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Deðerli Meslektaþlarým,
Sizinle geçen sayýdan bu yana fazla zaman
geçmeden elinizdeki dergimizin bu sayýsý ile tekrar
birlikteyiz. Beðeneceðinizi umduðumuz bu sayýmýzda
da bir yandan üniversitelerimizde ve diðer araþtýrma
birimlerinde yapýlan araþtýrmalara yer verirken diðer
yandan da sektörde ve bakanlýklarda çok önemli
birikimleri olan meslektaþlarýmýzýn çalýþmalarýný
dergimiz vasýtasý ile size taþýmaya çalýþýyoruz. Geçen
sayýmýzda baþladýðýmýz Su ürünleri sektöründe
zirveye ulaþanlarýn konu edildiði “Baþarý Öyküleri”
bölümüne bu sayýda da devam ediyoruz. Mesleðinde
çok önemli bir yere gelen ve birçok meslektaþýmýzýn
yetiþmesine önemli katký saðlayan sayýn Hakan Uçar
ile yapýlan söyleþiyi bu sayýmýzda okuyacaksýnýz.
Hakan beyin deneyimlerinin özellikle mesleðe yeni
baþlayan yada baþlayacak olan genç meslektaþlarýmýza çok þey saðlayacaðýný sanýyorum. Bu sayýmýzda
yapýlan diðer bir yenilik de meslektaþlarýmýzýn
bilinmeyen yönlerini sizlerle paylaþmalarýný saðlamak. Bu amaçla sayýn Türker Bodur beyin 5000 metre
yüksekliðindeki Elburnus daðýna yapmýþ olduðu
týrmanýþý ile ilgili izlenimlerini büyük bir keyifle
okuyacaðýnýzý umuyorum.
Son aylarda belli iletiþim araçlarýnda su ürünleri
sektörü ile ilgili olarak “bildik-tanýdýk” karalamalar
devam etse de hem akademik düzeyde hem de sektörel
düzeyde güzel þeyler duymaya, görmeye devam ediyoruz. Çok kýsa zaman önce Muðla Üniversitesinin
düzenlemiþ olduðu XIV. Ulusal Su Ürünleri
Sempozyumu büyük bir baþarý ile gerçekleþtirildi.
Yaklaþýk 700 kayýtlý katýlýmcý ile ve iyi kurgulanmýþ
birçok araþtýrma ile gerçekleþen bu sempozyum
ülkemiz ve dünya su ürünleri akademik ve sektörel
camiasý için büyük bir kazanç olmuþtur. Organizasyonu gerçekleþtiren Araþtýrma Görevlisi'nden
Dekan'a, Rektöre kadar bütün kiþi ve kurumlarý
SÜMDER adýna candan tebrik ediyorum. Bu katýlým
ayný zamanda sektöre sürekli olarak saldýrýda bulunan
kalemlere de en büyük cevaptýr. Ýki yýl sonra Rize Su
Ürünleri Fakültesi'nin düzenleyeceði XV. Ulusal Su
Ürünleri Sempozyumu'nun da ayný güzellik ve dolu
bir içerikle gerçekleþeceðinden hiçbir þüphemiz
yoktur.

beri sularýmýzý kirletenler özür dilemeleri gerekirken en iyi savunma
saldýrýdýr anlayý?ý ile su
ürünleri sektörüne saldýrmaktadýrlar ve ne
yazýk ki çok büyük bir
kamuoyu oluþturarak
iyi niyetli birçok kiþiden
taraftar da buldular ve
eðer çiftlikler yasaklanmasa ülkemizde turizmin
biteceði konusunda yaygýn kaný oluþturdular. Oysa ki
bizden üç - dört kat daha fazla turistin ziyaret ettiði
Ýspanya hükümeti çok kýsa zaman önce deniz balýklarý
üretiminin artýrýlmasý için karar alýrken, yine kültür
balýðý üreticileri diðer ülke üreticileri ile rekabet
edebilsin diye Kanada da 1.1 milyon Dolar ile
desteklenirken ülkemizde “kara cahil” anlayýþý ile beli
kalemlerin sektöre saldýrmasýný anlamak mümkün
deðildir. Bu anlayýþý düzeltmek yada tersine çevirmek
ancak yetkili kiþi ve kurumlara sektörü doðru bir
þekilde anlatmak ve tanýtmakla olanaklý olabilir. Bu
yüzden son zamanlarda yapýlan giriþimleri doðru
buluyor ve destekliyoruz. Bu çabalarýn devam
etmesini ve yapýlan bu hamlelerin sokaktaki insana
kadar inerek taçlandýrýlmasýný bekliyoruz. Bu konuda
her meslektaþýmýn da sorumluluk içerisinde hareket
edeceðini sanýyorum.
Su Ürünleri Mühendisleri ve diðer çalýþanlarýnýn
doðaya olan saygýsýnýn her kesimden daha da ileride
olduðu ve bu bilincin para kazanma, þan-þöhretten
daha çok önemsenmesi gerektiði anlayýþý içinde
çalýþtýðýna inancýmýz her zamankinden daha fazladýr.
Son olarak da þunu söylemek istiyorum. Bundan
yaklaþýk iki yýl önce Baþkan Yardýmcýmýz sayýn
Mehmet Özgen beyin organizasyonunda kurduðumuz
e-posta paylaþým grubu sumder@googlegroups.com
büyük bir büyüme ile yoluna devam etmektedir. Bu
grup sayesinde yüzlerce arkadaþýmýz iþ buldu yada iþ
deðiþtirdi. Bir çok meslektaþýmýz da sorun yaþanan
konularda yardým alarak yada yardým ederek
dayanýþma içerisine girdi. Katký saðlayan bütün
meslektaþlarýmýza çok teþekkür ediyorum.
Gelecek sayýlarýmýzda görüþmek dileði ile,

Deðerli meslektaþlarým,
Biliyorsunuz, su ürünleri sektörü yýlarla
savunma da kalýp “biz aslýnda kötü bir þey yapmýyoruz
ki” anlayýþýný benimseyerek karþý ataða geçmedi.
Yýllarla bunun doðru bir yöntem olmadýðýný her
ortamda anlatmaya çalýþtýk. Bu ülkede kýrk elli yýldan

Doç. Dr. Meriç Albay
Su Ürünleri Mühendisleri Derneði Baþkaný
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MUÐLA ÜNÝVERSÝTESÝ SU ÜRÜNLERÝ FAKÜLTESÝ
TARAFINDAN DÜZENLENEN XIV. ULUSAL SU ÜRÜNLERÝ
SEMPOZYUMU'NUN ARDINDAN
Sempozyum Sekretaryasý

Ýlk kez 1991 yýlýnda gerçekleþtirilen ve geleneksel
hale getirilen Su Ürünleri Sempozyumunun XIV.
sünde Muðla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ev
sahipliðinde Kampus alaný içerisinde bulunan Atatürk
Kültür Merkezi Kongre Salonlarýnda gerçekleþmiþ
bulunmaktadýr.

Doç. Dr. Önder YILDIRIM, Yard. Doç. Dr. Tülin
ARSLAN, Uzman Tuba BAYGAR, Araþ. Gör. Anýl
GÜLÞAHÝN, Araþ. Gör. Esin ÖZDEMÝR, Araþ. Gör.
Gökçen BÝLGE, Araþ. Gör. Nurçin GÜLÞAHÝN
oluþturmuþtur.
Sempozyum sýrasýnda ayrýca akademik kadronun
yanýnda Fakülte Sekreteri Gültekin GÜVEN baþta
olmak üzere Fahri ÖZBAKIR, Seval TELLÝ, Gamze
DENÝZ, Yýlmaz ARSLAN, Mustafa YAÐLI ve
Kadriye ENGÝN olarak diðer Su Ürünleri Fakültesi
personeli de katkýda bulunmuþtur.
Sempozyumun yürütülmesinde büyük emekleri
geçen baþta Su Ürünleri Fakültesi öðrencileri olmak
üzere Muðla Üniversitesi öðrencilerini de saymadan
geçilmemesi gerekmektedir.
Sempozyumda yaklaþýk 48 devlet ve vakýf
üniversitesi, 6 Enstitü, 10 kamu kuruluþu, 1 kolej ve
çok sayýda özel sektör çalýþaný olmak üzere 703
katýlýmcý yer almýþtýr. Katýlýmcýlar arasýnda da 16
yabancý araþtýrmacý da yer almýþtýr. Sempozyumda

Sempozyumda ülkemizde ve dünyada hýzla
ilerlemekte olan su ürünleri sektöründeki yeni
teknolojik geliþmeler ve yapýlan araþtýrmalara yer
verilmiþtir. Sempozyum konularý olarak baþlýca Su
Ürünleri Yetiþtiriciliði, Su Ürünleri Hastalýklarý, Su
Ürünleri Avlama Teknolojisi, Su Ürünleri Ýþleme
Teknolojisi, Su Ürünleri Ekonomisi, Biyoteknoloji, Su
Ürünleri Temel Balýkçýlýk Biyolojisi, Deniz Biyolojisi,
Ýç Sular Biyolojisi gibi konularda akademisyenler
arasýnda bilgi alýþveriþi yapýlmýþtýr.
Sempozyumun Onursal Baþkanlýðýný Muðla
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Þener OKTÝK,
Baþkanlýðýný Su Ürünleri Fakültesi Dekaný Prof. Dr.
Ahmet Nuri TARKAN, Sekreterya görevini Doç. Dr.
Taçnur BAYGAR, Yard. Doç. Dr. Nedim ÖZDEMÝR,
Yard. Doç. Dr. Önder YILDIRIM, Düzenleme
Kurulunu ise Doç. Dr. Taçnur BAYGAR, Yard. Doç.
Dr. Gülþen ULUKÖY, Yard. Doç. Dr. Hüseyin ÞAÞý,
Yard. Doç. Dr. Mehmet KIR, Yard. Doç. Dr. Mustafa
ERDEM, Yard. Doç. Dr. Nedim ÖZDEMÝR, Yard.
Www.suurunleri.org.tr
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180 bildiri ve 245 poster olmak üzere toplam 425
bilimsel sunum gerçekleþtirilmiþtir. Protokol
konuklarý olarak Muðla Valisi Sayýn Lütfi
YÝGENOÐLU, Muðla Belediye Baþkaný Dr. Osman

GÜRÜN, Onur Konuðu olarak PINAR Holding
Kurucu Baþkaný Selçuk YAÞAR, Muðla Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Þener OKTÝK, Rektör Yardýmcýlarý
Prof. Dr. Atila YÜCEL, Prof. Dr. Ýbrahim YOKAÞ
katýlmýþ bulunmaktadýrlar.
Sempozyum programý sabah saat 08.00 den itibaren
00
kayýt iþlemleri ile baþlamýþtýr. Saat 10. ' da ise Büyük
Salonda (A Salonu) açýlýþ konuþmalarý için ilk
konuþmayý yapmak üzere
Fakülte Dekaný Prof. Dr.
Ahmet Nuri TARKAN
kürsüye gelmiþtir.
Konuþma sonrasý Onur
Konuðu olarak davet
edilen PINAR Holding
Kurucu Baþkaný Selçuk
YAÞAR konuþmasýný
yapmýþ ve konuþmasýnýn
ardýndan kendisine Muðla
Va l i s i S a y ý n L ü t f i
YÝGENOÐLU tarafýndan
sektöre yapmýþ olduðu katkýlardan dolayý bir plaket
verilmiþtir.

Plaket sonrasýnda sýrasýyla Muðla Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Þener OKTÝK, Muðla Belediye
Baþkaný Dr. Osman GÜRÜN ve Muðla Valisi Sayýn
Lütfi YÝGENOÐLU birer konuþma yapmýþlardýr.

Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan verilen arada
günün ilk deðerlendirmeleri yapýlmýþtýr.
Sunumlarýn yapýldýðý üç gün süresi boyunca Su
Ürünleri Yetiþtiricilik, Su Ürünleri Temel Bilimler ve
Su Ürünleri Avlama ve Ýþleme Teknolojisi Bölümleri
olmak üzere üç ayrý salonda (B, C ve D salonlarýnda)
toplam otuz oturum düzenlenmiþ olup genelinde 175
sunum yapýlmýþtýr.
Özel Sektör iþletmelirinden de Kýlýç Deniz AÞ,
Baðcý Alabalýk, Delta Ltd., Alimar Gýda Sanayi ve
Tic., Fjord Marin, Hatko, Aquadan Ltd. Þti.,
Akuamaks Su Ürünleri, Feyzi AÞ, Kalite Sistemleri
Gýda Analiz Lab., Bor-Kim Ltd. Þti, Tezsan
Laboratuar, DALKO (Dalyan Su Ürünleri Koop.),
Gantenbein Ltd. Þti., SEM Ltd.Þti., SÜMDER de bu
oluþum içinde yer almýþtýr.
Sempozyumda ilk kez çeþitli üniversitelerde
lisansüstü eðitim gören araþtýrýcýlarýn eserleri
arasýndan her bölüm için “en iyi sözlü sunum” ve “en
iyi poster sunum” seçilmiþtir. Uluslar arasý toplantýlarda olduðu gibi, bu alanda ülkemizde ilk kez Muðla
Üniversitesi'nde yapýlmýþ olan bu uygulama ile genç
araþtýrýcýlarýn desteklenmesi saðlanmýþtýr.
Oturumlar bittikten sonra son gün “Türkiye Su
Ürünleri Sektörünün Mevcut Durumu” baþlýklý bir
panel düzenlenmiþtir. KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri
Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ertuð DÜZGÜNEÞ'in
Panel Baþkanlýðýnda, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi'nden Prof. Dr. Osman SAMSUN,Su
Ürünleri Mühendisleri Derneði Baþkaný ve Ýstanbul Ü.
Su Ürünleri Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Meriç
ALBAY, Tarýmsal Üretim ve Geliþtirme Genel Müdürlüðü'nden (TÜGEM) Dr. Erkan GÖZGÖZOÐLU,
BAÐCI Alabalýk AÞ den Ayþe BAÐCI, KILIÇ Deniz
Ürünleri AÞ.den Dr. Oðuz UÇAL panelist olarak
katýlmýþlardýr.

www.suurunleri.org.tr
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Ayrýca XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu' nda
katýlýmcýlarýn istekleri doðrultusunda bir mini futbol
turnuvasý düzenlenerek katýlýmcýlara farklý zeminlerde
kaynaþma imkaný saðlanmýþtýr. Turnuvaya baþlýca
Akdeniz Ü., Ege Ü., Ýstanbul Ü., Muðla Ü., Çanakkale
18 Mart Ü., Karadeniz Üniversiteleri Karmasý ve
SÜMDER katýlmýþtýr. Turnuva sonucunda birinciliði
Ege Ü., ikinciliði Karadeniz Üniversiteleri Karmasý,
üçüncülüðü ise Çanakkale 18 Mart Ü. almayý
baþarmýþtýr. Ayrýca bu turnuva bir sempozyumda
düzenlenen ilk spor karþýlaþmasý olarak anýlarda yerini
almýþtýr.

katký saðladýðý konusunda görüþ birliðine varýlmýþtýr.
Su ürünleri yetiþtiriciliðinin yaklaþýk % 60'ýnýn
saðlandýðý çok uzun bir kýyý þeridine sahip Muðla ili,
deniz balýkçýlýðý yönü ile de önemli olmasýna karþýn,
bu sempozyumda ülkemizin tüm su ürünleri potansiyelinin mevcut durumu ve sektörün daha ileriye
gidebilmesi adýna yapýlabilecekler detaylý olarak ele
alýnmýþtýr.
Özetle aþaðýda belirtilen konularýn kamuoyunun
ve ilgililerin bilgisine sunulmasý amaçlanmýþtýr.
1. Türkiye'de kullanýlan tüm avcýlýk takýmlarýnýn
belirlenip envanterinin çýkartýlmasý ve standartlarýn ortaya konulmasý bir zorunluluk
haline gelmiþtir.
2. Sürdürülebilir ve sorumlu bir balýkçýlýk
yönetimi için sularýmýzdaki balýk türlerinin
stoklarýnýn ivedilikle tespit edilmesi ve sürekli
izlenmesine yönelik çalýþmalarýn hemen baþlatýlmasý gerekmektedir.
3. Daha güçlü bir yönetim ve denetim için Tarým
ve Köy iþleri Bakanlýðý bünyesinde Daire
Baþkanlýðý olan statünün baðýmsýz bir Genel
Müdürlük düzeyine aktarýlmasý arzu edilmektedir.
4. Dünyada ekonomik deðeri çok yüksek olan
orkinos balýðýnýn yumurtadan elde edilmesi ve
doðal stoklara katký saðlanmasý yoluna
gidilmesi oldukça önemlidir.
5. Sempozyum sýrasýnda bakanlýk temsilcilerinin ve ilgili sektör temsilcilerinin yeni av
sezonunda, özellikle hamsi avcýlýðýnda gýrgýr
tekneleri ile gece avcýlýðý yapýlmamasý ve
Gürcistan'a hamsi avcýlýðý için gidilmemesine
yönelik kararlarýn alýnmýþ olmasýný ifade
etmiþ olmalarý memnuniyet verici olarak
deðerlendirilmiþtir.
6. Su Ürünleri konusunda faaliyet gösteren özel
sektör temsilcilerinin bu toplantýya katýlmalarý, gelecekte üniversite ve özel sektör arasýnda ortak araþtýrmalarýn geliþtirilmesi yönünde
zemin oluþturulmasý bakýmýndan önem taþýmaktadýr.
7. Su ürünlerinin taþýnmasý ve pazarlanmasý
konusundaki var olan sorunlarýn öncelikle
çözümlenmesi gerekmektedir.
8. Ýhraç edilen su ürünlerinde olduðu gibi iç
piyasada tüketilen su ürünlerinde de halk
saðlýðý açýsýndan önlemlerin alýnmasý ve
denetimlerin sýklaþtýrýlmasý önemlidir.
9. Su Ürünlerinin avlanmadan iþlenmeye ve
tüketime kadar olan tüm aþamalarda gýda

Sempozyum bitiminde ise Düzenleme Kurulu
tarafýndan aþaðýda verilen sonuç bildirgesi
hazýrlanarak kamuoyuna sunulmuþtur.
4-7 EYLÜL 2007 MUÐLA ÜNÝVERSÝTESÝ,
S U Ü R Ü N L E R Ý FA K Ü LT E S Ý
XIV. ULUSAL SU ÜRÜNLERÝ SEMPOZYUMU
SONUÇ BÝLDÝRGESÝ
Ülkemizde Ýlk kez 1991 yýlýnda gerçekleþtirilen ve her
iki yýlda bir yapýlarak geleneksel hale getirilen su
ürünleri sempozyumlarýnýn XIV. sü 4-7 eylül 2007
tarihlerinde Muðla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. XIV. Ulusal Su
Ürünleri Sempozyumunda yurtiçinden 44, yurt
dýþýndan da 3 üniversiteden yaklaþýk 600 civarýnda
katýlýmcý tarafýndan 450 akademik bildiri sunulmuþtur.
“Türkiye Balýkçýlýðýnýn Baþkenti” sloganýnýn doðum
yeri olan Muðla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi'nin üç yýllýk geçmiþinin olmasýna karþýn bu süre
içerisinde gerçekleþtirmiþ olduðu iki adet Ulusal Su
Ürünleri Sempozyumu ile sektöre önemli bir katký
saðladýðý gözlenmiþtir. Etkinlik süresince kamu kurum
ve kuruluþ temsilcileri ile üniversite ve özel sektörün
yoðun bir iþbirliði içerisinde gerçekleþtirdiði özgün
düzeydeki çalýþmalar, su ürünleri sektörünün geleceðine ýþýk tutacak çok önemli sonuçlarýn ortaya çýkmasýna
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10.

11.

12.
13.

güvenliðinin gereði gibi yapýlmasý saðlanmalýdýr.
Su Ürünleri Yetiþtirme alanlarýnýn belirlenmesinde veya devam eden çiftlikler üzerinde
yapýlacak deðiþikliklerde Üniversite, Bakanlýk
ve Özel Sektör birlikte çalýþmalý ve alýnacak
kararlar bilimsel temellere dayanmalýdýr.
Su Ürünleri yetiþtiriciliðinde geliþmekte olan
(Midye, Ýstiridye, Karides vb) yeni alternatif
türlere önem verilmeli ve yeni üretim alanlarý
belirlenerek devlet tarafýndan ciddi þekilde
desteklenmelidir.
Üniversiteler, bakanlýk ve özel sektör üçgeninde AR-GE çalýþmalarý koordineli olarak
yapýlmalýdýr.
Su Ürünleri yetiþtiriciliði konusunda kamu
kurumlarý arasýndaki yetki karmasý ortadan
kaldýrýlarak, tüm bürokratik iþlemlerin tek
Bakanlýk ya da Genel Müdürlük bünyesinde
toplanmasý zorunlu hale gelmiþtir (Kültür
balýðý üreticileri izin alabilmek için 14 ayrý
kuruma giderek 53 ayrý iþlem yaptýrýyor. Bir
balýk çiftliði için izin alma süreci ortalama üç
yýl sürüyor).

14. Yetiþtiricilik çalýþmalarýnýn yapýldýðý alanlarda, sürdürülebilir üretim için balýk çiftliklerinin yaný sýra kýyýsal alanlarda faaliyet gösteren
diðer sektörlerde de düzenli olarak izleme
çalýþmalarý yapýlmalý ve denetlenmelidir.
15. Ýç su kaynaklarý ve kapak rezervlerde yapýlan
yetiþtiricilik faaliyetlerinde taþýma kapasitelerinin Tarým ve Köy iþleri Bakanlýðý nezdinde
ivedilikle belirlenmesi gerekmektedir.
Kamuoyunun bilgisine saygýyla arz olunur.

BALIK AÞILARI, BALIK ÝLAÇLARI, VÝTAMÝNLER, PROBÝYOTÝKLER,
IMMUNSTIMULANTLAR, ANESTEZÝK ÜRÜNLER, SU TEMÝZLÝK ÜRÜNLERÝ,
DEZENFEKTANLAR, ANTÝPARAZÝTER ÜRÜNLER, MALZEME VE EKÝPMAN,
ÖZEL ÜRÜNLER VE SEKTÖRLE ÝLGÝLÝ DÝÐER TÜM ÜRÜN ÇEÞÝTLERÝ …

KILÇIK SU ÜRÜNLERÝ SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
MUDANYA CADDESÝ OKUL SOKAK NO. 12 SIRAMEÞELER -BURSA
TEL: +90-224-232.03.87 FAX: +90-224-232.03.88
www.kilcik.com.tr bilgi@kilcik.com.tr
www.suurunleri.org.tr
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DENÝZ BALIKLARINDA GÖRÜLEN PARAZÝTÝK
ÝSOPODLAR NELERDÝR?
R.E. YARDIMCI
Ýstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Etepecik@istanbul.edu.tr

Ülkemizde ilk yetiþtiriciliðin baþladýðý yýllardan
günümüze doðru baktýðýmýzda hýzlý bir geliþim süreci
olmuþtur. Üretimde izlenen büyük miktardaki artýþlar
balýklarda görülen hastalýklarýn araþtýrýlmasýný
gündeme getirmiþtir. Kültür balýkçýlýðýnda meydana
gelen bu ilerleme ve geliþmelere paralel olarak bakteriyel, viral, mantar ve paraziter hastalýklar ortaya çýkmasý, hastalýða sebep olan patojenler ile mücadeleyi
doðurmuþtur. Özellikle deniz balýklarýnýn kafes
kültüründe son zamanlarda aþýrý artýþ gösteren isopodlar en önemli problemi oluþturmaktadýr.
Filogenetik analizleri ve fosil kayýtlarý yaklaþýk
300 milyon yýl önceye, Paleozoik döneme dayanan
isopodlar, vücudlarý dorso ventral olarak yassýlaþmýþ
yüksek crustacealardýr. Sularýmýzdaki yoðun balýk
yetiþtiriciliði, parazitik isopodlar için uygun bir çevre
oluþturmuþtur. Özellikle yoðun stoða sahip ve su
akýntýsý fazla olmayan kýyý bölgelerde kurulu çiftlikler,
parazitin üremesi için ideal bir ortam yaratýrlar.
Deniz, kara ve tatlý sularda daðýlým gösteren
isopodlarýn yaklaþýk 430 türü deniz ve tatlý su balýklarýnda parazit olarak yaþamaktadýr. Parazitik isopodlarýn daðýlýmý konak türlerinin ekolojisi ile iliþkilidir.
Özellikle sýð sularda bulunan demersal balýklar,
pelajik balýklara göre daha çok enfekte olurlar.
Sparidae, Lutianidae, Serranidae, Trichiuridae ve
Bramidae familyalarý ise isopodlar tarafýndan en sýk
enfekte edilen balýk familyalarýdýr.
Çoðu ektoparazit olan isopodlar; Cymothoids,
Epicaridians ve Gnathiids olmak üzere üç ana grupta
yer alýrlar. Cymothoids'in larval ve yetiþkin formlarý
parazittir. Bu familyaya ait parazit türleri balýklarýn
genellikle aðzýna, derisi üzerine ve solungaçlarýna
kuyruk yüzgeçlerine doðru kendilerini sabitlerler.
Kendilerine uygun konak balýðý bulduklarýnda
infestasyona sebep olurlar. Epicaridians'in larval ve
yetiþkin formlarý ise crustasealarda parazittir.
Gnathiids ise balýklarda sadece larval dönemde
parazittir ve ergin bireyleri parazitik olarak yaþamazlar. Cymothoids ve Epicaridians genetik olarak
birbirlerine benzer, fakat Gnathiids genetik yapý
bakýmýndan farklýlýk gösterir.
Ülkemizde deniz balýklarýnda Cymothoidae familyasýna ait Nerocila bivittata, Anilocra physodes,
Ceratothoa oestroides olmak üzere 3 türü tanýmla-

mýþtýr (Oðuz& Öktener 2007). Özellikle Ege denizinde að kafeslerde kültürü yapýlan levrek balýklarýnda
baþlýca parazit sorunu haline gelen, balýk kenesi olarak
adlandýrýlan Ceratothoa oestroides en sik görülen
isopod türüdür ve büyük ekonomik kayýplara neden
olur (Resim 1). Bunlarýn dýþýnda parazitik
isopodlardan Nerocila orbignyi deniz levreklerinde,
Anilocra physodes deniz levreði ve çipura balýklarýnda
deri üzerinde görülür (Resim 2). Genç ve arkadaþlarý
2005'de Ýskenderun körfezinde yaptýklarý çalýþmada
Epinephelus aeneus'da Gnathiidae familyasýna ait
isopod larvalarýnýn oluþturduðu infestasyon ilk kez
bildirmiþlerdir.
Enfekte balýklarda; genelde durgunluk, anemi,
hareketlerde isteksizlik, zayýflýk ve solunumda sýkýntý
görülür. Bu tip semptomlar görülen kafeslerdeki balýklara dikkatli bakýldýðý taktirde baþ bölgesindeki hemoraji ve nekroz saptanabilir. Balýk dýþarý alýndýðýn-da ise
aðýz içerisinde isopod çifti görülebilir. Parazitler,
balýðýn bas, göz ve solungaç dokusuna çengelleri ile
tutunurlar ve sürekli buradan kan emerek beslenirler.

Fotoðraf: Mehmet ÖZGEN

Resim1. Balýk kenesi olarak adlandýrýlan Ceratothoa oestroides
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Bu beslenme sýrasýnda tutunduðu dokuya çengelleriyle, büyük zararlar verirler. Ortamda çok kirlilik
varsa parazitler daha aktif olabilir bu durumda diðer
balýklarda yoðun olarak bulunur ve kitlesel ölümlere
yol açar ekonomik kayýplara sebep olabilirler ama bu
olay nadir olarak görülür.
Genç levrek ve çipuralarda, balýðýn deri, solungaç
ve damakta, deðiþen sayýlarda, yetiþkinleri ise; çift
olarak yerleþim gösterirler. Balýðýn yaþýyla doðru
orantýlý olarak parazitin yoðunluðu da deðiþir. Larvalarýn aðýr istilalarý, küçük balýklarda geliþmesinde
duraklama, kilo kaybý ve sonuçta ölmelere neden olur.
Konakçý kaný ile beslenmenin yanýnda damakta
yerleþen diþi bireyler, balýklarýn kafataslarýnda morfolojik deðiþimlere neden olurlar. M. oestroides ile
enfekte Boops boops türü balýklarýn dilinde küçülme
olur ve aðýz tavanýna yerleþen bu isopod ventrale
doðru sarkan bir doku hiperplazisine neden olur.
Livoneca amurensis, larval evredeyken konakçý
derisine tutunur. Leuciscus waleckii konaðýn pektoral
yüzgecinin kaidesinde geliþimini tamamlar, deri
üzerinde karakteristik cepler oluþturur ve bu cepler
konaðýn karýn boþluðuna kadar uzanýr (Resim 3).
Parazit oluþturduðu bu kesenin duvarýndaki
damarlardan emdiði kanla beslenmektedir.
Solungaçlarda yaþayan Cymothoidae familyasýna ait
parazitlerin neden olduðu enfestasyonlarda ise
solungaç yaylarý üzerinde az yada çok dejenerasyonlar þekillenir. Bu dejenerasyonla beraber farinks ve
solungaç boþluðunda deðiþimler gözlenir. Solungaç
epitelinde ve solungaç lamellerýnda yýkýmlar
meydana getirirler .
Konak balýkta dokularda ve yaralarda, normalde
deniz suyu ve balýk florasýnda bulunan, Aeromonas
sp, Vibrio sp, Flexibacter sp. gibi patojen mikroorganizmalarýn girmesiyle, yüksek mortalitelerle
seyreden ikincil enfeksiyonlar oluþabilir. Yavru
balýklarda görülen ölümlerin yaklaþýk %15'i paraziter
yýkýmlar sonucu þekillenen ikincil enfeksiyonlardan
meydana gelmektedir.
Tedavi için en çok kullanýlan yöntem banyo
uygulanmasýdýr. Bu uygulama sonucu parazitlerin
dökülmesi saðlanabilir. Banyo uygulamasý için
piyasada ticari olarak satýlan ilaç ve kimyasallar
mevcuttur. Bouboulis ve arkadaþlarý (2004)
Ceratothoa oestroides ile enfekte levrek balýklarýnýn
tedavisi için diflubenzuron ve deltamethrin denemiþlerdir. Ayrýca isopodlarýn kontrolünde organophosphate'lar da etkili olmaktadýr ama genelde en çok
formaldehit banyosu uygulanmaktadýr.

MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

Resim 2. Deniz levreði ve çipura balýklarýnda deri üzerinde görülen
Anilocra physodes

Resim 3. Pektoral yüzgecinin kaidesinde geliþimini tamamlayan
Leuciscus waleckii'nin oluþturduðu karakteristik cep

Resim 4. Ýsopodlarýn konak üzerinde yerleþimi
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21. YÜZYILIN SÜPER GIDASI
SPÝRULÝNA
Semira ASLAN
Su Ürünleri Mühendisi
Delta Kültür Balýkçýlýðý San. ve Tic. Ltd.Þti.
semiraaslan@deltaqua.com

SPÝRULÝNA NEDÝR?
Spirulina, mavi-yeþil algler grubuna ait mikroskobik bir yosun türüdür. Ýlk fotosentetik canlýlarýn
torunu olarak kabul edilir. Spirulina, doðaya son
derece saygýlý, dünya kaynaklarýndan minimum
ölçüde tüketen çevreye zarar vermeyen havuzlarda
üretilen bir üründür. Olgunlaþan spirulinalar, sudan
süzülerek kurutulduktan sonra herhangi bir iþleme tabi
tutulmadan doðal haliyle, toz olarak ya da tablet haline
getirilerek tüketi me sunulmaktadýr.

TARÝHÇE :
Spirulina her ne kadar 21. yüzyýlýn süper gýdasý
olarak tanýtýlsa da yüzyýllar önce insanoðlu tarafýndan
keþfedilmiþ bir besindir. Spirulinanýn, Texcoco gölü
kýyýsýnda yaþayan Aztekler tarafýndan tüketildiðine

Spirulina, doðal bir gýda desteðidir.
Günlük beslenmeye takviye olarak
kullanýlmasýnýn yaný sýra diyetlerde de
tercih edilmektedir.
iliþkin en eski kaynak 1524 yýlýna dayanmaktadýr.
Ayrýca Çad gölü kýyýsýnda yaþayan Kanembu kabilesi
yerlileri de bu besini çok eski çaðlardan beri tanýmakta
ve yiyecek olarak tüketmektedirler. Ancak, ticari kültürlerinin yapýlmasý ve bilimsel alandaki çalýþmalarýn
baþlamasý ; ürünün 1963 yýlýnda Fransýz Petrol
Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan ortaya çýkarýlarak, %
60-70 oranýnda protein içeren spirulina algini
laboratuar koþullarýnda üretmeleriyle olmuþtur. Daha
sonra Nasa, astronotlara besin tableti yapýlmasý
amacýyla bu alg üzerinde yapýlan ilk çalýþmalara
öncülük etmiþtir.
Dünya üzerinde baþta A.B.D, Japonya, Çin,
Tayland ve Hindistan olmak üzere, birçok ülkede yýllýk
1000 tonun üzerinde spirulina üretimi, yýllardan beri
yapýlmaktadýr. FDA ( Federal Drug Administration)'
nýn 23 haziran 1981 tarihli raporunda spirulinanýn çok
çeþitli vitamin ve mineralleri içeren bir protein kaynaðý
olduðu belirtilmiþ ve A.B.D' de satýþ ve tüketilmesine
yasal olarak izin verilmiþtir.
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SÜPER BESÝN SPÝRULÝNA
Spirulina, içerdiði % 65 protein oranýyla en iyi
bitkisel protein kaynaðý-dýr. Günde 3-5 gr. Spirulina
günlük beta karoten, vitamin B12, vitamin B
kompleks, demir, esansiyel mine-raller ve gamalinolenik asit ihtiyacýnýn tamamýna yakýnýný karþýlar.

aminoasitleri içerdiði için tam bir proteindir. Günlük
alýnan 36 gram spirulina, eriþkin bir insanýn tüm
esansiyel aminoasit ihtiyacýný karþýlar.
Spirulinanýn hücre duvarý mukopolisakkaritlerden
oluþur, yapýsýnda selüloz yoktur. Bu yapýsal özellik,
spirulinayý kolay sindirilebilir ve hazmedilebilir
yapar. Bu özellik intestinal malabsorbsiyon ( emilim
bozukluðu ) þikayeti olan insanlar ve yaþlýlar için
önemlidir.
YAÐ, KALORÝ, KOLESTEROL
Spirulina, % 5 oranýyla diðer tüm protein
kaynaklarýndan daha az yað içerir. 10 gr. Spirulina, 36
kaloridir ve hemen hemen hiç kolesterol içermez. BU
demektir ki, spirulina düþük kalorili, kolesterolsüz,
düþük yað oranlý proteindir.
VÝTAMÝNLER VE MÝNERALLER
Doðal Beta-karoten : ( Provit- A )

PROTEÝN VE AMÝNOASÝTLER
Spirulina, % 65 oranýyla herhangi bir doðal besin
maddesinden çok daha fazla protein içerir. Spirulinayý,
% 35 oranýyla soya fasulyesi, yine % 35 oranýyla süt
tozu, % 15-25 oranýyla kýrmýzý et ya da balýk eti, % 12
oranýyla yumurta ve % 3.2 oranýyla da süt takip eder.
Proteinler, aminoasitlerden oluþur.
Esansiyel aminoasitler, insan organizmasý
tarafýndan üretilmediði için dýþarýdan alýnmalýdýr.
Vücudun non-esansiyel aminoasitlere de ihtiyacý
vardýr. Ancak, vücut bunlarý sentezleyebilir. Bir
protein, tüm esansiyel aminoasitleri içeriyorsa tam bir
protein olarak kabul edilir.. Spirulina, tüm esansiyel

Spirulina, konsantre havuçtan yaklaþýk 10 kat
fazla beta karoten içerir.10 gram spirulina, günlük
ihtiyacýn yaklaþýk 4 katý kadar ( 23000 IU- 14 mg) beta
karoten içerir. Yüksek dozlarda vitamin A toksik
olabilir. Ancak, spirulina ve bazý bitkilerde de bulunan
beta karoten güvenlidir. Çünkü, insan vücudu sadece
ihtiyaç duyduðu anda beta-karoteni A vitaminine
çevirir.
A vitamini, özellikle mukozalar ve görme için
gerekli olan pigmentler için önemlidir.Beta-karotenin
serum kolesterol düzeyini düþürücü ve kanser riskini
azaltýcý bir takým etkileri vardýr.
Son 20 yýlda, kanser çalýþmalarý yapan bazý
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otoriteler, beta-karotenin baþta akciðer, göðüs, mide,
kalýn baðýrsak, meme ve rahim aðzý olmak üzere
birçok kanser tipini önleme de etkili olduðunu ve bu
kanserlere yakalanma riskin azalttýðýný bildirmiþlerdir.
Beta-karoten dýþýnda, spirulina zengin antioksidan
özellikte en az 10 çeþit karotenoid içerir. Bu karotenler
ve ksantofiller vücudun deðiþik alanlarýnda fonksiyon
gösterir ve diðer esansiyel vitaminler ve minerallerle
birlikte etki ederler.
Vitamin B 12 ve B kompleks vitaminler :
Spirulina, doðadaki en zengin bitkisel B 12 vit.
Kaynaðýdýr. 10 gr. Spirulina, 20 mg B 12 vitamini
içerir. B12 vitamini, kýrmýzý kan hücrelerinin
yapýmaýnda ve sinir sistemi fonksiyonlarý için
gereklidir. Eksikliðinde sinir dejenerasyonu ve
pernizisyon anemi görülebilir.
Öte yandan, 5 gr. Spirulina, fazlasýyla tiamin,
nisain ve riboflavin içerir. B6, niasin, biotin,
pantotenik asit, folik asit, inositol daha düþük
oranlarda bulunur.
En iyi doðal demir desteði :
Demir eksikliði özellikle kadýnlar, çocuklar ve
yaþlýlarda sýklýkla görülür. Genellikle, kadýnlar kilo
verme diyetlerinde yeterli demir alamazlar ve
kansýzlýða baðlý olarak ortaya çýka sorunlar yaþarlar.
Demir, kýrmýzý kan hücreleri yapýmý ve saðlýklý bir
baðýþýklýk sistemi için þarttýr.10 gr. Spirulina da 10 mg.
Demir bulunur. Bu da vücudun günlük demir
ihtiyacýnýn % 55'ini karþýlar. Spirulinanýn demiri, hazýr
demir preparatlarýna oranla daha iyi emilir.
Kalsiyum, magnezyum, çinko ve diðer eser
elementler :
Spirulina, sütten kat kat fazla kalsiyum içerir.
Kalsiyum, kemikler ve nöral iletim için gereklidir.
Eksikliði özellikle yaþlý kadýnlarda osteoporoza
(kemik erimesi) yol açabilir. Spirulina da yüksek
oranda magnezyum da bulunmaktadýr.

ESANSÝYEL YAÐ ASÝTLERÝ :
Ýnsanlarýn, günlük beslenmeyle alýnan yað
asitlerine ihtiyaçlarý vardýr. Esansiyel yað asitlerinin,
kolesterol düzeylerinin ayarlanmasý ve prostoglandinlerin sentezlenmesi gibi görevleri vardýr.. Spirulina, %
4-7 oranýnda yað içerir. 10 gram spirulina, baþta
linoleik ve gamalinoleik asit olmak üzere 225 mg
esansiyel yað asiti içerir.
DOÐAL PÝGMENTLER :
Phycocyanin :
Pigmentler, insan meta-bolizmasýnda gerekli çok
sayýda enzimin sentezlen-mesinde yardýmcýdýrlar.
Spirulina bu koyu rengini, güneþ ýþýðýnýn deðiþik dalga
boylarýnda üretilen doðal pigmentlerden alýr.
Phycocyanin, spirulinanýn yapýsýnda demir içeren en
önemli pigmenttir. Bu pigment spirulinanýn tüm
aðýrlýðýnýn % 14'ünü oluþturur.
Klorofil :
Yeþil besinlerin genel özelliði, yüksek klorofil
içermeleridir. Klorofil, temizleyen vePhoto
detoksifiye
eden
Philippe Jatteau
bitkisel besin olarak bilinir. Hemoglobine benzerliði
nedeniyle bazen yeþil kan olarak da adlandýrýlýr. Yeþil
rengi, içerdiði magnezyum iyonuna baðlýdýr.
Spirulina, % 1'lik klorofil oranýyla en yüksek klorofil
içeren besinlerden biridir.
DÝYETLERDE KULLANIMI :
Spirulina, doðal bir gýda desteðidir. Günlük
beslenmeye takviye olarak kullanýlmasýnýn yaný sýra
diyetlerde de tercih edilmektedir. Günlük alýnan 3-6
tablet spirulina, tokluk hissi vermede ve diyet
süresince alýnamayan besin elementlerinin karþýlanmasýnda önemli rol oynamaktadýr.

Magnezyumun, vücudumuzda kalsiyum emilimini kolaylaþtýrmak, kan basýncýný düzenlemek gibi
etkileri vardýr. Spirulina oldukça düþük oranlarda
sodyum ve iyot içerir. Bu nedenle tuzsuz diyet uygulayanlar için idealdir.
Öte yandan, insan vücudu, enzim sistemlerinin
fonksiyonu ve diðer fizyolojik olaylar için esansiyel
eser minerallere ihtiyaç duyarlar. Günümüz diyetinde
bu eser minerallerin eksikliði oldukça yaygýn olarak
görülür. 10 gr. Spirulina, günlük manganez ihtiyacýnýn
% 25'ini, krom ihtiyacýnýn % 21'ini, selenyum
ihtiyacýnýn da % 14'ünü karþýlar.
www.suurunleri.org.tr
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YÜZER BALIK TOPLAYICILAR (FAD)
Ata Burak Çakaloz
Su Ürünleri Yük. Müh.
ataburak@deltaqua.com
Zamanla balýkçýlarýn gözlemleri sonucunda, deniz
yüzeyindeki her tür yapýnýn altýnda balýklarýn toplandýðý
anlaþýlmýþtýr. Balýklarýn bu özelliklerini keþfeden balýkçýlar,
deniz üzerinde yüzen cisimlerin etrafýnda avlanmaya
baþlayarak av verimini arttýrmayý baþarmýþtýr. 1900'lerin
baþýnda Endonezya ve Filipinlerde kýyý balýkçýlarý
tarafýndan avcýlýk amacýyla geliþtirilen bambudan üretilmiþ
yüzer sallar, bu amaçla kullanýlmýþ ilk balýk toplayýcýlar ya
da FAD (Fish Aggregating Device : Balýk Toplayýcý Cihaz)
lardýr (Resim 1). Bu tip yüzer balýk toplayýcýlar günümüzde
de yoðun olarak kullanýlmaktadýr. Örneðin Filipinlerde
3000'in üzerinde bambu sal mevcuttur ve bunlarýn büyük bir
bölümü sarýkuyruklu orkinos avcýlýðýnda kullanýlmaktadýr.

kolaydýr. Sonar ile alýnan verileri
dünyanýn herhangi bir noktasýna uydu
aracýlýðýyla taþýmak ve daha sonra
bunlarý dijital ortamda analiz etmek mümkündür.
Geçtiðimiz 20 yýlda FAD'lar yoðun olarak orkinos
avcýlýðýnda da kullanýlmaya baþlamýþtýr. Balýk topluluklarýnýn boyutlarý hakkýnda fikir verebilen donanýmlarý
sayesinde orkinos avcýlýðý yapan teknelerin av sahalarýný
belirlemelerine yardýmcý olmuþlardýr. Geliþen teknoloji ile
FAD'lar açýk denizlerin zorlu ortam þartlarýna ayak
uydurabilir hale gelmiþtir. Gerek üzerindeki teknolojik
donanýmlar ve gerekse de kullanýlan donanýmlar FAD'larýn
daha derin sularda ve farklý amaçlarla kullanýlabilmesine
olanak saðlamaktadýr.
Modern FAD'lar
Modern FAD'lar 2000 metreden daha derin sularda
çýpalanabilen, üzerinde radar reflektörü, güneþ enerjisiyle
çalýþan çakarlarý olan donanýmlardýr. Genellikle bu tip
yapýlar çelik, fiber ya da alüminyumdan üretilmektedir. Bazý
modern FAD'lar hava þartlarlarýnýn sertleþmesi sonucu hasar
almamak için batabilir þekilde tasarlanmýþtýr. Bu tip FAD'lar
þiddetli fýrtýnalarýn olduðu zamanlarda batýrýlarak fiziksel
etkilerden korunmaktadýr. Ayrýca modern FAD'arýn geliþmiþ
çýpalama sistemleri mevcuttur. Bu sistemlerin halat, zincir
ve þamandýra donanýmlarý FAD'ýn kurulup sabitleneceði
bölgeye, zemine, hava ve deniz þartlarýna göre özelleþir.

Resim 1. Bambu Sal Tipi FAD

Yüzer Balýk Toplayýcý olarak da Türkçeleþtirilebilecek
olan FAD, denizlerde göç eden pelajik balýklarý cezbetmek
için kullanýlan yüzer yapay resif modülleridir. Literatürde
FAR (Floating Artificial Reef : Yüzer Yapay Resif) olarak da
tanýmlanabildiði görülmektedir. Bir yüzdürücü ve onu deniz
tabanýna sabitleyen çýpa sistemi iki ana bölümünü oluþturur.
Dünya genelinde açýk denizlerde 300 türden fazla FAD
modülü bulunduðu düþünülmektedir. Faklý türdeki bu
yapýlar bilimsel araþtýrmalar ve kýyý ya da ticari amaçlý
balýkçýlýk için kullanýlmaktadýr. Farklý türlerdeki balýklarý
toplayabilmeleri için FAD tasarýmlarýnda deðiþikliklere de
gidilmiþtir. Bu yapýlarýn bazýlarýnda sonar ve gps
donanýmlarý mevcuttur. Ayrýca suyun altýndan balýk
topluluklarý
ile ilgili olarak aldýðý verileri uyduya
Male
gönderebilen donanýmlarý da bulunabilmektedir. Bu teknik
donanýmlar sayesinde FAD'ýn altýndaki balýk topluluklarýnýn boyutlarý hakkýnda fikir sahibi olabilmek çok daha

Resim 2. Modern FAD Sistemi
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Balýklarý Toplar?
Her ne kadar FAD'lar
yüzyýldan daha uzun bir
süredir, balýkçýlarýn gözlemleri sonucunda balýklarý bir araya getirmek
için kullanýlýyorsa da;
henüz bu tip yapýlarýn tam
olarak nasýl balýklarý bir
arya toplayabildikleri
açýklanabilmiþ deðildir.
Bu konu üzerine yapýlan
araþtýrmalarýn sonucunda
birkaç nedenden ötürü
balýklarýn FAD'lar etrafýnda toplandýðý fikrine
varýlmaktadýr. Balýklarýn
bu davranýþlarý gizlenme,
korunma ve yer deðiþtirme teorileri ile açýklanmaya çalýþýlmýþtýr. Bu
teorilere göre;
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Gizlenme ve Korunma
Bu teoriye göre balýklar, FAD'larýn ve ona ait
donanýmlarýn oluþturduðu bölgede avcý balýklardan
korunabilmektedir. Yine avcý balýklarýn tehditleri altýna
balýklar bu yapýlarýn etrafýnda ya da altýnda kalabalýk
topluluklar oluþturarak gizlenebilmek-tedirler. Yapýlan
gözlemlerde avcý balýklarýn bu tip davranýþlar karþýsýnda
etkisizleþebildiklerini ve balýk gruplarýna saldýramadýklarý
görülmüþtür.
Yer Deðiþtirme
Bu teoriye göre balýklar, okyanus göçleri sýrasýnda yer
deðiþtirirlerken bu tip yapýlarý fiziksel referans noktalarý
olarak kullanmaktadýr. Yapýlan araþtýrmalarda, bazý orkinos
türlerinin FAD'larý gece periyodunda avlanmak için terk
ettiklerini ve daha sonra gün periyodunda bu yapýlara geri
döndükleri görülürken; diðer balýklarýn ise gece
periyodunda FAD'lara yaklaþýrken gündüz ise buralardan
uzak kaldýklarý görülmüþtür. Balýklarýn gösterdiði bu
davranýþlara göre, her ne þekilde olursa olsun balýklarýn bu
tip referans noktalarýný hareketleri için kullanabildiklerini
söylemek mümkün olabilir.

birlikte yürütülmeye baþlanan proje için kullanýlacak
ilk modüllerin üretimine baþlayan fakülte, bu amaçla
Delta Kültür Balýkçýlýðý firmasýndan teklif almýþ ve
tasarým ile üretim için anlaþmaya varmýþtýr. Delta
Kültür Balýkçýlýðýndaki görevim dolaysýyla
Türkiye'deki ilk yüzer balýk toplayýcýlarýn gerek
tasarým ve gerekse de üretimini gerçekleþtirebildiðim
için kendimi çok þanslý hissettiðimi de yeri gelmiþken
burada belirtmek isterim. Umarým bu proje ve
sonuçlarý doðrultusunda Türkiye karasularýnda da
FAD'lar faydalý olarak uygulanabilirliðini bizlere
gösterecektir. Bu konuda yapýlacak çalýþmalar ile
umarým yerel balýkçýlýðýn sürdürebilirliðine katký
saðlanabilecektir.

Balýklarýn FAD'lara Toplanmasý
FAD'larýn okyanuslardaki orkinos miktarýný
arttýrdýklarýna dair bir kanýt yoktur; ancak bu yapýlarýn
denizlerde daðýnýk halde bulunan balýklarý bir araya
getirmelerinden ötürü, balýkçýlarýn avlanma yaptýklarý
sahalarý küçülttükleri ve dolayýsýyla avlarý kolaylaþtýrdýðý
söylenebilir. Sonuç olarak FAD'larýn etrafýndaki avlanma
oranlarý ile açýk denizlerdeki avlanma oraný arasýnda bir
farklýlýk olduðu görülmektedir. FAD'lar farklý türdeki
balýklarý farklý derinliklerde bir araya toplamaktadýr. Küçük
orkinoslar genellikle FAD'larýn yüzeye yakýn bölgelerinde
toplanýrken, daha büyük sarýkuyruk orkinoslar ve diðer
türler 50 metre ila 300 metre derinliklerde
bulunabilmektedir. Ancak, özellikle gece periyodunda bu
türlerin de bazen su yüzeyine doðru yaklaþabildikleri
görülmektedir.
Neden Denizlere FAD'lar Yerleþtirilir?
FAD'lar balýkçýlýk idareleri, endüstriyel balýkçýlýk
firmalarý, balýkçýlýk kooperatifleri, kýyý yönetimleri ve
bireysel olarak balýkçýlar tarafýndan denizlere, balýkçýlýðýn
faydasý için yerleþtirilebilmektedir. FAD'larýn
yerleþtirildikleri bölgeye faydalarýný sýralayacak olursak;
balýkçýlýk üretimin arttýrmak, doðal av sahalarýndaki
avlanma baskýsýný azaltmak, sportif balýkçýlýðý geliþtirmek,
balýkçýlýk sanayisini güçlendirmek, avcýlýk araçlarýndaki
yakýt tüketimini azaltmak ve denizde güvenliði arttýrmaktan
söz edilebilir

SU ÜRÜNLERÝ
MÜHENDÝSLERÝ
DERNEÐÝNE ÜYE
OLDUNUZMU?

Türkiye'de FAD'lar Üzerine Araþtýrmalar
Sualtý yapay resiflerinde olduðu gibi, yüzen yapay
resifler konusundaki öncü çalýþmalarý da Ege
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve Ýþleme
Teknolojisi Bölümü yürütmektedir. TUBÝTAK ile
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Su Ürünleri Mühendisleri Derneði (SÜMDER)
olarak, 47 Eylül 2007 Muðla Üniversitesi'nde yapýlan
XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu'na katýldýk.
Standýmýzý ziyaret eden birçok meslektaþlarýmýzla
görüþme ve tanýþma olanaðýný yakaladýk. Sempozyumda Dernek Baþkanýmýz Sayýn Doç. Dr. Meriç
ALBAY, sempozyumun son günü olan 7 Eylül
tarihinde düzenlenen panele panelist olarak katýldý.
Panelde SÜMDER'in yaptýðý çalýþmalardan, Su
Ürünleri Mühendislerinin sorunlarýndan, ilgili birimlerideki istihdam politikalarýndan ve ülkemizdeki su

ürünleri ile ilgili eðitimden bahsetti.
Dernek Baþkanýmýz Doç. Dr. Meriç ALBAY 9
Ekim 2007 tarihinde Expo Channel'da canlý olarak
yayýnlanan 'Kobiler Soruyor' programýna katýlarak
SÜMDER'in kurumsal kimliði, çalýþmalarý ve su
ürünleri sektörü ile ilgili düþüncelerini kamuoyu ile
paylaþtý.
SÜMDER 2527 Ekim 2007 tarihinde düzenlenecek olan FUTURE FISH EURASIA fuarýnda siz
deðerli meslektaþlarý ile birlikte olmayý umuyor ve
hepinizi standýmýza bekliyoruz.
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TÜRKÝYE'DE KALKAN BALIÐI AVCILIÐININ DURUMU VE
SORUNLARI
Necati SAMSUN1, Murat YÝÐÝT2, Sibel ÖZESEN ÇOLAK3
2

1
Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Fatsa/ORDU
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, ÇANAKKALE
3
Ýstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, ÝSTANBUL
Yazýþma Adresi: Necati SAMSUN (nsamsun57@hotmail.com)

Özet:
Ülkemiz su ürünleri açýsýndan en önemli
demersal balýklardan olan kalkan balýðý av
miktarýnda önemli azalmalar görülmektedir. Son

zamanlarda, ülkemizde çipura ve levrek yetiþtiriciliðine ek olarak kalkan balýðý yetiþtiriciliðine
yönelik çalýþmalar da baþlamýþtýr. Bu çalýþmada,
ülkemizdeki kalkan balýðý avcýlýðýnýn durumu ve
sorunlarýnýn yanýsýra, günümüzdeki yetiþtiricilik
faaliyetlerinin de mevcut durumu incelenmeye
çalýþýlmýþtýr.
Anahtar Kelimeler: Kalkan balýðý, Avcýlýk,
Yetiþtiricilik
Abstract:
Serious decreases in the annual catch yields have
been reported for turbot, one of the most important
demersal fish species in Turkey. Alternatively, turbot
is a new candidate for the Turkish mariculture
industry which is mainly concentrated on seabream
and seabass culture. In the present study, the
problems and present state of turbot fishing as well
as the present state of the culture activities of this
species have been reviewed.
Key words: Turbot, Fishing, Aquaculture
1. Giriþ
Günümüzde canlý deniz ürünleri, tüm ülkelerin
ekonomisine belirli bir yatýrým ve çaba karþýlýðý
sürekli girdi saðlayan önemli kaynaklardandýr.
Dengeli beslenmenin bilincinde olan uluslar,

hayvansal protein kaynaklarýný daha da zenginleþtirmek için denizlerden yüksek oranda faydalanmanýn
yollarýný sürekli aramakta, geleceðe bugünden
yatýrým yapmaktadýrlar. Ekonomik ve sosyal açýdan
büyük öneme sahip olan su ürünleri, FAO'nun
tahminlerine göre, uluslar arasý ticarette 51 milyar
dolarlýk deðere sahiptir. Dünyada 36 milyonun
üzerinde insan, yetiþtiricilik ve avcýlýk faaliyetlerinde direkt olarak çalýþmakta ve 200 milyon kiþi
doðrudan veya dolaylý olarak geçimini balýktan
saðlamaktadýr. Yenebilir balýk tüketiminin 1970
yýlýnda 40 milyon ton iken, 1998 yýlýnda 86 milyon
tona ulaþmýþtýr ve 2010 yýlýnda 110 milyon tona
ulaþmasý beklenmektedir. Kuzey Amerika, Afrika ve
bir çok Asya ülkesinde insan nüfusunun artmasý ve
artan gýda talebi karþýsýnda balýðýn her þeyden önce
bu ihtiyaca cevap vereceði düþünülmektedir
(Tidwell ve Allan, 2001).
Son derece verimli akarsu ve gölleriyle su
ürünleri bakýmýndan önemli bir potansiyele sahip
ülkemizde, mevcut potansiyelin rasyonel kullanýmý
ile, hýzla artan ülke nüfusunun protein ihtiyacýnýn
karþýlanmasý mümkün olabileceði gibi, ülke
ekonomisine saðlayacaðý önemli katkýlarýyla,
balýkçýlýkta geliþmiþ ülkeler düzeyine ulaþýlmasý için
bir engel görülmemektedir.
2. Kalkan Balýðý ve Avcýlýðýnýn Mevcut
Durumu
FAO'nun istatistiki alt alanlar sistemindeki; 27.
(Avrupa ve Akdeniz Ülkelerini kapsayan 26 ülke) ve
37. (Karadeniz) bölgede, 2700 ton kalkan balýðý
(Psetta maxima) av miktarý ile Türkiye, ilk sýrada yer
almakta ve bu iki alt bölgede avlanan kalkan balýðýnýn %29.60'ýný tek baþýna avlamaktadýr. Ayrýca Karadeniz'e komþu olan ülkeler içinde (Rusya federasyonu, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna) avlanan kalkan
balýðýnýn %92,2'si yine Türkiye tarafýndan
avlamaktadýr (Anonim, 2002). Ülkemiz deniz
balýklarý üretiminin %74'ünü saðlayan Karadeniz'de
2003 yýlý istatistiklerine göre av miktarý 300 ton olan
kalkan balýðý, av miktarýnýn az olmasýna karþýn
ekonomik deðeri çok yüksek bir balýktýr.
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Karadeniz'de avlanan önemli ticari balýklarýn
perakende pazar satýþ fiyatlarý içinde, padiþah
sofralarýnýn balýðý olarak da bilinen kalkan balýðý ilk
sýrada yer almaktadýr (Anonim, 2005). Kalkan
balýðýnýn ekonomik deðerinin bu denli yüksek ve
Karadeniz'in kalkan avcýlýðýndaki önemine raðmen,
Þekil 1'de de görüleceði üzere, yýllar itibariyle
kalkan balýðý av miktarlarýnda büyük deðiþiklikler
olmuþ, özellikle son yýllarda dikkate deðer azalmalar
gözlenmiþtir (Anonim, 1968-2004).
Av Miktarý (ton)

Kalkan balýðý avcýlýðý ülkemiz, özelliklede
Karadeniz balýkçýlýðý açýsýndan, balýkçýlarýn en çok
kar saðladýklarý balýk olmasý nedeniyle, son derece
önem taþýmasýna raðmen, stoklarýn yeterince
korunduðu ve düzenli bir iþletim sisteminin olduðu
söylenemez. Karadeniz'de uygulanan av baskýsý
1980'li yýllardan sonra artmýþ, 5000 tondan 1992
Yýllar
yýlýnda 400 tona kadar düþmüþtür.
Karadeniz'de 1990-1995 yýllarý arasýnda avlanan
Þekil
1. Yýllara
Göre kalkan
Kalkan Balýðý
Av Miktarlarý
ticari
balýklar
içinde
balýðýnýn
avcýlýðýnda
%71.8 oranýnda uzatma aðlarýnýn kullanýldýðý ifade
edilmektedir. Ayrýca Karadeniz'in karasularýmýz
içerisinde kalan kýyý kýsmýný boydan boya 5 kez
sarabilecek 75.324.755 m uzunluktaki uzatma aðlarý
ile her türlü stok üzerinde yoðun bir av baskýsý
uygulanmaktadýr (Zengin, 1998).
Kalkan balýðý avcýlýðýnýn, diðer dip aðlarýna
nazaran zor ve zahmetli olmasýna raðmen, ekonomik
deðerinin çok yüksek oluþundan dolayý kýyý
balýkçýlarýnýn en çok raðbet ettikleri avcýlýktýr.
Kalkan balýðýnýn ekonomik deðerinin yüksek
olmasý, balýkçýlarýn bu balýðý avlamaya yönelik
avcýlýk faaliyetlerini daima arttýrmaktadýr. Yýllar
itibariyle avcýlýkta meydana gelen azalmaya karþýn
kýyý balýkçýlarý, daha fazla balýk avlayabilmek için
kýsýtlama ve yaptýrýmý olmayan av araçlarýný kendi
amaçlarý doðrultusunda kullanmakta, að gözü
açýklýklarýnýn giderek azalmasý ve sade aðlara
fanyalar donatýlmasý gibi yollara gitmektedirler
(Samsun, 2004).
1970'li yýllarda Karadeniz'de kalkan avcýlýðý; að güzü açýklýðý 380-400 mm olan, kurþun yakada
belirli aralýklarla taþlar baðlanan pamuk aðlarla
yapýlmaktaydý. Bu aðlardan 3-5 tanesi birbirine ekli
olarak denize atýlýr, 3-5 gün sonra elle tekneye
çekilirdi. Að denizde fazla kaldýðý zaman, pamuk
olan aðlar iyice aðýrlaþmakta ve denizden elle çekilmesi çok zor hale gelmekteydi. Kalkan avcýlýðýnýn
en yoðun olarak yapýldýðý yer olan Sinop'ta ise
günümüzde, her biri 7-15 m uzunluðundaki kýyý
balýkçý tekneleriyle, að göz açýklýklarý 280-360 mm,

uzunluðu 65-130 m olan kalkan aðlarýyla avcýlýk
faaliyetleri yoðun olarak gerçekleþtirilmektedir. Her
balýkçýda yaklaþýk 50-200 að bulunmakta ve bu
aðalar bir kerede denize atýlarak, 10-15 gün sonra
teknelerinde bulunan hidrolik að makarasý yardýmýyla 1-2 saat gibi kýsa sürede denizden kaldýrýlabilmektedir.
Sinop'ta ticari olarak kalkan balýðý avcýlýðý
yapan 53 adet tekneden alýnan verilere göre Sinop
yöresinde; 455 adet, 27.300 kulaç (49.686 m)
uzunluðunda fanyalý (canavar) ve 3.398 adet,
134.471 kulaç (244737 m) uzunluðunda sade kalkan
aðý kullanýldýðý ve bu aðlarýn büyük çoðunluðunun
kalkan balýðýna getirilen yasak av sezonunda dahi
kullanýldýðý belirlenmiþtir (Samsun, 2004).
Sinop'ta kalkan balýðý avcýlýðý en yoðun olarak
Mart-Mayýs aylarý arasýnda yapýlmaktadýr. Bu aylar
arasýnda avlanan kalkan balýðý sayýsý, toplamýn
yaklaþýk %65'ini oluþturmaktadýr (Samsun, 2004).
Bilindiði gibi kalkan balýðý üremesini Nisan-Haziran aylarý arasýnda sýð sahil sularýnda gerçekleþtirmektedir. Bu aylarda kalkan balýklarý üremek için sýð
sulara yönelirken çok yoðun sürüler oluþturmakta ve
balýkçýlar tarafýndan yoðun olarak avlanabilmektedir. Diðer aylarda (Kasým-Mart) ise, kalkan
avcýlýðý nadiren yapýlmakta ve yakalanan balýk
miktarý da çok az olmaktadýr. Nitekim Karadeniz'de,
Sinop-Gürcistan arasýnda kalan bölgede gerçekleþtirilen bir çalýþmada kalkan balýðýnýn en yoðun
olarak Mart-Mayýs aylarý arasýnda avlandýðý
bildirilmiþtir (Genç, 2002).
Üremek için sýð sulara yönelen kalkan balýklarýnýn bu dönemde yoðun olarak uzatma aðlarýyla
avlanmasý, yumurtlayan ergin stoðun azalmasýna
neden olmaktadýr. Özellikle üreme döneminde
avlanan kalkan balýklarý arasýnda diþi bireylerin
yumurtalý olduðu için erkeklere nazaran daha düþük
fiyattan satýldýðý bilinmektedir. Kalkan balýðý
stoklarýný korumak, yumurtlayan stoða üreme þansý
vermek için, 1977-1981, 1988-1993 ve 1995-1997
yýllarý arasýnda kalkan balýðý avcýlýðý üreme dönemini kapsayacak þekilde tamamen yasaklanmýþtýr.
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2000/2002 av sezonunda 15 Nisan-15 Mayýs,
2002/2004 av sezonunda ise 15 Nisan-31 Mayýs
tarihleri arasý kalkan avcýlýðýna yasaklanmýþtýr. Av
sezonu yasaðýnýn çok uygun olmasýna raðmen,
bunun kontrolünün yeterince yapýlmadýðý ve yasak
dönemde bile bir çok balýkçýnýn aðlarýný yine atmaya
devam ettiði bilinmektedir.
3. Kalkan balýðý yetiþtiricilik çalýþmalarý
Deniz balýðý yetiþtiriciliði ekonomistlerinin,
kalkan balýðýnýn (Scophthalmus maximus) kültür
için uygun bir tür olabileceðinin bildirildiði 1970'li
yýllardan çok daha önceleri Anthony (1910), kalkan
balýklarýnda larval yetiþtiricilik denemeleri gerçekleþtirmiþtir (Purdom, ve ark., 1972). Ayrýca, Malard
(1899), Dantan (1905) ve Anthony (1910) tarafýndan
yapýlan ön çalýþmalarda, doðadan yakalanan kalkan
balýklarýnýn yapay ortamlarda yumurtalarýnýn
döllenmesi ve larvalarýn baþarýlý bir þekilde elde
edilmesine raðmen, bu türün yetiþtiriciliði 1970'lere
kadar ihmal edildiði ve ancak 1970'li yýllardan
itibaren kalkan balýðýna olan ticari önemin artmasýnýn, baþarýlý yetiþtiricilik çalýþmalarýnýn temelini
oluþturduðu ve o tarihten sonra bazý ticari çiftlikler
ve araþtýrma enstitülerinin yapay koþullarda kalkan
balýðýnýn üretiminde baþarý saðladýðý bildirilmiþtir
(McEvoy, 1989). 1900'lü yýllarda baþlayan kalkan
balýðý yetiþtiricilik çalýþmalarý artýk dünyada
özellikle Ýspanya ve Fransa'da çok ileri boyutlara
ulaþmýþtýr. 1997 yýlý itibariyle dünyada toplam 2966
ton kalkan (Psetta maxima maxima) balýðý üretildiði
bildirilmektedir (Black ve Pickering, 1998).
Yüksek fiyatý ile iyi bir pazara sahip olan Karadeniz kalkanýnýn (Scophtalmus maeoticus); embriyolojik ve larval safhanýn tanýmlanmasý, laboratuar
koþullarýnda beslenme ve muhafazasý hakkýndaki ilk
çalýþmalarýn 1968, 1972 ve 1973 yýlýnda baþlandýðý
bildirilmektedir (Spectorova ve ark., 1974).
Ülkemizde ise, doðadan yakalanan kalkan balýðý
(Psetta maxima L.1758) yavrularýnýn yapay yeme
alýþtýrýlmasý (Çolak, 1992), kalkan balýðý yavrularýnýn tank koþullarýnda yaþ yemlerle beslenmesi
(Gökoðlu ve ark, 1997), pisi (Platichthys flesus
luscus L., 1758) ve kalkan (Scophthalmus maeoticus
Palas, 1831) türlerinin transferi ve adaptasyonu
(Baþaran ve ark., 1999), kalkan balýðý
(Scophthalmus maximus L.) yumurtalarýnýn inkübasyonu, embriyo ve larval geliþimi (Çolak, 2002),
solungaç aðlarýyla yakalanan kalkan balýklarýnýn
yumurtlama ve yaþama oraný (Baþaran ve Samsun,
2004), kalkan balýðý yemlerinde protein kalitesinin
belirlenmesinde azot boþaltým oranlarýnýn indeks
olarak kullanýlmasý (Yiðit ve ark., 2003; Yiðit ve
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ark., 2005a), kalkan balýðýnda kontrollü ortamda
azot boþaltým modeli ve yemleme sonrasý amonyak
profilinin incelenmesi (Yiðit ve ark. 2005b), kalkan
balýðý yemlerinde alternatif protein kaynaðý olarak
tavukçuluk yan ürünlerinin deðerlendirilme olanaklarý (Türker ve ark., 2005a) ve farklý fotoperyot
uygulamalarýnýn kalkan balýðýnda büyüme ve yem
deðerlendirme üzerine etkileri (Türker ve ark.,
2005b) konularýna iliþkin çalýþmalar dikkat çekmektedir.
Balýk yetiþtiriciliðinde deniz levreði
(Dicentrachus labrax) ve çipuranýn (Sparus aurata)
son yýllarda aþýrý üretimi sonucu azalan pazar
deðerine karþýn yetiþtiricilik için yeni bir tür olan
kalkanla deniz balýklarý yetiþtiriciliðinin yeni bir
ivme kazanabileceði umulmaktadýr. Türkiye'nin VII.
ve VIII. Beþ Yýlýk Kalýnma Planlarýnda (1996-2000
ve 2000-2005) balýkçýlýða büyük önem verilmiþtir.
Bu planlarda su ürünleri yönetimi ve balýkçýlýk
kaynaklarýnýn korunmasý açýsýndan, su ürünleri
yetiþtiriciliði vazgeçilmez bir çalýþma alaný olarak
görülmektedir. Bu amaçla, Japonya Uluslararasý
Ýþbirliði Ajansý (JICA) ile Türkiye Tarým ve
Köyiþleri Bakanlýðý'na baðlý Trabzon Su Ürünleri
Merkez Araþtýrma Enstitüsü iþbirliðinde “Karadeniz'de Balýk Yetiþtiriciliðinin Geliþtirilmesi” projesi
Nisan 1997-Nisan 2002 tarihleri arasýnda
yürütülmüþtür. Projede hedef tür olarak ekonomik
deðerinden dolayý kalkan balýðý seçilmiþ ve bu türün
yavru üretim tekniklerinin geliþtirilmesi amaçlanmýþtýr. Nisan 1997'den itibaren yürütülen çalýþmalar
sonucunda; 1998'de 8000, 2000'de 27.000 ve
2001'de 14.000 yavru elde edilmiþtir. Bu proje
kapsamýnda, sözkonusu iki kuruluþ tarafýndan
“Karadeniz'de Kalkan Balýðý (Psetta maxima) Yavru
Üretim Tekniði” adlý bir kitap ve CD hazýrlanarak su
ürünleri yetiþtiricilerinin hizmetine sunulmuþtur
(Çiftçi ve ark., 2002). JICA iþbirliðiyle yapýlan bu
çalýþmalar sonucunda, kalkan balýðý yetiþtiriciliðine
iliþkin çalýþmalarýn sayýsýnda çok büyük artýþ
olmuþtur. Ayrýca Ege Bölgesinde bazý balýk
çiftliklerinin kalkan balýðý üretimine iliþkin çalýþmalara baþladýklarý bilinmektedir.
Denizdeki doðal stoklarýn artýrýlmasý amacýyla,
proje kapsamýnda üretilen toplam 28.178 adet
kalkan yavrularý, 1999-2002 yýllarý arasýnda Karadeniz'de; Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun ve
Sinop sahilleri olmak üzere, çeþitli bölgelerden denize býrakýlmýþtýr. Denize salýnan markalý balýklarýn
geri yakalanmasýna iliþkin çalýþmalar halen
sürmektedir. Tekrar yakalanan markalý balýklar ile
kalkan balýðýnýn biyolojisi ve hareketleri hakkýnda
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daha detaylý bilgi edinilmesi saðlanabilecektir.

4. Sonuç ve Öneriler
Sonuç olarak, ülkemiz deniz balýklarý içersinde
çok büyük bir ekonomik deðere sahip olan kalkan
balýðý üretimine iliþkin çalýþmalarýn baþarýlý bir
biçimde devam etmesi son derece umut vericidir.
Bununla beraber, yetiþtiricilik yoluyla elde edilen
kalkanlarýn piyasaya sunulmasý ile, doðal olarak
yakalanan kalkana olan yüksek talebin yerini alýp
alamayacaðý ve kalkan avcýlarýnýn bu durumdan ne
þekilde etkilenecekleri geleceðe yönelik merak
konusudur.
Kalkan balýðý stoklarýnýn korunmasý ve
devamlýlýðýnýn saðlanmasý için, uygulanan av yasaðý
sezonuna ve avlanabilir asgari av boyuna (40 cm)
tüm balýkçýlarýmýzýn uymasý ve kontrolün titizlikle
gerçekleþtirilmesi büyük önem taþýmaktadýr. Ayrýca,
kalkan avcýlýðý yönetimi için katýlýmcý avcýlýk
politikasý ve pareketa avcýlýðýna öncelikle önem
verilmesi gerektiði (ülkemizde sü ürünleri sirkülerlerinde kalkan balýðýnýn paraketayla avlanmasý
yasaktýr), bir çok alanýn trol ve solungaç aðlarýna
yasaklanmasýnýn düþünülmesi, yavru balýklarýn
yoðun olarak bulunduðu alanlarýn avcýlýða kapatýlmasýnýn saðlanmasý ve fizibilite çalýþmalarý ile
avcýlýða kapatýlacak alanlarýn bölgesel olarak her
ülke tarafýndan incelenmesi gerektiði FAO uzmanlarý tarafýndan da ifade edilmektedir (Anonim,
1997).
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POLÝETÝLEN MALZEMESÝ VE SU
ÜRÜNLERÝNDEKÝ ÖNEMÝ
Ayberk AYAZ
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi; Delta Kültür Balýkçýlýðý

ayberkayaz@deltaqua.com
Ülkemizde balýk yetiþtiriciliðinde tahta
kafeslerin yerini alan offshore tipi plastik kafeslerin
yapýmýnda kullanýlan su borularýnýn hammaddesi
polietilen malzemesini ne kadar biliyoruz, ne kadar
tanýyoruz? Bu yazýmýzda çok bilimsel detaylara
inmeden, genel hatlarý ile polietilen malzemesini
tanýmaya çalýþacaðýz.
POLÝETÝLEN NEDÝR?
Polietilen, çok çeþitli ürünlerde kullanýlan,
ýsýtýldýðý zaman kalýcý deðiþime girmeyen (termoplastik) bir malzemedir. Polietilen ýsýtýldýðý zaman
eriyik hale gelir ve akýcý bir özellik gösterir,
soðutulduðunda ise içinde bulunduðu veya içinden
geçirildiði kalýbýn þeklini alýr. Plastik sektöründe
ismi PE olarak bilinmektedir. Kimyasal reaksiyonlara göre molekülleri doðrusal olarak baðlanmaktadýr, molekülleri çapraz baðlanamaz. Bu özellik
polietilen maddesini dayanýklý ve sert bir malzeme
kýlmaktadýr. 1950' li yýllarýn baþlarýnda hayatýmýza
girmeye polietilen malzemesi naylon poþet, plastik
kaplar, doðalgaz ve atýk su borularý, konteynýrlar,
plastik þiþeler, süt, meyve suyu ve deterjan kutularý,
kimyasal araç ve gereçler, laboratuvar malzemeleri,
mutfak gereçleri, kablolar, avcýlýk ve akuakültür
aðlarýnda karþýmýza ürün hammaddesi olarak
çýkmaktadýr. Ýlk kez 1950' lerde LDPE (PE 32) içme
suyu þebekelerinde kullanýlmýþ ve baþarýlý olduðu
tespit edildiðinde basýncý yükseltilerek PE 63 olarak
üretilip doðalgaz hatlarýnda da kullanýlmýþtýr.

Polietilenin sýnýflandýrýlmasý
Polietilen malzemesi yoðunluk ve kimyasal
özelliklerine göre çeþitli kategorilerde sýnýflandýrýlmaktadýr. Yapýlan sýnýflandýrma özellikleri mekanik,
moleküler aðýrlýk, kristal yapý ve dallanma tipine
baðlý olarak deðiþmektedir.
Buna göre polietilen malzemesi:
1. UHMWPE (Ultra Yüksek Moleküler Aðýrlýklý PE,
Ultra High Molecular Weight PE)
2. HDPE (Yüksek Yoðunluklu PE, High Density PE)
3. HDXLPE (Yüksek Yoðunluklu Çapraz Baðlý PE,
High Density Cross-Linked PE)
4. PEX (Çapraz Baðlý PE, Cross-Linked PE)
5. MDPE (Orta Yoðunluklu PE, Medium Density
PE)
6. LDPE (Düþük Yoðunluklu PE, Low Density PE)
7. LLDPE (Lineer Baðlý Düþük Yoðunluklu PE,
Linear Low Density PE)
8. VLDPE (Çok Düþük Yoðunluklu PE, Very Low
Density PE) þeklinde kategorize edilmiþtir.
Biz, bu sýnýflandýrýlmýþ polietilenler arasýnda HDPE
(Yüksek Yoðunluklu Polietilen)' yi dikkate alacaðýz.
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Kullaným alanlarý
Geniþ bir kullaným alanýna sahip olan HDPE,
basýnçlý borular, gaz daðýtým borularý, þiþe, bidon,
varil, beyaz eþya ve makina parçalarý, yalýtkan,
oyuncak, elektrik ve elektronik eþya imalatýnda kullanýlmaktadýr. Suya dayanýklý olduðundan tekne ve
depo yapýmýnda da HDPE' den yararlanýlýr.
HDPE, petrolden elde edilen, yüksek yoðunluklu
polietilen malzeme olarak bilinmektedir. Ýsmi
Ýngilizce karþýlýðý olan "High Density Polyethylene"
kelimelerinin kýsaltmasýndan gelmektedir. Sanayi ve
imalat sektöründe genelde bu isim kullanýlmaktadýr.
Günümüz sanayi koþullarýnda sýklýkla karþýmýza
çýkar. Yaklaþýk olarak, 1.75 kg. petrolden , 1 kg.
HDPE hammadde elde edilmektedir.
Özellikleri
HDPE, görünüm olarak LDPE' e benzese de
ondan çok daha sert, molekül kütlesi 150000400000 dolaylarýnda bir polimerdir. Suya, kimyasal
maddelere direnci iyidir. Iþýk ve açýk hava
koþullarýna LDPE' de olduðu gibi dayanýklý deðildir.
Özel dolgularla bu direnç arttýrýlabilir. Mekanik
özellikler çok iyi olup, özellikle darbe ve çekme
dayanýmlarý yüksektir. Bazý dolgu maddeleriyle de
özellikler daha da iyileþtirilir. Normalde çekme
dayanýmý 225-350 kgF/cm2 civarýndadýr. Sýcaklýk
dayanýmý ise 100 °C' nin üzerindedir. Enjeksiyon,
ekstrüzyon, toz kaplama, film çekme, döner
kalýplama, gibi birçok biçimlendirme yöntemine
uygun bir malzemedir. Enjeksiyon kalýp sýcaklýðýnýn
50-70°C' de tutulmasý cihazdan çýkan ürün kalitesini
yükseltir. HDPE elektriksel uygulamalarada çok
elveriþlidir. Toprak altýnda malzeme özelliðini 200
yýlda kaybettiði tahmin edilmektedir. HDPE, diðer
PE'ler ile mukayese edildiðinde çok daha rijit,
kuvvetli ve dayanýklý bir sanayi plastiðidir. Sudan
daha hafiftir. Yoðunluðu 0,96 gr/cm3' tür. Döküm
teknolojisi yada ekstrüzyon ile üretilebilmektedir.

Atelye ve fabrikalardaki tezgahlarda kolaylýkla
iþleme tabi tutulabilmekte olup ancak özel kaynak
metodlarý ile birleþtirilebilmektedir. Yapýþkan
maddeler kullanýlarak birbirine yapýþtýrýlmasý çok
zordur. Asitlere, kimyasallara ve solventlere karþý
dirençlidir. Boya tutmaz. HDPE, doðal görüntüsü
olarak mumsu yapýda, mat ve opak olarak karþýmýza
çýkmaktadýr. Mekanik olarak yüksek kýrýlma
noktasýna sahiptir. Çok esnek bir malzeme olup ayný
zamanda hafýzalý bir malzemedir. Örneðin HDPE bir
plakayý kuvvet uygulayarak büküp býraktýðýnýzda
belirli bir süre sonra plakanýn eski yassý haline
geldiðini görmeniz mümkündür. HDPE' nin erime
o
o
sýcaklýðý 130 C, kaynak sýcaklýðý ise 210-230 C
olarak bilinmektedir. Kafeslerin imalatý gerçekleþtirilirken kullanýlan hammaddenin kalitesinin yanýnda yapýlmýþ olan iþçilik ve uygulanan kaynak
tekniðide önem arz etmektedir. Buna göre iyi
kalitede boru kullanmak, ideal kaynak sýcaklýðýnda
kaynak yapmak gerekmektedir. Boru çapýnýn ve
boru et kalýnlýðýnýn kaynak saðlamlýlýðý ve
dayanýklýlýðýnda önemi yoktur. Belirtildiði gibi
mühim olan kaynak sýcaklýðýný ve kaynak süresini
ayarlamaktýr. Hava koþullarýda kaynak kalitesine
etki etmektedir. Örnek verecek olursak önerildiði
üzere, ayný bölgede, ayný malzeme kullanýlarak
yapýlan kafeslerde þubat ayýnda uyguladýðýnýz teknik
ile temmuz ayýnda uyguladýðýnýz teknik farklý olmak
zorundadýr. Buna göre kýþýn kaynak iþlemi uzun,
soðuma iþlemi kýsa sürerken yazýn kaynak iþlemi
kýsa soðuma iþlemi uzun sürmektedir. Su ürünleri
sektöründe offshore kafes ve servis teknelerinde
sýklýkla karþýmýza çýkan tüm HDPE malzemeler
(borular, dikmeler, plakalar) siyah renktedir. Bunun
sebebi malzemenin içerisinde U.V. takviyesi olarak
karbon (C) ilavesi yapýlmasýndan ileri gelmektedir.
Bu karbon katkýsý HDPE' yi zararlý olan direkt veya
indirekt güneþ ýþýnlarýndan korumakta ve malzemenin ömrünü uzatmaktadýr.
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Offshore Kafes Yapýmýnda Önerilen Kafes
Çaplarý(mm.) ve Boru Çaplarý(mm.)

Su ürünleri yetiþtiriciliðinde polietilen malzeme
kullanarak ilk offshore kafesi yapan Norveç'liler
olarak bilinmektedir. Ülkemizde 1980'li yýllarýn
sonuna doðru Norveç'lilerin danýþmanlýðýnda ilk
offshore kafesler kurulmuþtur. Daha sonralarý bu
koþullar altýnda HDPE malzemesini iyi tanýmaya
baþlayan üreticilerimiz artýk kendi imalatlarýný
yapmaya baþlamýþ ve Avrupa standartlarýnda
üretime geçiþ yapmýþtýr. Ülkemizde 12 metre çaptan
baþlayýp 66 metre çapa kadar dairesel offshore kafes

görmek mümkündür. Bu kafeslerin þu anda ki
sayýsýnýn 2500 adet kadar olduðu tahmin edilmektedir. Ülkemiz karasularýnda yapýlmýþ olan en büyük
offshore kafes orkinos üretimi için tasarlanmýþ olup
66 metre çapýnda ve 207 metre çevre uzunluðundadýr.
Deðiþen çevre ve yetiþtiricilik koþullarý ve yeni
yaptýrýmlarla birlikte süregelen ''üretim yapan
çiftliklerin açýða taþýnmasý'' hadisesi, bilinçlenen
üreticiyi daha büyük çaplarda kafeslerde ve daha
yüksek maliyetlerde üretim yapmaya yönlendirmektedir. Bugün, daha önceleri orkinos standardý olarak
belirlenen 40-50 metre çaplý offshore kafeslerde
baþarýlý bir þekilde levrek-çipura üretip, ülkemiz
ekonomisine küçümsenmeyecek derecede gelir
saðlayan iþletmeler mevcuttur. Son 25-30 yýlda tahta
kafeslerden endüstriyel standartlara hýzla geçiþ
yapan ve koþullara çok çabuk adapte olan ülkemiz su
ürünleri sektörü daha da ileriye gidecek ve ülke
ekonomisine önemli bir þekilde katkýda bulunmaya
devam edecektir.
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Effect of Different Levels of 17 á-Methyltestosterone in Food on
Sex Reversion, Survival Rate and Growth of Rainbow Trout
(Oncorhynchus mykiss)
Sezer KAYAM*, Mehmet ATEÞ**, B.Serdar YILDIRIM***
*

State Hydroulic Works (DSI) 53. Þube Müdürlüðü Gölköy Balýk Üretim Ýstasyonu, Bolu, Türkiye.
** Ankara University, Graduate School of Natural and Applied Sciences, Konya Yolu Üzeri B-Blok, 8.Kat 06100 Beþevler- Ankara, Türkiye.
*** Akuamaks Aquaculture Agriculture Manufacture Import Export Technical Services, Rabat Sok. No:22/6 06700 G.O.P. Ankara, Türkiye.
Address for correspondance (Sezer Kayam eposta): sezerdsi@yahoo.com

Abstract
This study was conducted to evaluate the effects of
different levels of 17 á-methyltestosterone on sexual
changes, survival rate, food consumption and
evaluation, and growth performance of trout
(Oncornhynchus mykiss) for 1042 days. Masculinized
fish was determined only for the groups A and B in which
a small amount of hormone was treated. Besides, different
quantities of intersex and male fish were found in all
treated groups (P<0.05) when both males (54.3%) and
females (45.7%) were determined in control group. The
correlation was significant among total length, weight and
condition factor for all groups (P<0.01). Results suggest
that even little doses of 17 á-methyltestosterone would be
more effective in masculinisation. Meanwhile, the higher
doses would make negative effect on growth performance
but positive effect on survival ratio and total biomass
increment.
Key words: 17 á-Methyltestosterone, Masculinized fish,
survival, growth, rainbow trout
Farklý Seviyelerde Yeme Katýlan 17 á-Methyltestosterone'nin Gökkuþaðý Alabalýklarýnýn
(Oncorhynchus mykiss) Cinsiyet Deðiþimine, Hayatta
Kalma ve Büyüme Performansý Üzerine Etkisi
Özet:
Binkýrkiki gün yürütülen bu çalýþma farklý seviyelerdeki
17 á-methyltestosteronenin gökkuþaðý alabalýklarýnýn
cinsiyet dönüþümü, hayatta kalma oraný, yem tüketimi ve
deðerlendir-mesi, ve büyüme performansý üzerine
etkisini deðer-lendirmek amacýyla yürütülmüþtür.
Erkekleþmiþ balýklar sadece daha az hormonun
uygulandýðý A ve B gruplarýnda tespit edilmiþtir. Bunun
yanýnda, control grubunda erkek (%54.3), diþi (45,7)
oranlarýnda tespit edildiðinde, tüm muamele edilen
gruplarda interseks ve erkek balýklar bulundu (P<0.01).
Tüm gruplar için tam boy, aðýrlýk ve kondisyon faktörleri
arasýndaki iliþki önemli bulundu (P<0.01). Sonuçlar
erkekleþtirmede düþük dozlardaki 17 ámetilestesteron'un daha etkili olduðunu önermektedir.

Ayný zamanda, daha yüksek dozlar büyüme performansý
üzerine negatif etki, fakat hayatta kalma oranlarý ve
toplam biyokütle artýþý üzerinde pozitif etki yapmaktadýr.
Anahtar kelimeler: 17 á-metilestesteron, Erkekleþmiþ
balýk, geliþme, gökkuþaðý alabalýðý
Introduction
The endocrine system is complex web of hormones and
their receptors, which is also responsible for controlling
the growth, metabolism, maintenance and reproduction of
individual animals and plants. In most of the teleost fish,
the larval stages have both ovarium and testis cells
(Yamamoto, 1969, Yamazaki, 1983).Thus, exogenous
steroid hormones can affect gonadagenesis in fish
regardless of the level of dependence on endogenous
steroids for natural gonadal sex differentiation
(Strüssmann and Nakamura, 2002). ). In most species, if
administered at the right time and with right dosages
during early gonadal development, exogenous sex
steroids induce functional sex reversal of the gonads that
in adults will be no different from gonads differentiated
naturally (Yamamoto, 1969; Donaldson and Hunter,
1982; Piferrer, 2001). In salmonid cultures, methods have
been developed by masculinisation of genetic females for
the production of all female stocks of several species
including rainbow trout (Yamazaki, 1966; Yamamoto,
1969; Okoda et al., 1979, Beniarz et al., 1991 and Piferrer,
2001).Monosex culture has proved useful in the
production of several species of fish,advantages and
control of unwanted production have been reported for
salmonids (Johnstone and Youngson, 1984), tilapia
(Beardmore et al., 2001), channel catfish (David et al.,
1996). The higher levels of methyltestosterone and all
levels of other compounds have been shown to have
neutral to negative effects on weight, protein and fat gains
(Gannam and Lovell, 1991; Komen et al., 1993) and 17 áestradiol lessening had also negative effect on growth and
survival rate (Goryczko et al., 1991). Testosterone and
estradiol are found in the plasma of females during
gonadal maturation.Female yellow perch (Perca
fluviatilis L.) are larger than males, and feeding with
estradiol increased weight gain and food consumption in
both sexes (Malison et al., 1988). A negative effect of
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with estrogen on growth of halibut (Hippoglossus
hippoglossus L.) (Hendry et al. 2003) and of brook trout
(Johnstone et al., 1979) was reported. The fish fed with âestradiol had degenerated oocytes but testes were not
affected (Gannam and Lovell, 1991). A positive effect of
feeding with androgen on growth of several salmonids
(Johnstone et al., 1979) and common carp (Lone and
Matty, 1980) was reported.
The most important growth performance factors for
the fish are known as water temperature and water quality,
fish size and food quality. The ideal feeding range of water
o
temperature for the salmonids is between 10-15 C
(Çelikkale 1994). Stocking rate is also another important
factor, which affect the production results for the
controlled fish breeding. As all fish species, there is a
relative increase and decrease in growth performance of
population depending on density fluctuation as is the case
in salmonids (Brawn et al., 1992). In low stock densities,
an increment of growth in rainbow trout was recognized,
while no effect was seen on salmon fry. In contrast, stock
density increment was also observed to cause increases in
the growth and survival of Arctic charr (Wallace et al.,
1988). In standard controlling situations, stocking ratios
are accepted differently as 40 kg/m3 (Stevenson 1980), 103
3
25 kg/m (Baker and Ayles 1990), and 100-110 kg/m in
Arctic charr (Wallace et al. 1988). Although there is a
negative correlation between density and mean individual
growth ratios, the effects of density can be reduced by the
increment of feeding frequency (Holm et al. 1990). The
aim of this study was to determine the effects of 17 ámethyltestosterone on sex changes, growth performance
and survival rate of the rainbow trout.
Material and Method
The present study was carried out at the Fish Hatchery
Station of the State Hydroulic Works, Gölköy, Bolu
between 8 April 2001 and 11 February 2004, completing
about 1042 days. During this study, individuals of winter
spawning post larvae of rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) were used. Different amounts (3, 6, 9, 12 and 0
mg) of 17 á-methyltestosterone were prepared in 96% of
ethanol for each group (A, B, C, D, E), respectively. The
prepared solutions were sprayed on the food of the first
four groups, except the control group. Total 2500 post
larvae divided into five groups (A-E) (500
individual/tank) was treated with 17-Ü-methyltestosteron,
except the control group in the first period as indicated
below.
st

1 period: (08.04.2001-02.11.2001). In the fiber circular
o
tanks with 200o liter capacity, the minimum (11 C),
maximum (13 C) and mean water temperature
o
(12.14±0.32 C) values were measured with a 1 l/min
water flow;
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After this period of treatment, normal food (without
enzyme) was used to feed up the fish.
nd
2 period: (02.11.2001-04.04.2002). In the fiber circular
o
tanks with 300 liter capacity, the minimum (7,72 C),
o
maximum (10.80 C) and mean water temperature
o
(9.86±0.98 C) values were measured with a 5-10 l/min
water flow. Fishes in all groups were counted and
continued to feed by normal commercial food.
rd
3 period: (04.04.2002-03.06.2002). In the fiber tanks
with
2400
liter capacity, the minimum (11oC),
o
maximum (13 C) and mean water temperature
o
(12.23±0.28 C) values were measured with a 16-20 l/min
water flow. Fishes in all groups were counted and
continued to feed by normal commercial food.
4th period: (03.06.2002-06.03.2003). In the fiber tanks
o
with 2400 liter capacity, the minimum (6 C), maximum
o
(19 C) and mean water temperature (11.41±0.82oC)
values were measured with a 35-45 l/min water flow.
Fishes in all groups were counted and continued to feed by
normal commercial food.
th
5 period: (06.03.2003-11.02.2004). In the fiber tanks
o
with 2400 liter capacity, the minimum (5.5 C), maximum
o
o
(21 C) and mean water temperature (11.41±0.82 C)
values were measured with a 45-120 l/min water flow.
Fishes in all groups were counted and continued to feed by
normal commercial food.
Food ratios used in this study were accepted from Hepher
(1998). Thus, 30 fishes sampled randomly from the
groups for each month were anesthetized with MS 222.
Then after, the total lengths and weights of each fish were
measured from 0.001 to 0.1gr in sensitive scales. Before
the measurement, the fishes were kept in hunger for one
day. The fishes in all groups were counted 7 times to
determine their survival ratios. All fishes were controlled
both by stripping and morphological conditions in order
nd
nd
th
th
to determine their sexes in 362 , 422 , 699 and 728
days. All fishes treated by enzyme except control group
were controlled by dissecting as suggested in Stickney
(1991) at the end of the study. Sex and survival ratios were
determined by the classical non-parametric chi-square
analyses; however, other characteristics of fish treated in
this study were analyzed by using different equations such
as specific growth rate (SGR) (Popoutsoglou et al., 1987),
food efficiency ratio (FER) (Stefens, 1989), food
conversion ratio (FCR) (Okumu? et al., 1999), absolute
biomass increment (ABI) (Çelikkale, 1994), condition
factor (KF) (Leitritz and Lewis, 1980), and survival rate
(SR) (Fast, 1991). The means of total lengths, weights and
condition factors were compared using one way ANOVA
test and differences at the 5% level were considerably
significant. Pearson correlation test was used for the total
lengths, weights and condition factors of fishes and
correlations were significant at the 0.01 level.
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Results
All groups of fish were controlled by morphologically to
determine sexual maturation and seconder sex production
nd
nd
in both 362 day and 422 days, during which none of fish
showed different sex characters. Sperms were stripped
from morphologically male fishes, but morphologically
th
females did not give any eggs in March, 2003 (699 day)
th
and April, 2003 (728 day). All fishes treated by enzyme
were controlled to determine their sexes by dissecting
while control group was controlled by stripping during
February, 2004. The data is shown in Table 1. There was a
significant difference in the groups for the numbers of
masculen, intersex and males (P<0.05). The survival
ratios of the groups are listed in Table 2. No significant
difference for the survival ratios were found between the
groups A, B and E (P>0.05) while C and D showed
significant Absolute Biomass Increment (ABI) and
Absolute difference (P<0.05).

significant correlation was found among the total length,
weight and condition factor in all fish groups (P<0.01)
(Table 5). Mean weight, absolute biomass increment and
stocking density changes were outlined in Table 6.
Table 3. The Mean Weight (MW), Minimum Weight
(MIN W), Maximum Weight (MAX W), Mean Condition
Factor (MCF), Specific Growth Rate (SGR), Food
Efficiency Ratio (FER), Food Conversion Ratio (FCR),
Absolute Biomass Increment (ABI) and Absolute
Biomass Increment Ratio (ABIR) values of the groups in
nd
1042 day.

Table 1. Sex number and ratios (%) of fishes in the groups
nd
in 1042 day .

Table 4. The one way ANOVA results of total lengths,
weights and condition factors for all fishes at the end of
the treatment.

Table 2. The numbers and the survival ratios (%) of the
fishes counted in distinct dates.

Table 5. The correlation related to total length, weight and
condition factor of the groups at the end of the treatment.
Table 3 shows the mean, minimum-maximum weight,
mean condition factor, specific growth rate, food
efficiency ratio, food conversion ratio, absolute biomass
increment and percent absolute biomass increment values
of the groups. The difference among the groups A, B and
C was not significant (P>0.05) while for the groups D and
E and the difference between these and the groups A, B
and C was found significant (P<0.05) for the mean
weights of all fishes. On the other hand, for the total lengh
values, the difference between group D and the groups C
and E was significant (P<0.05), while the difference
between these and the other groups was not significant
(P>0.05). For the condition factors, the difference
between groups D and E was significant (P<0.05), while
these groups and others did not show significant
difference for this characters (P>0.05) (Table 4). Besides,

**Correlation is significant at the 0.01 level (two-tailed)
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Discussion
nd
Although there was no gender differences in April (362
nd
day) and June (422 day) of 2002, males were stripped in
th
th
March (699 day) and April (728 day) of 2003. A
complete gender distinction was only made in February
nd
2004 (1042 day). Similar results were already been
th
published that sex differences were not realized up to 3
year of trout fish (Beniarz et al. 1991, Çelikkale, 1994). In
the present study, ratio of masculen fish was found 15%
and 6.4% in the A and B groups, respectively. In contrast,
different results were recorded as 79% (3 mg/kg during 30
days) by Johnstone et al. (1979), 69.6% (1 mg/kg during
60 days) by Okada (1979), and 73% (3 mg/kg during 60
days) and 86.4% (3 mg/kg during 120 days) by Beniarz et
al. (1991). Previous studies (Johnston et al., 1979,
Johnston and Youngston, 1984, Stickney, 1991, and
Hahlbeck 2004) indicated that the fishes were seen to be
masculen in the first two weeks just after following the
first food intake with low levels of methyltestosterone.
The success of making fish masculen depends on keeping
o
constant water temperature at about 10 C during hormone
o
treatment, but even 2 C of water temperature differences
could affect fish negatively (Johnston et al., 1979). This
might be one of the possible reasons of having low ratio of
masculen fish obtained in this study. In addition, as
Beniarz et al., (1991) reported intersex and sterile fish
formation, it is considered that the reason of high
frequency of being intersex in all groups was changes in
water temperature, as well. Besides, it was seen that 17 ámethyltestesterone was the reason of degenerated
oocytes, but such effects were not observed in the testis of
the males (Gannam and Lovell, 1991). Çelikkale (1994)
2
suggested stocking ratio as 100-150 postlarvae/m , 1002
150 individual/m from 15-20 grams to 40-50 grams
2
2
fish/m , and 10-25 individual/m fish weighted as 150-300
grams. Unlike Çelikkale (1994), in the present study,
2
stocking ratio was 568 postlarvae/m (approximately 4.5
times higher than advised value) for all the five groups at
the beginning, but the ratio was changed to 28
2
individual/m (1.6 times higher) for group C and 58
2
individual/m (3.3 times higher) for group D at the end of
the study. Steffens (1978, in Çelikkale, 1994) suggested
that trout could be produced 60kg fishes from about 1g of
individuals, 125kg fishes from 20g individuals, and
o
200kg fishes from 100g individuals above at 10 C in well
saturated (1l/s) spring waters. In this study, water flow
was 2.4 times higher for group A and B, 2 times higher for
group C, 1.4 times higher for group D and 2.3 times higher
for group E at the end of the study, whereas it was 19 times
higher for all the five groups at the beginning.
Table 6. The changes in Mean Weight (MW), Total
Biomass (TB) and Stocking Density (SD) during 1043
days.
Baker and Ayles (1990) reported that the stocking ratio

3
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was 10-25 kg/m (mean 17.5 kg/m ) for the salmonids,
while it was underlined by Stevenson (1980) that stock
3
ratio could be increased up to 40 kg/m in favorable
conditions. Unlike these previous works, stocking ratio
was 2.8 times higher for group A, 2.8 times higher for
group B, 3.2 times higher for group C, 4.6 times higher for
group D and 2.9 times higher for group E. Indeed, these
ratios were changed to 1.2 times higher for group A, 1.2
times higher for group B, 1.4 times higher for group C, 2
times higher for group D and 1.3 times higher for group E
than the results of Stevenson (1980).
Kurtoðlu et al. (1998) found that the rainbow trout
rd
individuals reached to 19.2±541g at the end of the 133
o
days at 17 C water temperature, whereas in the present
study the fish reached to 1.64±0.10g (for group A),
1.48±0.09g (for group B), 1.36±0.07g (for group C),
1.19±0.07g (for group D), and 1.5±0.12g (for group E) at
the end of the 142nd days in the mean 10.5oC water
temperature. The mean weights of the fishes in both
groups B and C were found less than the results of
Kurto?lu et al. (1998). These results revealed that water
temperature was the most important factor in respect to
fish growth. Shepherd and Bromage (1995) determined
that during the period of eyed egg and harvesting, the fish
o
would reach up to 227g at 14 C water temperature in 220
days. It could be seen that values of all groups were out of
this range in this study (about 44.7 times worse), control
th
group was reached to about 227g in 515 day, treated
groups were still under this weigh. As determined by
Gannam and Lovell (1991), high doses of
methyltestosterone and all of its different levels had a
negative effect on protein and lipid gaining. These authors
also showed that water temperature and stock ratio are the
two most important effects on fish growth performance.
th
In all groups, optimal growth rates were seen after 574
day (Table 6).
The level of condition factor (higher than 1.3) is used
as a signal of fattening (Stickney 1991). However,
Brannon (1991) indicated that the condition factor was
absolutely to be about 0.95 in newly feeding fry. As
measurement of the fishes was done after one day
fastening, the condition factors can reflect tissue growth
(Storebakken and Austreng, 1987). Thus, in my study, the
groups had higher levels than the condition factors ranged
for 1.33±0.054 (Group A), 1.36±0.045 (Group B),
1.37±0.043 (Group C), 1.33±0.036 (Group D) and
1.39±0.049 (Group E).
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According to Stevenson (1980) and Stickney (1991)
FCR was 0.85 for very young individuals if they lived in
the best conditions. It was also suggested that when the
fish is bigger, the FCR ranges from 1 to 1.5. Food
conversion ratio is accepted as 1.60, 1.45 and 1.42 for the
small, middle and big fish farms in Turkey, respectively.
The average FCR of Turkey and Europe is 1.57 and 0.9-1
(Rad ve Köksal 2001). Okumuþ et al. (1999) indicated that
FCR must be 0.9-1.1. Comparing with these earlier
results, in this present study, the best value was seen in
group E (2.34) and the worst in group C (3.80).
The best SGR value was recorded for the groups E, B
and A. Moreover, SGR values were bad in D and C which
were less than the SGR value of Popoutsoglou et al.
(1987), Okumuþ et al. (1999), and Uysal and Alpbaz
(2002). Trzebiotowski et al. (1981) underlined that the
individual growth can decrease by the increase of stock
density while increase in total biomass and decrease in
mortality. The values related to increase in survival ratios,
total biomass and decrease in individual weight support
these ideas.
In conclusion, some of the critical results of this study
include (i) 17-á methyltestosterone must be used in low
doses and constant temperature, (ii) the high doses of
enzyme would induce to become sterile rather than sex
reversion, (iii) fishes treated with enzymes could have
better development in their immune systems, and (iv)
providing high survival ratios with increasing total
biomass.
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AB Avlanma Kotalarýný Nasýl Belirliyor?
AB'nin balýkçýlýk sektöründe kaynaklarýn sürdürülebilirliðini saðlamak için aldýðý önlemlerin baþýnda,
avlanma faaliyetlerinin sýnýrlandýrýlmasý geliyor. Bu
çerçevede AB Konseyi, her yýl “izin verilecek toplam av
miktarý”na karar veriyor. Böylelikle, belirli bir zaman
dilimi içinde, belirli balýk türlerinden en fazla ne kadar
avlanabileceði belirleniyor. Ýngilizce karþýlýðý “Total
Allowable Catches” olan bu azami miktar kýsaca “TAC”
olarak ifade ediliyor. Söz konusu azami avlanma miktarýnýn içinden; Topluluða, üye devletlere ve üçüncü ülkelere
ayrýlan yüzdeler ise “kota” olarak adlandýrýlýyor.
Avlanma kotalarýnýn üye devletler arasýnda nasýl
paylaþtýrýlacaðý da, daha önceki yýllara iliþkin avlanma
oranlarý dikkate alýna-rak yine Konsey tarafýndan
belirleniyor.
Avlanma kotalarýný belirlemek amacýyla yýl sonunda
gerçekleþtirilen Konsey toplantýlarý, aslýnda, ilgili birçok
kesimin katkýda bulunduðu uzun ve zorlu bir sürecin son
aþamasý. Bu süreç, ulusal ve uluslararasý düzeyde faaliyet
gösteren çeþitli kuruluþlar tarafýndan yürütülen bilimsel
çalýþmalar ve bir istiþare süreci ile baþlýyor. Bu
çalýþmalara paralel olarak, alýnan kararlardan etkilenecek
olan üçüncü ülkeler ve ilgili bölgesel balýkçýlýk örgütleri
ile de çeþitli görüþmeler yürütülüyor. Ardýndan, Avrupa
Komisyonu'-nun teklifleri doðrultusunda, izin verilecek
toplam av miktarlarý, kotalarýn paylaþýmý ve ilgili tüm
önlemler hak-kýndaki son karar, balýkçýlýktan sorumlu üye
devlet bakanlarýnýn katýlýmýyla yýl sonunda
gerçekleþtirilen Konsey toplantýsýnda alýnýyor.
Konsey, üye ülkeler dýþýnda, Topluluk sularýnda
faaliyet gösteren belirli üçüncü ülkelere de kota
verebiliyor. Topluluðun bu baðlamda üçüncü ülkelerle

yaptýðý anlaþmalarýn içeriði, ülkelerin geliþmiþlik
düzeyine göre deðiþiyor. AB'nin, kendi kaynaklarýndan
yeterince faydalanma imkânýna sahip olan geliþmiþ
ülkelerle yaptýðý anlaþmalar, daha çok karþýlýklý bir kota
paylaþýmý niteliðinde oluyor. AB, kendi kaynaklarýný tam
anlamýyla kullanamayan geliþmekte olan ülkelerle yaptýðý
anlaþmalarda ise, belirli bir mali katký ödeyerek ilgili
ülkelerin sularýna eriþim hakký elde ediyor. AB'nin bu
anlaþmalar sayesinde üçüncü ülke sularýnda avladýðý
stoklar, Topluluk teknelerinin yýllýk toplam avýnýn
yaklaþýk %40'ýna denk geliyor. Dolayýsýyla, bu anlaþmalar
Avrupa balýkçýlýk sektörü için büyük önem taþýyor.
Türkiye henüz, AB'nin üçüncü ülkelere yönelik kota
uygulamalarý kapsamýna girmiyor.
AB, bazý kota oranlarýný belirlerken, ilgili uluslararasý
örgütlerin kararlarýný da dikkate alýyor. Bunlardan biri de
Uluslararasý Atlantik Orkinoslarýnýn Korunmasý Komisyonu (International Commission for the Conservation of
Atlantic Tunas - ICCAT). ICCAT, Atlantik Okyanusu ve
bitiþik sularýnda orkinos ve benzeri türlerin korunmasýný
amaçlayan hükümetlerarasý bir balýkçýlýk örgütü. 1966
yýlýnda oluþturulan örgütün günümüzde 43 üyesi
bulunuyor. ICCAT'taki görüþmelere, AB üyesi devletler
adýna Avrupa Komisyonu katýlýyor. ICCAT yönetim ve
koruma önlemleri kapsamýnda, izin verilen toplam av
miktarlarýna karar veriliyor. Örneðin 1998-2006 yýllarý
arasýnda, doðu bölgesi (Akdeniz ve Doðu Atlantik)
stoklarý için belirlenen “izin verilebilir avlanma miktarý”
29.500 ile 32.000 ton arasýndaydý. Daha sonra, tespit
edilen bu miktar kotalara bölünerek taraflara daðýtýlýyor.
AB de, üye devletler arasýnda daðýtýlan orkinos kotalarýný
ICCAT kararlarý çerçevesinde belirliyor.
Kaynak:Bandýrma Ticaret Odasý, AB Balýkçýlýk Bülteni
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AB'den Iskartanýn Kaldýrýlmasýna Yönelik
Önlemler
Avrupa Komisyonu, denizlerdeki ýskartanýn* aþamalý
olarak kaldýrýlmasýna iliþkin bir Teblið yayýmladý. Üye
ülkelerden ve sektör temsilcilerinden Teblið ile ilgili olarak
bu yýlýn sonuna kadar görüþ bildirmeleri isteniyor.
Böylelikle, 2008 yýlýnda yayýmlanacak olan ilgili Tüzük için
de zemin oluþturulmuþ olacak.
Yapýlan araþtýrmalar, Baltýk sahillerindeki ýskarta
oranlarýnýn trolle avlanmaya baðlý olarak, özellikle ringa ve
çaça balýklarý için oldukça arttýðýný gösteriyor. Bu oran
%10'dan %60'a, hatta bazý bölgelerde %90'a kadar
çýkabiliyor. Iskarta, sürdürebilir balýkçýlýða zarar verdiði için
Ortak Balýkçýlýk Politikasý'nýn temel hedefleri ile çeliþiyor.
Bunun yanýsýra, AB'nin, Birleþmiþ Milletler Biyolojik
Çeþitlilik Konvansiyonu ve Sürdürülebilir Kalkýnma Zirvesi
Johannesburg Uygulama Planý gibi uluslararasý sözleþmelerden doðan yükümlülükleri de ýskarta uygulamasý ile ters
düþüyor.
Teblið, yavru balýklarýn avlanmasýnýn yaný sýra, avlanma
esnasýnda çeþitli kuþ türlerinin, kurbaðalarýn ve diðer deniz
memelilerinin kazaen yakalanmasýnýn da denizlerde ekosistemin ve biyolojik çeþitliliðin korunmasý üzerinde
olumsuz etkiler yarattýðýna dikkat çekiyor. AB,
denizlerdeki israfý önlemek adýna daha seçici av araç
ve gereçleri kullanýlmasý, trollerde að gözlerinin
geniþletilmesi ve aðlara uyarýcý sesli alarmlarýn
yerleþtirilmesi gibi önlemler uyguluyor. Ancak,
denizlerdeki israfý önlemek için bu teknik önlemlere
ek olarak azami avlanma eþiði gibi yeni bir “sonuca
dayalý yönetim sistemi” oluþturulmasý gerekli
görülüyor. AB, geçiþ dönemini kolaylaþtýrmak
amacýyla, ýskartalarýn aþamalý olarak kaldýrýlacaðýný
ve bunun tüm balýkçýlýk faaliyetlerini etkilemeyeceðini belirtiyor.
Tebliðde denizlerdeki israfý önlemek amacýyla
alýnmasý öngörülen diðer önlemler ise þunlar:
!Balýçýlýk teknelerinde “seçiciliðin”
artýrýlmasýnýn teþvik edilmesi
!Genç balýklarýn yoðun olduðu tespit edilen
bölgelerde av yasaðý dönemlerinin gözden geçirilmesi
!Balýkçýlýk bölgesi deðiþtirme zorunluluklarý
!Kotalarýn esnekleþtirilmesi
!Iskartalarýn vergilendirilmesi, yasal olmayan
avlara el konulmasý
Yeni uyguluma ile balýkçýlar yakaladýklarý avlarýn tümünü
karaya boþaltmakla yükümlü olacaklar. Boþaltýlan avlardan
ýskartaya ayrýlacak olanlarýn pazarlanmasýndan AB sorumlu
olacak. Balýkçý tekneleri, ýskartalardan elde edilecek balýk
proteini, balýk eti veya yaðý gibi ürünlerden saðlanacak
gelirin ancak küçük bir kýsmýndan, yalnýzca idari masraflarý
karþýlamak üzere yararlanabilecekler. Gelirin geri kalan
kýsmý ise avlanma yönetim sisteminin finanse edilmesi, gemi
gözetim sistemlerinin geliþtirilmesi, avlanmalarý azaltmaya
yönelik yeni tekniklerin geliþtirilmesi gibi amaçlar

doðrultusunda AB tarafýndan kullanýlacak.
*Bu baðlamda “ýskarta”, herhangi bir nedenden dolayý, avlanmýþ
olmasýna raðmen denize dökülen veya atýlan hayvansal deniz ürünlerini
(bitkisel ürünler veya dýþký gibi atýklar dýþýnda) ifade ediyor. Bu
uygulama genellikle hedeflenen tür dýþýndaki ürünlerin istenmeden
avlanmasýndan kaynaklanýyor. Balýkçýlar açýsýndan deðersiz olduklarý
için atýlan bu ürünler, ekonomik ve ekolojik açýdan son derece önemli
olabiliyor. Bu nedenle, ýskarta oranlarýnýn belirlenmesi de büyük önem
taþýyor.

Yýlan Balýðý Stoklarýnýn Korunmasýna
Ýliþkin Önlemler
Geçtiðimiz 16 Nisan'da, balýkçýlýktan sorumlu AB'li
bakanlar, yýlan balýðý stoklarýna yönelik tazminat önlemleri
ile ilgili uzlaþma metninin üçüncü ve son þeklini gözden
geçirdiler. Müzakereler üç konu üzerinde yoðunlaþtý.
Bunlardan ilki ayný günün sabahý yayýnlanan ikinci uzlaþma
metninde ele alýnan “stok destekleme” konusuydu. Söz
konusu metin, üye devletlerin, avladýklarý yavru yýlan
balýklarýnýn % 65'ini “stok destekleme” önlemleri
kapsamýnda hidrografi havuzlarýnda muhafaza etmelerini
gerektiriyordu. Fransa, Ýtalya ve Ýspanya gibi yoðun yavru
yýlan balýðý avcýlýðý yapan devletler bu metne itiraz ettiler.
Sorun aslýnda, bu devletlerin, ürünlerini yýlan balýðý
kaynaklarý konusunda kýtlýk yaþayan Hollanda, Danimarka,

Ýngiltere ve Almanya gibi Kuzey ülkelerine düþük fiyatlara
satmak istememelerinden kaynaklanýyor. Söz konusu Kuzey
ülkeleri ise, muhafaza edilmesi gereken yavru yýlan balýðý
miktarýnda herhangi bir indirime gidilmesine sýcak
bakmýyorlar. Tartýþýlan diðer bir konu ise “yönetim planlarý”
oldu. Uzlaþma metni, avlanan yetiþkin yýlan balýklarýnýn
%40'ýnýn tekrar denize býrakýlmasýna izin vermek amacýyla,
üye devletleri, her hidrografik havuz için bir yönetim planý
hazýrlamakla yükümlü tutuyor. Müzakarelerde çokça
tartýþýlan son nokta ise “Karadeniz” konusuydu. Çek
Cumhuriyeti ve Bulgaristan'ýn talepleri üzerine Komisyon,
Karadeniz'in de ilgili Tüzük kapsamýndaki bölgeler arasýna
alýnmasýný öneriyor. Romanya ve Avusturya gibi yýlan balýðý
avcýlýðý yapmayan ülkeler ise bu öneriye karþý çýkýyorlar.
Kaynak:Bandýrma Ticaret Odasý, AB Balýkçýlýk Bülteni
(Sayý 3)
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ELBRUS DAÐI ve ERÝYEN BUZULLAR
Yazý: Su Ürünleri Yük. Müh. Türker BODUR
Fotoðraflar: Türker Bodur, Akýn Bozyak

A

lman diktatör Adolf Hitler'in “Avrupa'nýn en yüksek daðý olan Elbrus Daðý'ný ele geçirin ve
bayraðýmýzý oraya dikin” emri ile bu daða týrmanmaya baþlayan Alman komandolarý ile
Rus askerleri arasýnda heybetli bir savaþýn yaþandýðý Elbrus Daðý'nda, buzul çatlaklarýna
düþen Alman askerleri hala orda duruyor mudur? Bilmiyorum, ama 1942 yýlýnda gerçekleþen bu
savaþýn ardýndan ayný buzullar maalesef orada durmuyor .
Rusya Federasyonu, Kabardino-Baklarya Özerk
Cumhuriyeti'ndeki Kafkas Daðlarý'nda bulunan
Elbrus Daðý, 5642 metrelik zirvesi ile Avrupa'nýn en
yüksek zirvesi. Bütün yýl boyunca dünyanýn her
yerinden kayakçýlarýn ve daðcýlarýn ilgi noktasý olan
yedi kýtadan birinin zirvesi olan bu dað ve bulunduðu
Kafkasya bölgesi, binlerce yýllýk buzullardan elinde
kalan kýrýntýlarýgeçtiðimiz Aðustos ayý sonunda
bizlerle paylaþtý . Üç arkadaþým ile birlikte yaptýðýmýz
bu seyahatte gördüðüm manzaralarý, siz deðerli
SÜMDER Dergisi okuyucularý ile paylaþmak
istedim.

PETROL'ün, daðlarýn zirvelerinde binlerce hatta
yüzbinlerce yýldýr sakin sakin duran buzullarý, gün
geçtikçe daha hýzlý eritmesine þahit oldum.
Hedef Elbrus Daðý Zirvesi, ayný 65 yýl önce ki
Alman komandolarý gibi ama amacýmýz yok olan
buzullara, kuruyan nehirlere ve yok olan göllere
insanlýðýn dikkatini çekmek idi ve Aðustos ayýnýn
27'sinde çýktýk yola.
Masallarda anlatýlandan daha güzel olduðunu
yanýna yaklaþtýkça daha iyi ayýrt edebildiðimiz Kaf
Daðlarýnýn yeþilliði, gözlerimizi kamaþtýrýrken
zirvelerdeki bembeyaz duvak aklýmýzý almýþtý.

Bir insan savaþý özler mi? Sanýrým buna herkes
ayný cevabý verecektir. HAYIR! Elbette bende savaþý
özleyenlerden deðilim ama günümüzde ki savaþlarý
görünce insanýn dilinin ucuna “aaah nerede o eski
savaþlar” diyesi geliyor. Keza o dönemde her türlü
asgari teknolojiden yoksun askerler, kafa, göz,
gövde, bacak savaþýrken ve sadece askerler ölürken,
þu sýralarda gözünü kan bürüyen ülkeler, birbirleri ile
çocuk oyuncaðý gibi füzelerle, ultrasonik jet uçaklarý,
binlerce metre menzili olan roketler ve bilumum
biyolojik silahlarla masum halký hiçe sayarak
savaþýyor. Tüm bu savaþlarýn, tüm bu teknolojilerin,
uðruna kanlar akýtýlan ve yer kürenin binlerce metre
altýndan hayatýmýzý kolaylaþtýrsýn diye çýkartýlan

Havanýn kararmasý ve alçaklardaki bulutlarýn
yaðýþ getirme ihtimali ile bir an önce yükseðe çýkýp
daða ayak basmak manzarayý daha yakýndan
seyretme telaþý ile ilk gün 3600 metrede attýk
kampýmýzý. Güneþ henüz daðlarýn sýrtýndan kaybolurken havadaki sis (az önce aþaðýdayken gördüðümüz yaðmur bulutlarý) bütün manzarayý kapatmýþtý.
Gözgözü görmez iken hemen sýcak bir þeyler içip
günün yorgunluðunu atmak için uyku tulumlarýmýza
gömüldük. Sabah, çadýrdan dýþarý kafasýný çýkartýp,
bu mükemmel manzara karþýsýnda dayanamayýp,
çýðlýðý basan ben oldum. Saat 7 civarý ve çadýr
kapýsýndan kafamý çýkarttýðýmda karþýmda çok
yüksek ve sivri sivri zirveleri ile Kafkaslar, tane tane
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bulutlar ve bulutlarda patikalar.
Herkes dýþarý çýktý ellerimizde fotoðraf kameralarý

Daðlarý buzullarýnýn yakýnlarýnda kurulan fabrikalar
oldukça önemli oranda yakýt tüketmiþ ve yanma
sonucu ortaya çýkan bu karbondioksiti atmosfere
býrakmýþtýr. 1980'lerden itibaren hýzlanan bu geri
çekilme, küresel ýsýnma ile baðlantýlandýrýlmaktadýr.
Öðlene doðru kampýmýzý toplayýp bir an önce 4200
metreye çýkýp kamp kurma telaþýna girdik. 3800
metreye kadar teleferik ile çýktýktan sonra artýk
yürümeye baþladýk, eriyen buzul sularýnýn oluþturduðu irili ufaklý bir çok su kanalýndan atlaya zýplaya.
4200 metrede manzara daha geniþ açý ile daha
yüksekten görünüyor. Bir zamanlar buralarda
savaþan Alman askerlerinin yüzlercesinin içine
düþtüðü derin buzul çatlaklarý ile dolu her yer.
Aþaðýdan bakýldýðýnda beyaz görünen dað yanýna
yaklaþtýkça kararýyor. Keza buzullar eridikçe yüzlerce yýllýk oluþumlarýndan beri içinde bulundurduðu
taþlar, kaya parçalarý, toprak parçalarý rengini koyulaþtýrmýþ. Ýþin kötüsü, bu durum, buzullarýn daha hýzlý
erimesine neden oluyor. Buzulun erimesi ile buzul
birbirimize güzel enstantaneler gösterirken ayýrdýna içinden dýþarý çýkan kayaçlar, güneþ ýþýðýný emerek
vardýðýmýz küçük buzul gölcükleri ve sonrasýnda buzulun daha hýzlý yok olmasýný saðlýyor. Birkaç yýl
durumun vahameti. Ýnsanoðlunun doðaya acýmasýzca sonrasýna kadar güney Amerika'daki buzullarýn yok
verdiði zarar.
olacaðýný bildiren bilim adamlarý, Alplerdeki
Burada bir çok fotoðraf çektik ve aklýma o an þu buzullarýn bu yüz yýl sonunu göremeyeceðini hatýrsoru geldi. Bu fotoðraflar oldukça kýymetli olacak latýr en iyimser tahminleri ile. Bulunduðu bölgedeki
çok deðil 50 yýl sonra. Nasýl þimdi bir zamanlarýn iklim, nem, sýcaklýk deðiþimle-rinden hýzlý etkilenen
Marmara'sýndaki balýklar bize anlatýlýyorsa, bende buzullar geri bildirim ile daha hýzlý eriyecek ve bu
torunlarýma bir zamanlar bu daðlarda buzullar vardý erime, önce bulunduklarý bölgenin, sonra dünyanýn
diye anlatacaðým. Ne kadar anlayacak fotoðraflarda- tüm iklimini altüst edecek seviyeye ulaþtýracak.
ki bu beyaz görüntüyü bilmiyorum, bildiðim tek þey Bilim adamlarý bundan 5 yýl öncesine kadar, abartýlý
böyle giderse torunum, bu güzel manzarayý bulunan, kesinlikle öngörülemeyen senaryolarýn
göremeyecek. Torunumla bir gün oraya gittiðimde
ona anlatmaya çalýþacaðým bu beyaz duvaðý
anlayacak mý? “Buzul ne demek dede!”
Buzul, dað zirvelerinde yaz kýþ erimeyen ve yer
çekiminin etkisiyle yer deðiþtiren büyük kar ve buz
kütlesidir. Eðimli arazilerde yýllar boyunca biriken
kar kütlesinin önce buzkar, sonra da buza
dönüþmesiyle oluþur. Buzullar okyanuslardan sonra
dünya üzerindeki ikinci büyük su deposu ve en büyük
tatlý su deposudur, tatlý suyun % 98,5'unu
oluþtururlar. Hemen hemen her kýtada buzullara
rastlanýr. Dünya'nýn belirli bölgeleri, bütün yýl
erimeyen ve "buzul" adýný alan buzlarla kaplýdýr.
Küçük Buz Çaðý'nýn ardýndan 1850 yýllarýnda
dünya buzullarý oldukça önemli oranda geri çekildi.
Bu gerilemenin ana sebebi Sanayi Devrimi'nden
sonra dünya üzerinde giderek artan oranda karbontetiðinin çekildiðini bulguluyorlar araþtýrmalarýnda.
dioksit (CO2) üretilmesi ve bu karbondioksitin,
Bunlarý düþündükçe keyfim kýrýlýyor. Yüksek
karbonik asit üretmek için gereksinimi olan suyu irtifadan dolayý baþýmda baþlayan aðrý dayanýlmaz
doðrudan buzullardan almasýdýr. Avrupa'daki Alp
www.suurunleri.org.tr
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Ýsviçre'deki Triftgletscher buzulu.
Soldaki fotoðraf 1990, saðdaki ise 2001 yýlýna ait (www.ntvmsnbc.com)

Hale gelmeye baþlamadan bir an önce uyum
saðlamak istiyorum daða. Kampýmýzý kurup biraz
dinlendikten sonra, önce dolu ardýndan hafif bir kar
yaðýþý “hoþ geldiniz” diyor bize. Yemeðimizi yiyip
çadýrlarýmýza giriyoruz. Ertesi sabah güneþli bir hava
ile uyandýðýmýzda çadýrlarýn eteklerinde kar görmek
iþtahýmý kabartýyor. Yükseðe uyum saðlamak için
bugün 4800 metreye çýkýp ineceðiz. Öðlen saatinde
baþlayan bu uyum týrmanýþýmýz (aklimitasyon týrmanýþý) akþam saatinde bitiyor. Ertesi gün için zirve
planlarý yaparken, takýmýn tedirginliði yüzlerinden
okunuyor. Problem benim baþ aðrým. Daðcýlýkta ile
ilgilenirken edindiðim tecrübelerim ile belirlediðim
amaç, bölgede bulunmak, o havayý koklamak,
kýsacasý kafamý dinlemek olduðu için arkadaþlarýma
zorlamayacaðýmý, kendimi kötü hissettiðimde
býrakacaðýmý söylüyorum. Biraz rahatlýyorlar, ancak
hedef takýmýn tamamýnýn zirveye ulaþmasý olduðundan içimiz buruk ve endiþeliyiz.
Ertesi gün sabah 3'te kalkýp kahvaltýmýzý hýzlýca
yapýp, 4'te yola koyuluyoruz. 4800 metreye kadar
hafif aðrýyan baþým, beni zirve için ümitlendirse de
5000-5200 metre'ye doðru yükseldikçe, dayanýlmaz
bir hal almaya baþladý ve 5400'de yüksek irtifa hastalýðý belirtileri eklenince, ben faaliyetimi bitirme ve
geri dönme kararý aldým. Oksijen yetersizliðinde zor
nefes alýyoruz. Benden daha antrenmanlý olan
arkadaþlarýmýn, benden ayrýldýktan sonraki yürüyüþlerini gördükten sonra aldýðým kararýn ne kadar doðru
olduðunu bir kez daha ayýrt edip geri dönmeye baþlýyorum.
Yukardan aþaðý eðlene eðlene gelip, akþam

saatinde ancak kampa varýyorum. Çadýr
komþumuz Polonya'lý arkadaþ ile biraz
sohbet ettikten sonra arkadaþlarýmýn
geldiðini görüyorum. Hepsinin yüzü
gülüyor. Saat 13:20'de, 5642 metre,
Elbrus Daðý zirvesine ulaþmýþlar. Hepsi
sað saðlam döndü. Sarýlýp kucaklaþýyoruz ve tebrik ediyoruz birbirimizi.
Þehre indiðimizde aklým hala orada
kalmýþtý; eriyen buzullar, yok olup gidecek olan muhteþem manzara. Peki ne
yapabiliriz? Belki arabamýzýn gaz
pedalýna basarken biraz daha düþünmeliyiz atmosfere býraktýðýmýz karbondioksiti yada küçük bir adým da olsa
klimamýzý çalýþtýrýrken hiç görmediðiniz ve bekli de göremeyeceðiniz bu
yalnýz daðlarý getirebiliriz aklýmýza.
Ben, biz su ürünleri mühendislerinin denizler
konusundaki hassasiyetini biliyorum ve ayný
hassasiyeti sadece denizler için deðil gökyüzü için,
tabiat için, dünyamýzý paylaþtýðýmýz tüm varlýklar
için de göstereceðine inanýyorum.

Umarým bir gün, çok geç olmadan, çocuklarýmýza
hala bir þeyler býrakabilecekken, tüketim çýlgýnlýðýndan vazgeçer, hayat standartlarýmýzý ve alýþkanlýklarýmýzý asgariye indirip doðaya olan borcumuzu
ödemeye baþlarýz. Ben, þimdiden þehir içinde her
türlü ulaþým ihtiyacýmý bisiklet kullanarak gidermeye
baþladým bile! Ya siz?
Temiz yarýnlara sevgiyle kalýn!
Yazar Notu: Týrmanýþ, Akdeniz Üniversitesi 25.
Yýl týrmanýþý olup 2006 ve 2007 yýlýnda Aladaðlar'da
yitirdiðimiz Haccettepe'li (4) ve ODTÜ'lü (2)
arkadaþlarýmýza ithaf edilmiþtir. Yüzümüze deðen
her kar tanesinde onlara birer birer sarýlacaðýz..
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HAVYAR ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ
Hünkar Avni DUYAR*
Yusuf Özen ÖÐRETMEN
Ondokuz Mayýs Üniversitesi Sinop Su Ürünleri Fakültesi,
Avlama ve Ýþleme Teknolojisi Bölümü Sinop
Haduyar@omu.edu.tr
1. GÝRÝÞ
Günümüzde gýda maddesinin hijyenik ve
ekonomik olmasýnýn yanýnda yað, protein,
karbonhidrat ve mineral maddeler açýsýndan dengeli
biçim ve oranda olmasý istenmektedir. Su ürünleri bu
istekleri karþýlamakta olup, bu gýda grubu içerisinde
ilk sýrayý balýklar almaktadýr (Varlýk ve ark., 2000).
Balýklar avlandýktan hemen sonra tüketime sunulabildikleri gibi gerek kendisi, gerekse bunlardan
elde edilen çeþitli iþlenmiþ ürünler belirli aþamalardan geçirildikten sonra pazarlanabilmektedir.
Balýklardan elde edilen önemli ürünlerden biri de
havyardýr.
Türk standartlarýnda havyar; Çoðunlukla mersin
(Acipenseridae familyasý), kefal (Mugillidae
familyasý), alabalýklardan (Salmonidae familyasý)
henüz canlý iken saðýlarak veya karýnlarý açýlarak
çýkartýlan yumurtalarýn barsak parçalarýndan ve kan
damarlarýndan iyice ayýklanýp yýkandýktan sonra
çeþitli iþlemlerden geçirilerek ve katký maddeleri
kullanýlarak tekniðe uygun þekilde hazýrlanan,
kurutulmuþ olanlarý ýsýl iþleme dayanýklý hale
getirilen çið, kýzartýlarak veya ýzgara yapýlarak
tüketilen mamullerdir (Anonim, 1993). Gerçekte
havyar, balýk yumurtasýnýn çeþitli iþlemlerden
geçirilip iþlenmiþ halidir. Amerikan tüketicisini balýk
yumurtasý yemekten alýkoyan en önemli nedenler
pahalý olmasý, çok tuzlu oluþu ve yüksek kolesterol
içermesidir. Hemen her deniz canlýsýnýn tüketildiði
Japonya'da ise çok popüler bir üründür.
Havyarýn kalitesi; yumurtalýklarý kullanýlan balýðýn türüne ve yumurtalara uygulanan teknolojik
iþlemlere göre deðiþmektedir (Þengör ve ark., 2000).
En deðerli havyar üretimi Acipenseridae familyasýna
ait balýklardan elde edilmektedir. Havyar gerek
pahalý oluþundan, gerekse damak tadý açýsýndan çok
fazla tercih edilmemesi nedeniyle ülkemizde ve
birçok ülke de popüler bir ürün haline gelememiþtir
(Varlýk ve ark., 2004).

Siyah havyar, mersin balýklarýndan olan Karaca
balýðý (Rus mersini-Aciperser gueldenstaedti), Þip
balýðý (Acipenser nudiventris), Çuha balýðý
(Acipenser ruthenus), Mersin balýðý (uzun burun Acipenser stellatus), Kolon balýðý (Alman mersin
balýðý-Acipenser sturio), Büyük mersin balýðý (Fil
balýðý, Mersin morinasý-Acipenser huso), Mersin
balýðýnýn iki alt türü olan Karadeniz morinasý (Huso
huso ponticus), Sazak morinasý (Huso huso
maeticus), balýklarýnýn yumurtalarýndan ele edilen
mamuldür (Varlýk ve ark., 2004). Siyah havyar,
malasol ve süzme havyar olarak ikiye ayrýlmaktadýr.
Malasol havyar, Mersin balýðý yumurtalýklarýndan tarama eleði üzerinde ovalama ve didikleme ile
ayrýlan yumurtalar üzerine, 50 ml malasol/ kg yumurta tuz çözeltisi (1 kg sora tuzuna 200 g ürotropin
katýlarak hazýrlanýr) serpilmesi, 5 dakika süre ile
karýþtýrýlmasý ve tarama eleðinden süzülmesi ile elde
edilen mamuldür (Varlýk ve ark., 2004).
Süzme havyar, doymuþ tuz çözeltisinde bir saat
süreyle tutularak sertleþtirilmiþ Mersin balýklarý
yumurtalýklarýnýn bir tarama eleði üzerinde, ovalama
ve didikleme ile yumurtalarýndan ayrýlmasý, kanlý
sularýnýn elek altýna yerleþtirilen bir tülbentten
süzülmesi, içme suyu ile yýkanmasý, her 100 kg
yumurtaya 1 kg ürotropin serpilerek, elle 8-10 dakika
karýþtýrýlmasý ile elde edilen mamuldür (Anonim,
1993).

2. HAVYARIN SINIFLANDIRILMASI
2.1. Havyarýn Rengine Göre Sýnýflandýrýlmasý
2.1.1.Siyah Havyar

2.1.2. Kýrmýzý Havyar
Kýrmýzý havyar, Alabalýk, Sazan, Kefal balýkla-

www.suurunleri.org.tr

36

SÜMDER

SU ÜRÜNLERÝ

HAVYAR ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ

MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

rýndan elde edilen havyarlardýr. Bu balýklardan elde
edilen yumurtalýklarýn, gýdalarda kullanýlan
koruyucu maddelerden birisi ve yemeklik tuz ile 1-2
gün salamura edilmesi, bu süre içinde kanlý sularýn
bir tülbentten süzülmesi, yýkanmasý, cam kavanozlara (ýþýktan korunmak amacýyla renkli cam kavanozlara) veya ayný büyüklükteki teneke kutulara
hermetik olarak ambalajlanmasý suretiyle elde edilen
mamuldür (Anonim, 1993).
Kefal havyarý, kefal balýklarýnýn yumurtalarýndan elde edilen havyarlardýr. Mumlu havyar, Doðal
Havyar (Yaþ Tuzlanmýþ Havyar) ve Pelet Havyar
(Kuru Tuzlanmýþ Havyar) olmak üzere 3 tiptir.
Mumlu havyar, kefal balýðý yumurtalýklarýnýn
yýkanmasý, 2-3 saat süre ile kuru tuza yatýrýlmasý,
içme suyu ile yýkanmasý, kurutulmasý, iki tahta
arasýnda bir ay kadar süre ile kontrollü þartlarda
preslenmesi, kaynar suda eritilmiþ bal mumuna 3-4
defa batýrýlarak mumlanmasý, soðuk suda katýlaþtýrýlmasý, parmak ucu þeklinde baðlanmasý ve selofan
kaðýtlara sarýldýktan sonra tahta sandýklara ambalaj-

2.2. Havyarýn Üretildiði Balýk Türlerinin
Yumurta Özelliðine Göre Sýnýflandýrýlmasý
2.2.1. Beluga
Mersin balýðý türlerinden Huso huso dan üretilir.
Yumurta çapý 3,5 mm ve rengi açýk griden antrazit
rengine kadar deðiþir. En pahalý havyardýr ve ambalajý mavi renktedir (Duyar, 2000).

Þekil 2.2.1.1. Beluga havyarý

2.2.2. Osietra
Mersin balýðý türlerinden Acipenser gueldenstaedti den elde edilir. Tadý diðer havyar türleri ile
karþýlaþtýrýldýðýnda ceviz tadýnda ve çok lezzetlidir.
Yumurta rengi gri kahverenginde olup soluk altýn
tonundadýr. Ambalaj rengi sarýdýr (Duyar, 2000).

Þekil.2.1.2.1. Kefal havyarý

lanmasý suretiyle elde
edilen mamuldür.

Þekil 2.2.2.1. Osietra havyarý

Natürel havyar, Kefal balýðý yumurtalarýnýn,
yýkandýktan sonra %30 (m/m)'luk tuz çözeltisinde
salamura edilmesiyle elde edilen mamuldür.
Pelet havyar, Kefal balýðý yumurtalarýnýn
yýkandýktan sonra kuru tuzda salamura edilmesi,
içme suyu ile yýkanmasý, kurutulmasý, pelet halde
kontrollü þartlarda preslenmesi ile elde edilen, tabii
halde veya mumlanmýþ olarak piyasaya arz edilen
mamuldür (Anonim, 1993).
Sazan Havyarý (Tarama), sazan balýðýnýn, yaklaþýk hardal tanesi büyüklüðündeki yumurtalarýný
ihtiva eden yumurtalýklarýn temizlenmesi, koruyucu
katký maddeleri ihtiva edilmiþ tuzla salamura
edilmesi, kesme tabir edilen yarým fýçýlara bir kat tuz,
bir kat yumurtalýk yerleþtirilerek bir hafta
bekletilmesi, tuzlu ve kanlý sularýnýn süzülmesinden
sonra ikinci bir kesme fýçýya, yukarýda belirtildiði
þekilde, istiflenerek on gün daha salamura edilmesi
ile üretilen havyardýr (Anonim, 1993).

2.2.3. Sevruga
Mersin balýðý türlerinden Acipenser stellatus'
den elde edilir. Yumurtalarý gri renkte, ince taneli,
koyu tonlu ve çeþni tadý ile deðerlidir. Ambalaj rengi
kýrmýzýdýr (Duyar, 2000).

Þekil 2.2.3.1. Sevruga havyarý

2.2.4. Ýmperial
Olgun osetra kökünden gelen dolgunluðu ve altýn
renkli tanesi ile lezzetli bir havyardýr. Ambalaj rengi
yeþildir (Duyar, 2000).
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Tablo 2. Türk Gýda Kodeksi Su Ürünleri
Yönetmeliðine Göre Havyarda Kimyasal ve
Mikrobiyolojik Kabul Edilebilir Deðerler Þu
Özellikte Olmalýdýr (Anonim, 2005a).

Þekil 2.2.4.1. Ýmperial havyar

3. HAVYARIN ÖZELLÝKLERÝ
3.1. Fiziki Özellikler:
?
Yumurtalar iri tanede olmalýdýr.
?
Ýki parmak arasýnda tutulduðunda kolayca
ezilmemelidir.
?
Birbirinden kolayca ayrýlabilmelidir.
Salamura suyu son damlasýna kadar
süzülmüþ olmalýdýr (Anonim, 1993).
3.2. Kimyasal özellikler

Havyarda kalori deðeri 370-320 kalori/100g
arasýndadýr ve bu oran havyarýn kalite ve yað içeriðine göre deðiþebilir. Siyah havyar (Osietra) 251-282
kcal/100g enerjiye sahiptir. Diðer türler 220-255
kcal/100g gibi daha düþük kalori miktarýna sahip olabilirler (Mrochkov, 1973). Tablo 3 de karþýlaþtýrmalý
deðerler verilmiþtir.
Tablo 3. Havyar ve bazý su ürünlerine ait kalori
cetveli (Anonim, 2005a)

Havyarlar üzerinde çeþitli biçimde taklitler
yapýlýr. Alman havyarlarýna normal olarak trangat
denilen renk maddeleri katýlýr. Tuz dýþýnda havyarlara
koruyucu olarak öngörülen oranlar dahilinde benzoik
asit ve PHB esteri katýlabilir (Varlýk, 2000).
Yumurtalar tuzlandýktan sonra nem oraný azalýr.
Protein içeriði yükselir çünkü, su tuzlama iþlemi
boyunca uzaklaþýr. Tuz ilavesinden dolayý kül miktarý
artar. Yað içeriði nem miktarý ile orantýlý olarak
tuzlama iþlemi boyunca artar (Bledsoe ve ark., 2003).
Tablo 1. Türk Standartlarý Enstitüsüne göre
havyarýn kimyasal özellikleri þu özellikte olmalýdýr
(Anonim, 1993)
4. TUZ KÜRÜ HAVYAR ÝÞLEME TEKNOLOJÝSÝ
Avrupa ülkelerinde Morina (Beluga) balýðýndan
üretilen havyar “tuz kürü havyar teknolojisi”
kullanýlarak elde edilir. Ýlk iþlem uygun þekilde alýnan
yumurtlarýn soðuk suda yýkanmasýdýr. Yýkanan
yumurtalar, çoðunlukla kuru tuzlama iþlemine tabi
tutularak tuzlanýr. Genellikle 1 kg kadar yumurta
www.suurunleri.org.tr
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%70 tuz solüsyonunda 2 saat kalýrsa yeterince tuzunu
almýþ olur. Kuru tuzlama metodunda, 60-70 cm
derinliði olan tenekelere bir kat tuz bir kat balýk
yumurtasý olmak üzere istif yapýlýr. Bu uygulamada
yumurtalarda %15 oranýnda su kaybý olur ve bu
nedenle sýký bir yapý oluþur. Tuzlama sonunda
yumurtalarýn dýþ yüzeyindeki tuz soðuk su
uygulamasý ile giderilebilir. Yýkamaya en az 15
dakika devam edilir ve bir yýkama periyodunda su
birkaç defa deðiþtirilir. Ýyi bir yýkama yapýlmadýðý
taktirde, havyarýn tütsülenmesi esnasýnda satýhta
kristaller oluþur.
Kuru tuzlanmýþ yumurtalar daha sonra sýcak suya
atýlýr. Burada bir dakika kadar tutulan yumurtalarda,
tuzlama esnasýnda su kaybý nedeni ile meydana gelen
büzüþme kaybolur, yumurtalar þiþer ve zar sertleþir.
Bu haþlama iþleminin bitiminde her yumurta iki lopu
arasýndan bir iplikle baðlanýr ve askýlara asýlýr. Elde
edilen bu ürün cam kavanozlara veya teneke kutulara
ambalajlanýr. Ürüne ýsý sterilizasyonu uygulanmadýðýndan kavanozlar ve kutular 0ºC'de veya daha
düþük ýsýda muhafaza edilmelidir (Göðüþ ve
Kolsarýcý, 1992).
Tablo 4'de havyar hazýrlamak için kullanýlan
boya maddelerinin numaralarý ve bileþimleri
belirtilmektedir
Tablo 4. Havyar hazýrlanýlmasýnda kullanýlan
boyalar ve bileþenleri (Power and Voigt, 1990)

boyunca çok dikkat edilmelidir. Havyara zarar
verilmesi elde edilen havyarýn kalitesini düþürür.
Tüm yumurtalar toplandýktan sonra bir kaba
yerleþtirilir ve tuzlanýr. Daha sonra tuzlu suyun
süzülmesi için beklenir. Havyar daha sonra teneke,
cam veya porselen kaplarda koyularak aðzý sýkýca
kapatýlýr. Tüketilmek üzere hazýr hale gelmiþ olan
havyar hemen tüketilmeyecek ise buzdolabý
koþullarýnda saklanmalýdýr (Anonim, 2005b).
6. HAVYARIN SAKLANMASI
Havyar, pastörizasyon iþlemiyle tazeliðini 3 ay
boyunca korur. Çabuk bozulabilen bir ürün olduðundan üretimin her aþamasýnda dikkatli davranýlmalýdýr. Havyarý en iyi þekilde saklayabilmek için þu
kriterlere uyulmalýdýr,
* Havyar, -3 / 0 C° sýcaklýk aralýðýnda saklanmalýdýr. Bu kutunun buzdolabýnýn en soðuk bölgesine
veya kutunun içi buz parçalarý ile doldurulmuþ bir
kaba konulmasýyla gerçekleþtirilir.
* Kutusu açýlmamýþ taze havyar birkaç hafta
dayanabilir. Fakat, kutu bir kere açýldýðýnda hemen
tüketilmelidir.
* Eðer kutuda havyar kalýrsa, kalan havyar
yüzeyi düzeltilip üzerini örtecek þekilde bir plastik
örtü ile örtülüp buzdolabýna koyulmalý, kutu, her gün
hareket ettirilerek yaðýn tüm havyara ulaþmasý
saðlanmalýdýr (Anonim, 2005c).
7. DÜNYA PAZARI
Havyar üretimi ülkelerin ekonomisine katký
saðlayan önemli bir su ürünüdür. Azerbaycan, “Rus
havyarý” olarak bilinen, dünya siyah havyar
üretiminin %80 'ini gerçekleþtirmekte ve ülke
ekonomisine çok büyük katký saðlamaktadýr (Gýda,
2000).

E 151= Siyah boya 151; USCB= A.B.D. siyahý; PBB= Kapta karýþtýrýlmýþ siyah;
DBC No.915090= Koyu siyah; DBSA No.915190= Koyu siyah Karanlýk

5. HAVYARIN TÜKETÝME HAZIRLANMASI
Taze siyah havyar, diþi mersin balýðýnýn
yumurtalarýndan elde edilir. Canlý olarak iþleme
tesisine getirilen balýk burada anestezi altýna alýnarak
ovaryumlarý boþaltýlýr. Eðer balýk, ölüm stresi yaþarsa
havyarýn tadýný acýlaþtýracak kimyasal bir madde
salgýlar. Ýþlem boyunca, yumurtalar eleðin altýnda
biriktirilir. Bir miktar yumurta toplandýðýnda, ayrý bir
kaba alýnýr ve ayný iþlemler tekrar edilir. Bu iþlemler

FAO'nun 1989 yýlýna ait raporuna göre
ülkemizde mersin balýðý havyarý üretiminin 19401970 yýllarýn-da 8 ton/yýl olduðunu ve bunun
yaklaþýk %90'ýný Samsun'da bir iþletme tarafýndan
üretildiðini, 1988 yýlýnda ise havyar üretiminin 200
kg a kadar düþtüðünü bildirilmiþtir (FAO, 1989).
Þuanda ise ülkemizde havyar üretimine ait kayýt
bulunama-mýþtýr. Diðer taraftan ülkemizde SÜYO
(HOMA) Dalyaný'nda 1970'li yýllarda 1 tona kadar
çýkan kefal havyarý üretimi 1990 yýlýnda 30-40 kg'a
kadar düþmüþtür (Kýnacýgil ve Alpbaz, 1991). Dünya
pazarýnda söz sahibi ülkelerin 1999 yýlýna ait havyar
üretimleri Tablo 5. de verilmiþtir.
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Tablo 5. Ülkelerin 1999 yýlýna ait havyar ve yumurta
üretimleri (Anonim, 2005d)

k.asp
Anonim, (2005b)
http://www.nvogue.com/nVogueFoods/Caviar/caviarg
uide.htm
Anonim, (2005c)
http://www.ssl.netration.com/max/caviar.html
Anonim, (2005d)
Http://seafood.ucdavis.edu/pubs/Overview%20of%20
Roe%20Products.ppt.
Bledsoe, G. E., Bledsoe, C. D., Rasco, B. (2003) Caviar
and Fish Roe Products. Critical Reviews in
Food Science And Nutrition, 43 (3): 317-356
Duyar., H.A. (2000) Ýnci kefali (Chalcalburnus tarichi
Palas,1811) Kas ve Kimyasal kompozisyonu
ve Kroket yapýmý Üzerine Bir Araþtýrma.
ÝZMÝR

8. SONUÇ VE ÖNERÝLER
? Deniz ve iç sularýmýzda avlanan balýklarýn
yumurtalarý iþlenerek yüksek enerji ve besin
deðerine sahip havyardan Ülkemiz insanýnýn daha
fazla istifade etmesi saðlamalýdýr.
?
Deðiþik havyar iþleme teknolojileri kullanýlarak sazan, alabalýk, inci kefali ve kefal
balýklarýnýn yumurtalarýnýn iþlenmesinde en
uygun teknoloji belirlenmelidir.
?
Sularýmýzda doðal olarak yaþayan Mersin
balýðý türlerinin korunmasý ve üretim çalýþmalarý yapýlmalý, uzun vade de Ülkemizin
de siyah havyar üretimine baþlamasý hedeflenmelidir.
?
Bugün Hazar Denizi'ndeki çevre kirliliði ve
yasadýþý balýkçýlýk, mersinbalýklarýný
olumsuz etkilemektedir. Bunun sonucunda
havyar üretiminde büyük düþüþ yaþanmaktadýr. Bu düþüþe alternatif olarak birçok
ülkede çiftlik havyarý üretimine baþlanýlmýþtýr. Ülkemizin mevcut kaynaklarý
düþünüldüðünde mersin balýðý yetiþtiriciliði
yapýlarak havyar üretimine baþlanabilir.
?
Ülkemizde balýk yumurtasýnýn iþlenmesine
gerekli önem verildiði taktirde gerek ülke
gerekse de bölgesel olarak GSMH oranýnýn
artmasý saðlanabilir.

FAO, (1989) Report Prepared For The Project Sturgeon
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TÝCARÝ ÝÞLETMELERDE (ÇÝPURA-LEVREK)
YEM DÖNÜÞÜM ORANI (FCR)
Hüseyin Devrim KINA
Balýk çiftliklerinde yýllardýr süregelen FCR
denilen bir deðer vardýr. Hep duyarýz; 2,2 ile hasat
ettim, 1,9 ile hasat ettim, 1,7 ile hasat ettim; ya da
falanca nesil balýkta FCR 0,8 gibi.
Ticari iþletmelerin bir ölçüde final notu, hatta ve
hatta bütünleme puaný denilebilinir FCR için. Normal deðerler dýþýnda çýkarsa, geri dönüþü olmadan
zarar edilmiþ olunur. Peki, nedir bu FCR, kaça ayrýlýr,
nasýl hesaplanýr, oluþan deðer hangi ölçütlere göre
deðiþir, iyi bir FCR nasýl elde edilir.

ulaþan balýk, üreticiye bilinen bir deðerden mal
olmalýdýr ki; üretici mal olunan deðeri ve ortak piyasa
koþullarýný da göz önüne alarak; ürünü ne bir deðer
biçebilsin. Ya da ürününü daha iyi bir maliyetle
piyasaya yetiþtirerek piyasa koþullarýnda rekabet
edebilsin. Ürün ün oluþumu sürecindeki maliyetlerden biriside yemdir, kuþkusuz ki en iyi yem çevirim
oranlarýnda en verimli ürüne ulaþýlmýþ olunacaktýr.
FCR türden türe, cinsiyetten cinsiyete, bireyden
bireye, gramdan grama deðiþebildiði gibi; farklý

FCR Ýngilizce Feed Conversion Ratio kelimelerinin baþ harflerinden oluþur. Türkçeye çevrildiðinde Yem Dönüþüm Oraný ya da YÇO (yem çevirim
oraný) diye adlandýrýlýr. Özetle balýk iþletmeye alýndýktan sonra iþletmeden herhangi bir sebeple ayrýlýncaya kadar geçen sürede aldýðý yemi hangi oranda
ete çevirdiði ile alakalý bir deðerdir. Bazý iþletmelerde
haçeriler, yavru çiftlikleri, büyütme çiftlikleri, anaç
üniteleri birbirinden farklý birimler halinde kurulmuþ
olabileceði gibi; sadece haçeri ve anaç ünitelerinin
ayrý birimler halinde olduðu iþletmeler olabileceði de
göz önünde bulundurulmalýdýr.
Þu durumda birimlere süreç balýða da ürün olarak
baktýðýmýzda, her süreç sonucu balýkta bir takým
yem/balýk iliþkisine baðlý deðerler oluþacaktýr, belirli
zaman aralýklarý içerisinde balýk ilgili birimde
kalacak, yem alacak ve belirli bir aðýrlýða ulaþacaktýr.
Üretici balýðýný Pazar talebi doðrultusunda isterse; 2
gram, 20 gram, 100 gram, 500 gram, 3 kilogram ya
da; baþka bir aðýrlýkta da satabilir. Bu gramajlar a

ortam koþullarýnda da deðiþebilir. Balýðýn büyümesinde ve geliþiminde var olmasý istenen en uygun
koþullar içerisinde en önemli olaný sudaki çözünmüþ
oksijen miktarý ve su sýcaklýðýdýr. Su sýcaklýðý balýðýn
geliþimi üzerine çok etkilidir dolayýsýyla FCR
üzerinde de direk etkilidir, oksijen ise hücrelerde
yaþamý saðladýðý için dolaylý yoldan etkilidir. Bu þu
anlama gelir, stoklama yapýlýrken sudaki oksijen
miktarý önemliyken balýðýn büyüme ve geliþmesinde
su sýcaklýðý önemlidir.
Su sýcaklýðý azaldýkça metabolizma yavaþlar, su
sýcaklýðý arttýkça metabolizma artar ve dolayýsýyla
büyüme ve geliþmede artar, tür için en uygun deðerlerin çok altýnda ve üstünde kalmamak koþuluyla su
sýcaklýðýnda saðlanabilecek kararlýlýk FCR ý olumlu
yönde etkiler.
Çipura da optimum büyüme ve geliþme 22-25
derecelerde gözlenirken; levrekte 20-23 derecede
gözlemlenir.
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Yemlerin hammadde içerikleri ve bu hammadde
içeriklerinin kompozisyonlarý, ayrýca yem hammaddelerinin sindirilebilirlik oranlarý da FCR üzerinde
etkilidir. Protein içeriði yüksek gözüken bir yemde
proteinin kalitesinin yeterli olmamasýndan, aminoasitlerin oranýnýn uygun olmamasýndan; ya da tür için
gerekli esansiyel amino asitleri içermemesinden
kaynaklanan büyüme ve geliþme sorunlarýyla da
karþýlaþýlabilinir.
Tüm bunlarýn yaný sýra her ticari yemin ham
madde içerikleri farklý olduðu gibi bir türün
yaþamýnýn deðiþik evrelerinde protein, yað, karbonhidrat gereksinimlerinde de farklýlýklar olmaktadýr.
(çipura levrek besin madde ihtiyaçlarý temel alýnarak
hazýrlanmýþ bir ticari yemdeki hammadde oranlarý
tablo1, tablo2)
Tablo:1

dönemde yüksek oranlarda protein içeren yem seçimi
yem maliyetlerinin gereksiz yere artmasýna neden
olacaktýr.

Bir balýðýn büyümesi geliþmesi ve saðlýðý için
önemli olan ihtiyaç esansiyel ve esansiyel olmayan
amino asitlerin dengeli bir karýþýmýdýr.Levrek ve
Çipura protein ihtiyaçlarý ile ilgili araþtýrmalarýn
çoðu laboratuar ortamlarýnda gerçekleþtirilmiþtir.
Levrekte optimum büyümenin %42-45 çipura içinse
%45-50 oranýnda ham proteinle mümkün olduðu
tespit edilmiþtir(Kissil ve Ark, 2000).
Tablo 3:Çipuranýn protein ve aminoasit ihtiyaçlarý

Tablo:2

Tablo 4: Levreðin protein ve aminoasit ihtiyaçlarý

Tablolardan da anlaþýldýðý gibi yavru döneminde
proteine daha çok ihtiyaç duyan balýk, yetiþkinliðe
ulaþtýkça bu gereksinimi azalmaya baþlamaktadýr.
Dolayýsýyla yetiþkin balýk yemlerinde proteinin
yerinin, diðer yem hammaddelerince doldurulduðu
görülür.
Balýk uygun evrelerde uygun yemlerle
beslenmezse saðlýklý bir FCR deðerinden bahsetmek
mümkün deðildir; yavru döneminde düþük protein
deðerleri içeren bir yem tercihi balýk büyüme ve
geliþimini olumsuz yönde etkileyeceði gibi; yetiþkin
www.suurunleri.org.tr
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Balýklar yedikleri yemin içindeki hammaddelerin tamamýndan yararlanamadýklarý gibi yanlýþ
yemleme yüzdesi oranlarýyla yemlenen balýklarýn
yem içerisindeki ham maddelerden yararlanma oraný
deðiþebilmektedir.

Biyolojik FCR (yem çevirim oraný)
Temelde belirli zaman aralýðýnda balýk nüfusundaki
bürüt büyümeyi ifade eder, balýða verilen yemin, o
aralýkta ete dönüþüm oraný denilebilir. Burada
kýstaslar; yem, zaman aralýðý baþlangýcýndaki stok
aðýrlýðý, zaman aralýðýndaki ölü miktarý, satýþ ve
zaman aralýðý sonundaki stok aðýrlýðýdýr
Yenilen yem

=Biyolojik FCR

((Çýkýþ stoku + Ölüm + Satýþ) Sapma) Giriþ stoku
Ekonomik FCR (EFCR)

Belirli bir zaman aralýðýnda balýk popülasyonunda meydana gelen aðýrlýk artýþý olarak ifade edilebilinir.
Kullanýlan yem

=EFCR

Çýkýþ stoku Giriþ stoku

Bu nedenle FCR hesaplamalarýnda belirli bir
deðerin altýnda çýkan FCR deðerleri pratikte doðru
deðerler olarak kabul görmez. Bu deðerlerin olasý
nedenleri vardýr. Ortamdan besin olarak balýk vücuduna katký saðlanmýþ olabilir. Mineral madde olarak
kemik ve iskelet sistemine katký saðlanmýþ olabilir.
Çipura aðlarýnýn midye tutmamasý, Çipura'nýn aðlarý
kemirmesi, aðlara tutunan midyelerin yendiði; yani
balýða dýþarýdan bir katký olduðu anlamýný taþýrken,
benzer bir þekilde çipura, levrek kafeslerine giren
küçük boyutlu balýklarýn, kafes içindeki balýklarca
yenmesi de bir katký olarak algýlanabilir.
Tablo: 5

FCR
Bu faktör bir birimlik büyüme için kaç birim
yeme gereksinim olduðunun göstergesidir.
Örneðin:
1,2 kilogram yemde 1 kilogram büyüme saðlanmýþsa FCR = 1,2'dir.
FCR Biyolojik ve Ekonomik olmak üzere ikiye
ayrýlýr.

Üreme dönemlerinde ise FCR de kýsa zaman
aralýklarýnda büyük deðiþimler gözlemlenir. Üreme
dönemi yaklaþan balýk en verimli þekilde enerji
depolamaya baþlar, gonatlar geliþir ve dolar. Üreme
dönemine giren balýkta ise yem alýmý minimum
seviyeye düþer ve gramaj alýmý durur. Yumurta ve
sperm atýlmaya baþlar ve doðal olarak balýk gramaj
kaybetmeye baþlar. Üreme döneminde bu nedenle
meydana gelen aðýrlýk kaybý vücut aðýrlýðýnýn % 2025'ine kadar ulaþabilir. Bu doðal bir süreçtir, üremeye
baðlý aðýrlýk kaybý cinsel olgunluða ulaþmýþ balýkta
devam ederken; yavru balýk gramaj almaya devam
eder.
Örnek: üreme dönemi öncesi 3 kg yem yiyerek 1
kilograma ulaþan bir balýðýn FCR si 3; üreme dönemi
sonunda bu deðer ortalama %20 aðýrlýk kaybý
nedeniyle 3,75 olabilmektedir.
Dolayýsýyla küçük balýkla büyük balýk arasýnda
deðiþik sebeplerden dolayý FCR deðerlerinin farklý
çýkmasý gayet doðal karþýlanmalýdýr.
Benzer bir durumda levrek balýklarýnda her bir
balýðýn cinsiyeti ile ilgilidir. Levrekte doðal koþullarda erkek balýkta cinsel olgunluða ulaþma 18-24 ay
sonra gerçekleþir, balýk 17-18 ay sonra süt atmaya
baþlar. Diþi balýkta ise doðal koþullarda balýk 48 ay
sonra cinsel olgunluða ulaþmanýn yaný sýra; diþi
balýkta büyüme erkek balýða göre daha iyidir. Çiftlik
koþullarýnda ise yavrunun çiftliðe geliþinden yaklaþýk
12 ay sonrasý üreme dönemine ( denk gelirse, levrek
erkek bireylerde; 9-12 ay sonrada çipuralarda üreme
faaliyetleri gözlenebilmektedir.
Üreticinin ayný yemle her dönem farklý FCR
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deðerleri ile karþýlaþmasý gayet doðaldýr. Bu hem
balýk cinsiyetiyle alakalýdýr, hem de balýðýn hangi
aylarda çiftliðe geldiðiyle alakalýdýr.
Extruder yemle yapýlmýþ kültür yetiþtiriciliðinde
çipura ve erkek levrekte oluþan tablo aþaðýdaki
gibidir.
Tablo:6

Bu tablonun oluþtuðu periyottaki balýklar, nisan
ayýnda çiftliðe girmiþtir. Bu balýklarýn tamamý diþi
levrek bireyler olsaydý; ortaya çýkmasý muhtemel
tablo aþaðýdaki gibi olacaktý:

Tablo:7

Ticari iþletmelerde ortaya çýkan durum en düþük
FCR deðerinin 0,2-80 gram aðýrlýðýndaki zaman
diliminde gerçekleþtiðini; en fazla gramaj artýþýnýn
Temmuz, Aðustos, Eylül aylarýnda oluþtuðunu
göstermektedir. Kasým Aralýk Ocak Þubat aylarý
gramajýn duraðan olduðu ve gramajda kayýplarýn
gözlendiði aylardýr, dolayýsýyla FCR deðerleri bu
aylarda özellikle yumurta ve süt atýmýndan sonra
yüksek çýkmaktadýr. Mart, Nisan, Mayýs aylarý ise
balýk canlý aðýrlýðýndaki artýþýnýn çok yavaþta olsa
artmaya baþladýðý aylardýr.

BALIK SAÐLIKTIR
!Balýk eti diyetik bir gýda olup, büyüme çaðýnda bulunan çocuklarýn, hamile
kadýnlarýn ve özellikle hasta insanlarýn beslenmesinde oldukça önemlidir.
!Vücudun yýpranan dokularýný onaran ve büyümeye yardým eden, proteince
zengin bir gýda maddesi olan balýk bünyesinde, iyot, kalsiyum, fosfor, demir gibi
mineral maddeleri ile yaþam için gerekli olan vitaminleri de içermektedir.
!Balýk etindeki protein kalitesi, Anne sütüne çok yakýn deðerdedir. Balýk proteini
kolay hazmedilebilir.
!Kolesterol sorunu olanlar için tavsiye edilen en iyi hayvansal besin, balýk etidir.
!Çocuklarýn kemik ve zeka geliþimlerinde önemli bir yere sahiptir.
!Yeni yapýlan araþtýrmalara göre balýk eti ve yaðlarý yüksek tansiyonu düþürür.
!Deri hastalýklarýný tedavi eder.
!Ýnsan bünyesinde kan akýþýný ve iltihaplara karþý baðýþýklýk sistemini düzenler.
!Prostat kanseri riskini düþürdüðü tespit edilmiþtir.
!Balýðýn birleþiminde karbonhidrat olmadýðýndan þeker hastalarý için birebirdir.
!Hücre yapýsýný güçlendirir, vücut direncini artýrýr ve hücre bozulmasýna baðlý
hastalýklarý engeller.
!Kalp krizi sonrasýndaki ölüm ve felç riskini azaltýr.
!Balýk eti A- D- E-K ve B1, B2 vitaminleri yönünden zengindir.
www.suurunleri.org.tr
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80 MÝLYON YIL ÇÝFTLEÞMEDEN
YAÞAYAN CANLI

KANADA HÜKÜMETÝNDEN AKUAKÜLTÜRE
DESTEK

Ýngiliz bilim adamlarý 80 milyon yýl
çiftleþmeden yaþamýný sürdüren canlýnýn sýrrýný
çözdü. Bilim adamlarý canlýnýn varlýðýný
sürdürmesini, karþý cinsle çiftleþememesinin
karþýlýðý olan bir genetik "tuhaflýða" borçlu
olduðunu kaydetti

Kanada hükümeti, balýk çiftliklerini desteklemek,
deniz aþýrý ülkelere pazarlamayý büyütmek ve halkýn
akuakültür ürünlerine olan güvenini geliþtirmek için,
yaklaþýk 1.1 milyon dolar ödenek saðlayacaðýný açýkladý.
Kanada Tarým Bakaný Gerry Ritz, Kanadalý Akuakültür
Endüstrisi Birliði'ne (CAIA), uzun dönemli uluslararasý
pazarlama stratejisinin uygulanabilmesi için yaklaþýk 1.1
milyon dolar yardým yapýlacaðýný açýkladý.
Bakan Ritz, “Bu yardým kültür balýklarý ve deniz
ürünleri pazarýnýn büyümesine ve yeni uluslararasý
fýrsatlarýn geliþmesine olanak saðlayacaktýr” dedi ve
ekledi “ Kanada'nýn yeni hükümeti akuakültürde
yeniliklere gidileceðini ve Kanada akuakültür ürün-lerinin
uluslararasý ticaretinin arttýrýlacaðýna dair söz verdi”.
Kanada akuakültür ürünlerinin geliþtirilmesi ve bu
ürünler için yeni uluslararasý pazar saðlanmasýna ek
olarak, Kanadalý Akuakültür Endüstrisi Birliði (CAIA),
deniz ürünleri alýcýlarý ve tüketicileri için halkla iþbirliði
içinde bir strateji geliþtiriyor. Bu stratejiye göre Kanada
akuakültür ürünlerine olan güvenin ve ürünlerin
kalitelerinin arttýrýlmasý endüstrinin geleceði açýsýndan
çok önemli.
CAIA yöneticisi Ruth Salmon, “Kanada akuakültür
endüstrisi pazarýný, dünyanýn her yerindeki pazarlarla
paylaþmak için çok iyi bir pozisyondadýr. Ürünlerimize
olan taleplerin artmasý ve yeni pazarlarý keþfetme
fýrsatlarýný yakalamamýz endüstrimizin büyümesine
yardýmcý ve Kanada ekonomisinin yararýna olacaktýr. ”
CAIA, Kanadalý akuakültür iþletmecilerini, yem
þirketlerini ve saðlayýcýlarýný, ayný zamanda Kanada
akuakültür endüstrisinin uluslararasý arenadaki
rekabetinin devamýný saðlayan köylerdeki akuakültür
birliklerini ilgilendiren ulusal endüstri birliðidir.

Cambridge Üniversitesi ekibi, birçok aseksüel (çiftleþmeyen) organizmanýn, doðal yaþamýn
deðiþikliklerine uyum
saðlayamadýðý için yok
olduðunu belirterek,
"bdelloid rotifer" adý
verilen bu tek hücreli
canlýnýn varlýðýný sürdürmesini, karþý cinsle çiftleþememesinin karþýlýðý olan
bir genetik "tuhaflýða" borçlu olduðunu kaydettiler.
Yenilenen sularla dolu havuzcuklarda yaþayan
bu omurgasýz hayvanýn, sular kuruduðunda, yeniden
sular doluncaya kadar kuru duruma geçtiðini belirten
araþtýrmacýlar, bu yaþam mekanizmasýnýn sýrrýnýn
genetik farklýlýðýnda yattýðýný, hayvanýn kilit bir
genin iki deðiþik kopyasýndan iki ayrý protein
üretebildiðini kaydettiler.
Araþtýrmaya baþkanlýk eden Cambridge Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü'nden Dr Alan
Tunnacliffe, ekibinin ilk kez aseksüel hayvanlarýn
gen kopyalarýnýn deðiþik fonksiyonlarý olduðunu
gösterdiðini belirterek, genlerin fonksiyonlarýnýn bu
canlýnýn yaþamýný sürdürebilmesi için kurumasýný
saðladýðýný bulmalarýnýn özellikle heyecan verici
olduðunu ifade etti.
Gen fonksiyonunda bu yöndeki evrimin çiftleþen
organizmalarda olamayacaðýný söyleyen Ýngiliz
araþtýrmacý, "LEA" olarak bilinen özel bir genin iki
kopyasýnýn, bu aseksüel havuz sakinlerinde farklý bir
biçimde, proteinlere ayrý görev vererek, canlýnýn
kuruma sýrasýnda korunmasýný saðladýðýný tespit
ettiklerini kaydetti.
Science dergisinde de yayýnlanan araþtýrmayý
yapan bilimsel heyet, hayvan kururken, özel genin bir
kopyasýnýn, diðer asýl protein molekülünü birlikte
kümelenmekten kurtardýðýný, ikinci kopya genin de
canlýnýn hücrelerini çevreleyen hassas zarý korumaya
aldýðýný ortaya çýkardý.

1.097.000 dolarlýk bu yardým, Kanada Tarým ve Gýda
Uluslar arasý programý (CAFI) tarafýndan saðlanýyor.
CAFI, Kanada'nýn bu endüstrideki dünya lideri olarak
itibarýný arttýrmak; güvenilir, yüksek kalite akuakültür,
gýda, içecek ve deniz ürünlerinin saðlanmasý gibi endüstri
aktivitelerin devamýný saðlamak için bu desteði veriyor.

Çeviri: Baþak Oðuz
Su Ürünleri Mühendisi
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DEKOMPRASYON
(VURGUN)
Basýnç altýnda N2(Azot) kana satüre olur yani
kan içinde çözünür ve dokulara sývý hale geçerek
yayýlýr. Dokularda ve kanda, doymuþ orana eriþen
N2 çýkýþta azalan basýnçla, tekrardan kan akciðerler
yoluyla gaz halinde dýþarý atýlýr (Desatürasyon). Eðer
hýzlý çýkýþ yapýlýr ve N2 'nin akciðerler yoluyla
atýlmasýna zaman tanýnmazsa, N2 dokularda ve
kanda gaz haline geçer ve rahatsýzlýða neden olur.
Yað dokusu fazla olan insanlar bu konuda daha
dikkatli olmalýdýr. Çünkü yað doku daha kolay N2
tutabilir. Bu tür kiþiler deko tablosunda bir sonraki
basamaða bakmalýdýr. Ayrýca su sýcaklýðýnýn düþük
olmasý durumunda da ayný iþlemler uygulanýr.

Belirtileri:
Deride kýzarýklýklar, kaþýntý, ellerde ve ayaklarda
uyuþmalar ve karýncalanmalar, eklemlerde aðrýlar.
Eðer beyinde kabarcýk oluþtuysa duyularda bozulma
meydana gelir.

çýktýktan sonra, tekrar dibe indirme yöntemi olan
Rekompresyon tedavisi uygulanmaz.

HAVA EMBOLÝSÝ
Basýnç altýnda alýnan havanýn, derinlik azaldýkça
artan basýnç dolayýsýyla ciðerlerde geniþlemesi;
tahliye edilmemesi dolayýsýyla da ciðerlerde patlama
ve sekil bozukluðuna yol açmasýdýr. Üç çeþidi vardýr.
Mediastinel Amfizem: Mediastinel bölgeye; yani
kalp ve karýn bölgesine havanýn toplanmasýdýr.
Subkutam Amfizemi: Beyin ve omuz kýsmýna
havanýn toplanmasýdýr.
Pnömotorax: Ciðerlerin balon gibi sönmesidir.
Nefes alýndýðýnda, hava boþluða dolar ve kalbi
sýkýþtýrýr. Kalp durmasý oluþur. Kana hava karýþýr,
aðýzdan kanlý köpük gelir. Kalp ritmi bozulur; cilt
altýndan çýtýrdama sesi gelir. Ayrýca kesik kesik
öksürük ve nefes alamama hali baþgösterir.

Tedavisi:
Saf O2 tedavisi uygulanýr. Ayrýca basýnç Odasý
tedavisi ile genleþen hava vücuttan çýkarýlýr.

Tedavisi:
Ýki adet aspirin ve bolca su içirilir (Kanýn
sulandýrýlýp, azot kabarcýklarýnýn takýlmasýný
önlemek için). Saf O2 tedavisi uygulanýr ve deniz
seviyesinden basýnç odasýna sevk edilir.
Önlem olarak dekosuz dalýþ yapýlýr ve her dalýs
sonrasýnda Emniyet Dekosu olarak 3 m.'de 1 dk. deko
yapýlýr. Ayrýca eskiden uygulanan hasta su yüzeyine

KAYNAK:http://busat.baskent.edu.tr/hastaliklar.htm
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SU ALTI

DALIÞ HASTALIKLARI

AKCÝÐER PERFORMANSI
Sualtý sporunu ister kendi olanaklarýyla, ister
kurallarýna göre öðrenenler olsun; yaz sezonunda
birkaç dalýþ uygulamasý yapanla, haftada birkaç kez
koþan ve spor yapanlarýn vücut yapýlarý itibariyle de
performanslarý arasýnda fark olacaðýný hemen hemen
hepimiz biliyoruz. Antrenmansýz vücudu buna
eklediðimizde akciðerlerin bu derinlerde bir kat daha
fazla yorulacaðý söz konusudur.
Böyle kimseler, yaz sezonu gelince, sýð sularda
deneyim kazanmadan dilediði derinliklerde dalýþ
uyguladýðýnda akciðerlerine zarar gelmeyeceðini
düþünmek bir saflýk olacaðý gibi, herhangi bir
tehlikeyle karþýlaþmayacaðý hususunda kendisine
kimse garanti de veremez.
Bu performanssýzlýðý þöyle açýklayabiliyoruz ;
böyle performansýz bir akciðerle aðýr bir mücadele
sonunda bulunduðunuz derinlikten yukarý çýkmaya
baþladýðýnýz bir sýrada, aniden bir baþ dönmesi, göz
kararmasý, özellikle solumada zorluk çekmeye
baþlayabilirsiniz. Daha ziyade, regülatörden hava
çekmek istediðiniz halde, hava soluyamazsýnýz.
Konumuza baþka bir yaklaþýmla açýklýk getirelim.
Bulunduðunuz derinlikte, yani 30 veya 40 m. den
yukarý çýkarken veya çýkmaya baþladýðýnýz sýrada,
regülatörden hava çekme alýþkanlýðýnýzda bir
deðiþiklik hissedebilirsiniz. Hatta zorlanarak hava
çekme durumunda kalabilirsiniz. Daha sonra, yukarda
belirttiðimiz gibi, saðlýðýnýzda bir deðiþme olabilir. Bu
durumda aklýnýza ilk gelen þey þu olmalýdýr. Eðer
havanýz bitmemiþ veya az kalmamýþ, regülatör
performansý normal ise, bu zorlanma daha ziyade
akciðerlerin yorulmasýndan kaynaklandýðýný bilmenizde yarar vardýr.
Ancak bu durumda tam aksini uygularsanýz, yani
bulunduðunuz derinlikten 3 veya 4 metre aþaðý
inerseniz, nefes alýp vermede zorlanmadýðýnýzý
göreceksiniz. Çünkü bu derinlikte akciðer performansý
zora alýþmýþ durumdadýr. Bu ortama ve koþullara
alýþmýþ olan akciðerler az hava yerine daha çok hava
harcama alýþkanlýðý edinmiþtir.
Bu arada kýsa bir hatýrlatma yapmakta yarar vardýr.
Spor yapan bir futbolcunun takriben hava harcama hýzý
90 Lt. / dk. Oysa sporla ilgisi bulunmayan bir insanýn
ortalama hava harcama hýzý ise yarý yarýya olacaktýr.
Ýnilen belirli derinliklerde uzun süre dolaþma, balýk
kovalama, akýntýya kapýlma ve zorlanma veya herhangi
bir teknik iþle uðraþýrken akciðerlerin yorulmasý veya
hava tüketiminin hýzla yükseleceði de bilinen
gerçeklerindendir.
Þimdi ortaya koymak istediðimiz konu þu. Böyle
koþullar altýnda, spor yapmayan amatörler, spor yapana

göre hava tüketim hýzý daha çok olmasý söz konusudur.
Bu gibi durumlarda sporcu olmayan dalýcýlar, sporcu
olana oranla, solunum kontrolünü de daha çabuk
kaybedecektir. Özellikle antrenmansýz vücut bu
koþullar altýnda panik ve stres içersine girmesi halinde,
fazla hava tüketimi nedeniyle AZOT - NARKOZU
artarak, karbondioksitin yükselmesi, oksijen
zehirlenmesine ve daha çok zorlanýrsa, hava
keseciklerinin yýrtýlmasýna yol açabilmektedir.
Bu durumdan kurtulabilmek için, bulunduðunuz
30 veya 40 metre derinde eðer havanýz yeterli ise, bir
kaç dakika dinlenmeniz ve sakinleþmeniz bu arada
nefes alýp vermeyi de yavaþlatmanýz gerekiyor.
Solunumu yavaþlatýp dinlendiðiniz bir sýrada,
dekomprasyona girmeden, eðer girilmiþ ise, duraklama
kademelerine uymak suretiyle mümkün olduðu kadar
yavaþ yavaþ yukarý çýkýldýðýnda, bu tehlikenin
üstesinden rahatlýkla gelebilirsiniz.
Ancak, Regülatör performansý, yüksek düzeyde
çalýþan bir modelle dalýþ uygulanýrken eðer, akciðer
performansý yetersiz ise, söz konusu tehlike ve risklerle
yine karþýlaþabilirsiniz. Çünkü kolay solumayý
saðlayan yüksek düzeyde çalýþan regülatör performansý
ve hava akýþý, söz konusu olan RÝSK' te hiçbir ilgisi
yoktur.
Kaynak: http://www.scubaturk.8m.com/hasta.htm
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SEMPOZYUM DUYURUSU

“Ticari Ýçsu Balýkçýlýðý, Amatör Balýkçýlýk
ve Kültür Balýkçýlýðýnýn Sosyal, Ekonomik ve
Ekolojik Hedefleri Arasýndaki Etkileþimler ”
konulu uluslararasý bir sempozyum ve
EIFAC 25. oturumu 21-24 Mayýs 2008 tarihleri
arasýnda Antalya'da düzenlecektir.
Avrupa Ýçsu Ürünleri Danýþma Komisyonu
(EIFAC) 1957 yýlýnda içsu balýkçýlýðý ve su ürünleri
yetiþtiriciliði alanýnda politika belirleme, yönetim,
bilim adamlarý ve diðer konulara arasýnda koordinasINTERACTIONS BETWEEN SOCIAL
yonu saðlamak amacýyla kurulmuþtur. Bilimsel
ECONOMIC
AND ECOLOGIAL OBJECTIVES OF
konulara iliþkin çalýþmalar ise üye ülkelerin konuya
INLAND
COMMERCIAL
AND RECREATIONAL
iliþkin uzmanlarýnda oluþturulan Çalýþma Gruplarý
FISHERIES AND AQUACULTURE
tarafýndan yürütülmektedir.
.http:/www.fao.org/fi/eifac.htm
Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bulgaristan,
Bosna Hersek, Hýrvatistan, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya,
Yunanistan, Macaristan, Ýzlanda, Ýrlanda, Ýsrail, Ýtalya,
Litvanya, Letonya, Luksemburg, Hollanda, Norveç,
Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Ýspanya, Ýsveç,
Ýsviçre ve Ýngiltere ile birilikte ülkemizin de üyesi
olduðu EIFAC her 2 yýlda bir uluslararasý sempozyum
ve çalýþma toplantýlarý düzenlemektedir.
EIFAC, 21-24 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda
Antalya'da “Ticari Ýçsu Balýkçýlýðý, Amatör Balýkçýlýk
ve Kültür Balýkçýlýðýnýn Sosyal, Ekonomik ve Ekolojik
Hedefleri Arasýndaki Etkileþimler ” konulu uluslararasý
bir sempozyum düzenleyecek ve 25. Resmi Oturumunu
gerçekleþtirecektir.
Sempozyuma iliþkin, dökümanlara
http:/www.fao.org/fi/eifac.htm adresinden ulaþmak
mümkündür.
Ülkemizin ev sahipliðinde gerçekleþecek olan
sempozyumda temel konular; ekonomik iliþkiler,
sosyal iliþkiler, ekolojik ve yönetim iliþkileri olarak
belirlenmiþtir.
Ayrýca; EIFAC 25. Oturumununda gerçekleþeceði
programda, farklý konularla ilgili olarak oluþturulmuþ 4
alt çalýþma grubu, hazýrlamýþ olduklarý raporlarý
deðerlendirecektir. Ülkemizin yürütücülüðünü üstlenmiþ olduðu EIFAC üyesi ülkelerin kýsa ülke raporlarýnýn hazýrlanmasýna iliþkin çalýþmalarda bu toplantýlarda
deðerlendirilerek internet üzerinden kullanýma açýlacaktýr.
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AVRUPA ÝÇSU BALIKÇILIÐI DANIÞMA KOMÝSYONU (EIFAC) ÝÇSU
TÝCARÝ VE AMATÖR BALIKÇILIÐI ÝLE KÜLTÜR BALIKÇILIÐIN SOSYAL,
EKONOMÝK VE EKOLOJÝK HEDEFLERÝ ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLER
SEMPOZYUMU
(Antalya, Türkiye, 21-24 Mayýs 2008)

ÝLK BÝLDÝRÝ DUYURUSU VE GENEL BÝLGÝLER
http:/www.fao.org/fi/eifac.htm
Avrupa Ýçsu Balýkçýlýðý Danýþma Komisyonu (EIFAC)'nun
25. Oturumu ve “Ýçsu Ticari ve
Amatör Balýkçýlýk ile Kültür
Balýkçýlýðýn Sosyal, Ekonomik
ve Ekolojik Hedefleri Arasýndaki Ýliþkiler” konulu
uluslararasý sempozyum Türkiye'de 21 24 Mayýs
2008 tarihleri arasýnda ülkemizin ev sahipliðinde
Antalya ilinde gerçekleþtirilecektir.
Giriþ ve Gerekçe
Sürdürülebilirlik, Avrupa'da içsu balýkçýlýðý
(örneðin ticari ve amatör balýkçýlýk) ve kültür balýkçýlýðý yönetimi ve geliþtirme çalýþmalarýnýn özüdür.
Bu baðlamda, sürdürülebilirlik idari yapý ve yönetim
kuruluþlarýnca þekillenen sosyal, ekonomik ve çevrebilimsel (veya genel olarak çevresel) konularý
içerir. Bir önceki EIFAC sempozyomu, birçok
durumda bu üç konu açýsýndan sürdürülebilirlik tek
bir bütün olarak ele alýnamadýðýný göstermiþtir.
Avrupa kültür balýkçýlýðý ve içsu balýkçýlýðý
sürdürülebilir kalkýnma için balýkçýlýktan sorumlu
FAO (BM Gýda ve Tarým Örgütü) Ýlkeleri ve AB
stratejisi, sektörün, çiftçilik ve balýkçýlýk teknolojileri, sosyal ve ekonomik konular, doðal kaynak kullanýmý, biyolojik çeþitlilik korumasý ve idaresinin
sürdürülebilir yönetimini geliþtirmek için bir bütün
olduðu yaklaþýmý benimsemesi gerektiðinin bilincindedir.
!Ýçsu balýkçýlýk ve kültür balýkçýlýðýnýn sosyal,
ekonomik ve ekolojik hedeflerin
etkileþimi çok fazladýr ve þu
konularý da içermektedir:
!Nehir, göl ve diðer su
kütleleri ekolojik durumlarýndaki
geliþmeler.
!Ticari ve amatör balýkçýlýk için stoklama.
!Tükenmiþ/azalmýþ stoklarýn korunmasý ve
iyileþtirilmesi.
!Kültür balýkçýlýðý için doðadan yavru balýk
avlanmasý.
!Ýnsan gýdasý için ticari ve amatör balýkçýlýk
uygulamasý.

!Yakala ve Býrak amatör balýkçýlýðý
!Balýk avlama ve kültür balýkçýlýðý ile istihdam

ve gelir saðlama
!Kültür balýkçýlýðý ile içsu kaynaklarý kirliliði
!Çiftliklerden balýk kaçmasý ve yabancý
türlerin varlýðý.
!Çiftlik ve diðer kaynaklardan su boþaltýmý
aracýlýðýyla ötrofikasyon artýþý.
!Korunan türlerin toplanmasý.
!Kaynak kullanýcýlarý, kullanýcý olmayan ve
çýkar gruplarý arasýndaki çekiþme ve diðer sektörlerle
karþýlatýrýldýðýndada sektörün rekabet gücü.
!Balýkçýlýðýn toplum, kültür ve dini
geleneklerdeki rolü, ve mevcut politikalarýn ve su
kullanýmý ile ilgili kararlarýn uygulanmasý ve yeni
politikalarýn yürürlüðe konmasý.
Sosyal, ekonomik ve ekolojik hedefler arasýndaki
etkileþimler, ticari üstünlükten çok
özellikle amatör balýkçýlýða doðru
sürekli bir ilerleme göstermektedir.
Bu, biyoçeþitliliðin korunmasý ve
amatör balýkçýlýk imkanlarýnýn
çoðaltýlmasý arasýndaki ekonomik
Resim
5: Doðmakta
olan denizatýndan
bir görüntü.
rant, olta balýkçýlýðý
turizmi,
iþletme etiði
ve
rekabetçi hedefleri artýrýr. Avrupa Tarým Ekonomisi
Derneði (EAAE), günümüzde ve gelecekte özel ve
kamu mallarýnýn kullanýmýný dengeleyen uygun
çözümler bulmaktan öte bu etkileþimleri
incelemenin gerekli olduðunu gösteren “Balýkçýlýk
alanýnda kültür balýkçýlýðý ekonomisi”
(Civitavecchia, Aralýk 2005) konulu bir seminer
düzenlemiþtir.
Keza, Akdeniz Genel Balýkçýlýk Komisyonu
/ADRIAMED Roma'da (Kasým 2003) “Kültür
balýkçýlýðý ve balýk avlama etkileþimi” konulu bir
uzman istiþare düzenlenmiþtir. Bu istiþare, biyoçeþitlilik, tükenmiþ stoklarýn yeniden depolanmasý, alan
ve su rekabeti, pazarlama ve özellikle Akdeniz'de
balýkçýlýkla geçinen toplumda geçimini saðlama
konularýyla ilgiliResimolarak
balýk
veErtan kültür
6: 2 Günlük denizatý
yavrusu veavlama
artemia cyst (Orjinal
ERCAN)
balýkçýlýðý arasýndaki etkileþimin önemini vurgulamýþtýr. Ne yazýk ki, bu konudaki görüþmeler
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çoðunlukla denizcilik konusuna odaklanmýþtýr ve
içsu balýkçýlýðý arka planda kalmýþtýr. Bu
sempozyumun amacý, býrakýlan bu boþluðu
doldurmaktýr.
Bu konu, AB Su Çerçeve ve Kuþ ve Habitatlar
Direktifleri gereði özellikle Avrupa'daki içsularla
ilgilidir. Biyoçeþitliliði koruma ve sularýn ekolojik
durumunu iyileþtirme ihtiyacýndan dolayý, özellikle
balýkçýlýk ve kültür balýkçýlýðý sektörü arasýnda
çekiþme yaþanmaktadýr. Yaþanan çekiþmeler bu
sempozyum ile çözüme kavuþacaktýr.
Sempozyumun Hedefleri
Sempozyumun temel amacý Avrupa'da içsu
balýkçýlýðý ve kültür balýkçýlýðýnýn özel sosyoekonomik ve ekolojik durumlarý konusunda
çalýþanlar (araþtýrmacýlar, doða ve sosyal bilim
adamlarý, çevrebilimciler, balýkçýlar, kültür
balýkçýlýðý ile uðraþanlar, ekonomistler, planlamacýlar, kamu görevlileri, sivil toplum örgütü
çalýþanlarý ve diðer ilgililer dahil) için bir forum
saðlamak, sosyoekonomik ve balýkçýlýk ve kültür
balýkçýlýðýna iliþkin ekolojik amaçlar arasýndaki
etkileþimi gözden geçirmek, karþýlýklý tecrübelerden
yararlanmak ve sektörün sürdürülebilir geliþim ve
yönetimindeki dengesizliklerin çözümlerini tartýþmaktýr.
Sempozyumun özel amaçlarý þunlardýr:
!Balýkçýlýk ve kültür balýkçýlýðý arasýndaki
sosyoekononik ve ekolojik etkileþimleri ve bu
etkileþimlere çeþitli ilgili kiþilerin verdiði önemi
gözden geçirmek.
!Gelecek araþtýrmalarýn hangi konulara odaklanmasý gerektiðini belirtmek, sürdürülebilir
kalkýnma ve yönetimi içeren etkileþimleri azaltmak
için önlem sunmak ve sürdürülebilirliðe katký
saðlayacak etkileþimlere teþvik etmek.
!Sektör ve diðer kýrsal kesimlerdeki ve
aralarýndaki sosyoekonomik ve ekolojik etkileþimler
konusunda genel toplum bilincine katkýda bulunmak
amacýyla politika ve karar organizmalarý için bilgi
saðlamak.
!Bilim adamlarý, araþtýrmacýlar, balýkçýlar,
kültür balýkçýlýðý ile uðraþanlar ve politika ve karar
organizmalarý arasýndaki ve bu alanlarda faaliyet
gösterenlerin menfaat ve etkileþimleri arasýndaki
diyaloðu kolaylaþtýrmak.
!EIFAC'a, Avrupa'da içsu balýkçýlýðý ve kültür
balýkçýlýðý için uygun yönetim ve kalkýnma önlem ve
araçlarý sunma.
Temalar

Sempozyumda,asagidaki 4 tema arasindaki
etkilesimler incelenecektir:
1) Ekolojik Etkileþimler (diðer konular, su
sistemleri rehabilitasyonu, kirlilik, aþýrý tüketim, tür
tanýmlamalarý, içsu kaynaklarýnýn yeniden
stoklanmasý, kültür balýkçýlýðý üretimi için doðal
kaynaklarýn kullanýlmasý, organik ve organik
olmayan atýk, organik kültür balýkçýlýðý, balýklarýn
yem olarak balýk beslemede kullanýlmasý, suda
yasayan hayvanlarýn saðlýk sorunlarý, kimyasal
maddelerden faydalanma, tedavi ve hormonlar). Bu
temanýn ana konularý ticari balýkçýlýk, balýkçýlýk
hobisi ve kültür balýkçýlýðý arasýndaki rekabet
olacaktýr.
2) Ekonomik Etkileþimler (konular; diðerleri
arasýnda piyasalarý, piyasa fýrsatlarýný, eþitlik
konularýný, gelir konularýný, balýkçýlýk hobisi
deðerlendirmesi, kaynak kullanýmýnda fýrsat
maliyeti, ortak doðal mülkiyet kaynaklarýnýn
deðerini içerir)
3) Sosyal Etkileþimler (istihdam ve cinsiyet
konularý, kaynaklarýn alternatif kullanýmlarý ile ilgili
konular, ürün hasat ve tüketim kaynaklarýnýn kültürel
bakýþ çerçevesi, entegre planlama çerçevesinde
kurumsal ortaklýk)
4) Ýdari Etkileþimler ( Avrupa Birliði Su
Sistemleri ve Habitat Direktifleri doðrultusunda son
geliþmeler de dahil olmak üzere, gelecekteki politik
düzenlemeler, talimatlar ve idari planlar, uygulama
ve yönerge kodlarý, umumi ve müþterek mülkiyetin
bölüþümünde kurumsal rekabet, mevzuat ve
bölgelere ayýrma, korunmus alanlar)
Bildiri Sunumu
Yazýlý katýlýmlar ve sunumlar bu temalarýn
herhangi biri çerçevesinde olabilir. Konferansýn
konusu EIFAC üyesi ülkelerin deneyimlerine
dayanmakla beraber, dünyanýn herhangi bir baþka
bölgesinden de bu konulara ve sorunlara bu bakýþ
açýsýyla deðerlendirme yapýlabilir. Orijinal araþtýrmalar da bu etkileþimlere odaklanmak ve entegre
perspektifler sunmak þartýyla kabul edilmektedir.
Sempozyum sýrasýndaki enteraktif müzakerelerle,
tüm içeriði kapsayan ortak bir rapora, EIFAC
bölgesi dahilinde balýkçýlýk ve su kültürüyle ilgili
olarak gelecekteki araþtýrmalarý ve sosyoekonomik
ve ekolojik hedefler arasýndaki etkileþimlerin nasýl
olacaðýna ve diðer bölgelerdeki etkilerinin nasýl
olacaðý sonucuna varýlacaktýr. Afiþ yada yazý yolu ile
katýlmak isteyenlerin e-mail yada faks olarak baþlýk
ve 150 kelimeyi geçmeyen bir özeti 30 Kasým 2007
tarihine kadar Technical Secretary of EIFAC Sub-
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Commission IV Sosyo Ekonomik Konular, SubRegional Office for Central Asia (FAOSEC), FAO,
Ankara, Turkey bölümüne yollamalarý gerekmektedir.
E-mail:Raymon.vanAnrooy@fao.org; Fax: (+90)312-3271705.
Bildiriler, EIFAC'ýn resmi dilleri olan Ýngilizce ve
Fransýzca dillerinde kabul edilecek, fakat çeviri saðlanmayacaktýr. Sempozyumun Bilimsel Yönetim Kurulu tüm
özetleri tarafsýzlýkla gözden geçirecek ve sempozyum
temalarý ve yazarlarý özetlerin son teslim tarihinden
itibaren 6 hafta içinde bilgilendirilecektir. Basarili
bulunan yazarlarýn taslaklarýný en geç 28 Þubat 2008 tarihine kadar yollamalarý gerekmektedir.
Seçilen yazýlardan sempozyum ile ilgili olan fakat
istenilen seviyeye uygun düþenler, Blackwell Science
Fisheries Management and Ecology'nin özel bir
basýmýnda yer alacaktýr. Yazarlar için gerekli kurallar
www.blackwellpublishing.com/fme adresinden temin
edilebilir. Bunun yaný sýra, sunulan tüm bildiriler CDRom ve PDF formatýnda sempozyum sunumlarýyla
beraber FAO Fisheries Proceedings'in yeni sayýlarýnda
basýlacaktýr. (yazarla anlaþýlmasýndan sonra)
Organizasyon
Sempozyum, 5 oturumdan oluþmaktadýr. Ýlk dört
oturumun her biri oturum baþkanýnca sunulan materyallerle birleþtirilerek yapýlacak 15 dakikalýk bir gözden
geçirme bildirisi ile baþlayacak. Bunu, seçilen bildirilerin
yazarlarýnýn yapacaðý 15 dakikalýk sunum izleyecektir.
Her bildiriden sonra, tartýþma için 5 dk. verilecektir.
Sempozyum son EIFAC sempozyumundan farklý olarak
organize edilmiþtir; her oturumun sonunda açýk oturum
tarzý tartýþma yapýlacaktýr.
Bu tartýþma, araþtýrma
öncelikleri, politika önerisi ve kýlavuz konularýnda fikir
oluþturacaktýr.
Beþinci oturum ile 25. EIFAC oturuma yönelik
sonuçlar elde edilecek ve önerilerde bulunulacaktýr.
Ayný zamanda, kiþiler sonuca ulaþmada bir bütün
oluþturacak olan afiþlerini göstermek için desteklenecektir.
Bu sempozyum, EIFAC üyeliði adý altýnda NACEE,
EAS, EAA, EAAE, FEAP, IUCN ve balýkçýlýk firmalarý
ile yakýn iþbirliði ve olasý ortaklýklarla gerçekleþecektir.
EIFAC, sempozyum katýlýmcýlarýnýn katýlým ve
seyahat masraflarýný finans etmemektedir. Ancak, diðer
kurum ve kuruluþlarla yapýlan ortak sponsorluk ve
ortaklýk aracýlýðýyla sempozyuma katýlým masraflarý en
aza indirgenmiþtir.

Tüm bilgiye
http://www.portobello.com.tr/eng/index.html
adresinden ulaþabilirsiniz.

Bu harika otel, herþey dahil; yani sabah kahvaltý, öðle
yemeði ve akþam yemeði fiyata dahildir. EIFAC
sempozyumu katýlýmcýlarýna özel bir gece (tek kiþilik oda)
kiþi baþý fiyatý 65€, (iki kiþilik oda) kiþi baþý fiyatý 90€.
Rezervasyonlar doðrudan otelde yapýlabilecektir. Lütfen
uçuþ bilgilerinizi sempozyum baþkanýna bildiriniz,
böylece (sadece 20 Mayýs tarihi için geçerli) havaalanýndan ücretsiz olarak karþýlanabilirsiniz.( Prof. Dr. Ý.
OKUMUÞ iokumus@ktu.edu.tr veya
R. ÇELEBÝ,
celebii@yahoo.com )

Oturumlar
Oturum 1: Ekolojik etkileþimler
Oturum 2: Sosyo-ekonomik etkileþimler
Oturum 3: Sosyal, kültürel ve diðer etkileþimler
Oturum 4: Politika-, yasal- ve düzenleyici çerçeveler
Oturum 5: 25. oturuma yönelik sonuçlar ve öneriler
Yer
Sempozyum, Antalya'da Porto Bello Hotel Beach &
Resort'ta gerçekleþecektir.

Bilimsel Yönetim Kurulu üyeleri
Baþkan
Prof. Dr. Ibrahim OKUMUÞ (Türkiye),
e-mail: iokumus@ktu.edu.tr / okumusi@yahoo.com
Fax: +90 462 7522158
Yürütücü
Prof. Ian Cowx (Ýngiltere),
E-mail: i.g.cowx@hull.ac.uk
Fax (+44)-1482 465458
Teknik Sekreterya
Dr Raymon van Anrooy (FAO),
FAO Türkiye Bölgesel Alt Ofisi
Ývedik Caddesi, Yeni Mahalle - ANKARA
E-mail:Raymon.vanAnrooy@fao.org
Türki Tarafý Organizasyon Komitesi
Ramazan CELEBI (Türkiye)
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi
EIFAC Türkiye Temsilcisi
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý
E-MAÝL: celebii@yahoo.com
Tel: +90 312 287 33 60 (3078)
GSM: 0542 485 01 89
Fax: +90 312 286 75 92
Program Komite Üyeleri
Prof. Dr Sedat YERLÝ (Türkiye)
Hacettepe Universitesi
Biyoloji Bölümü
06532 Beytepe-Ankara, TURKEY
Fax + 90 312 297 8035
E-mail: aqua@hacettepe.edu.tr
Dr Yýlmaz EMRE (Türkiye)
Akdeniz Su Ürünleri Üretim, Araþtýrma ve Eðitim
Enstitüsü Müdürü
Tel: +90 242 251 05 88
Fax: +90 242 251 05 84
E-mail: yemre57@yahoo.com
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AVRUPA’DA AKUAKÜLTÜR BALIKÇILIÐI
Ocak-Mayýs periyodu sýrasýnda, Ýtalya'daki taze
levrek ve çipura ithalatý 11,800 tondan ki bu rakam
2006 yýlýnda 56.3 milyon Euro'ya eþittir, 14.500 tona,
bu rakam da 68.9 milyon Euro'ya denktir, artýþ
göstermiþtir. Levrek ithalatý % 30 oranýnda hacimsel
bir artýþ göstermiþtir. Çipura ithalatý için bu rakam %
15'tir. Ýthalattaki son artýþlar, yerli üretimin
düþmesine baðlanabilir.
Yunanistan, Ýtalya ve Avrupa'nýn geneline levrek
ve çipura ana saðlayýcýsý olarak konumunu
sürdürmektedir. Yaklaþýk olarak 340 Yunan çiftliði,
2006 yýlýnda 100 bin ton üretim yapmýþtýr. Bu rakam
760 milyon Euro'luk bir iþ
hacmine denk gelmektedir.
Yunan üretimi böylece
Akdeniz'deki çipura ve
levrek çiftliklerinin %
53'lük kýsmýný karþýlamaktadýr. Üretimin gelecek
senelerde de artmasý beklenmektedir.
Ýtalya, Türkiye'den de
ithalat yapmaktadýr. Türkiye’de çiftliklerde, iki türün
(çipura ve levrek) toplam
üretimi yaklaþýk 30 bin

ülkelerine yapýlan ihracatýn azalmasýna neden
olabilir.
Ýspanya Yerli çiftlik kapasitesi hala büyümenin altýnda
Ýspanya ithalatý, Ocak-Mayýs 2007'de bir önceki
yýlýn ayný dönemine göre ve daha çok da yüksek
levrek ithalatýna baðlý olarak
% 15 artmýþ
durumdadýr. Þu anda bu türün ithalatý, taze levrek ve
çipura toplam ithalatýnýn % 60'dan fazlasýný temsil
etmektedir. Ýspanya'nýn Avrupa'dan levrek ithalatý,
Ocak-Mayýs 2006 yýlýnda 3.300 tondan, 2007 yýlýnýn

Fotoðraf: Mehmet ÖZGEN

ayný döneminde 4.400 tona çýkmýþtýr. Sýrayla, çipura
ithalatý (S. aurata, ayný zamanda Dentex dentex ve
Pagellus sp.) 2006 yýlý Ocak-Mayýs periyodunda
2.800 tondan, 2007 yýlýnda yine ayný dönemde 2.600
tona düþmüþtür. Temelde Yunanistan ana balýk
saðlayýcýsý ülke durumundadýr. Fakat balýk
tüketiminin artmasý, ülkedeki çiftlik kapasitesinin
arttýrýlmasý fikrini ortaya çýkarmýþtýr.

Þekil1: Ýtalya'da levrek ve çipura fiyatlarý:

Ton/yýl kadardýr. Bununla birlikte, son dönemde,
2007 Ocak ayýnda hükümetin aldýðý kararýn
uygulanmasý için, birçok balýk çiftliði kýyýlardan
uzaklara, açýk denize taþýnmýþtýr. Bu durum, üretimin
düþmesine ve Türkiye'den Ýtalya ve diðer Avrupa

Fransa
Dentex dentex ve Pagellus sp.
ithalatýnda düþme
Fransa'nýn levrek ve çipura ithalatý, 2006 yýlýnýn
ilk döneminde 3000 tondan (12 milyon euro), 2007
yýlýnýn ilk döneminde 2.600 tona ( 11,8 milyon euro)
düþmüþtür. Avrupa levreði (D. labrax) ithalatý % 3
oranýnda artmýþtýr ve çipura (S. aurata) ithalatý % 2
azalmýþtýr. En endiþe verici düþüþ 20062007 yýlý ilk
dönemleri arasýnda ithalat (D. dentex ve Pagellus
sp), hacimsel olarak % 31' ve deðer olarak % 22'ye
düþmüþtür. Bu azalma, ülkelerdeki destekleyicileri
etkilemiþtir.
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Genel Bakýþ
Avrupa pazarýndaki taze levrek ve çipura ithalatý
eðilimi, 2007 yýlýnýn ilk 56 ayýnda çok az bir deðiþim
göstermektedir. Aslýnda, Fransýz pazarýnýn, Ýspanya
pazarý ve özellikle Ýtalya pazarýnýn tersine daha canlý
olacaðý yönünde genel bir eðilim vardý. 2007 OcakMayýs döneminde Ýtalya ve Ýspanya'nýn taze levrek
ve çipura ithalat hacmi, 2006 yýlýnýn ayný dönemine
göre sýrasýyla % 23 ve % 15 oranýnda arttý. Buna
karþýlýk, Fransa ithalat hacmi, taze levrek ve çipura
için, 2006 yýlý ve 2007 yýlý ilk dönemleri
karþýlaþtýrýldýðýnda % 7'lik bir düþüþ gözlendi.
Ýtalya'da, yabancý balýðýn ithalatýnýn artmasýnýn
ana nedeni yerli üretimin azalmasýdýr. Bu nedenle
artýþlar gelecekte de olacaktýr. Ýtalyan pazarýnda
levrek ve çipura genellikle süpermarketlerde
promosyon ürünleri olarak kullanýlmaktadýrlar.
Böylece marketler ucuz ve istikrarlý ürün saðlama
ihtiyacý duymaktadýr. Ýspanya'da, yerli ürünlerin
ithalat ürünlerine karþý açýlýmýný izlemek ilginç
olacaktýr. Fransa'da, geçerli durumlar, yeni eðilimin
iþaretinden daha çok, geçici pazar uygulamalarýna
baðlý gibi görünmektedir.
Ýspanya: üretim kapasitesini arttýrýyor
11 Haziran 2007 tarihinde Norveç akuakültür
grubu Deniz Çiftlikleri ASA'ya yapýlan açýklamaya
göre, Deniz Çiftlikleri Ýspanyol ticareti Culmarex
SA'nýn bir yan kuruluþu olan Paigua, yýllýk
kapasitesini 1500 tondan 2500 tona arttýrmak için
onay aldý. Bu kapasite artýþýnýn devamýyla Piagua,
Ýspanya'daki levrek/çipura nýn en büyüðü olacaktýr.
Yunanistan: Selonda Avrupa Levrek/Çipura
Üretimini Üstleniyor
Yunan kökenli akuakültür üreticisi Selonda,
gelecek 5 yýl içinde Avrupa ve Türkiye'deki toplam
levrek ve çipura üretiminin en azýndan yarýsýný
kontrol etmek istiyor. Firma þu anda Yunanistan'ýn
ikinci büyük balýk üreticisi ve ülkedeki her beþ levrek
ve çipuradan sorumlu. Þirket, Fjord Marin
Türkiye'nin % 46'sýný elde ederek baþarýlarýnýn
devamýný saðlýyor. Kalan % 54'lük kýsým Norveç
þirketi Fjord Marin AS'ye ait bulunuyor. Bu iki þirket,
levrek ve çipuranýn yaklaþýk 35000 tonunu
üretiyorlar. Yunanistan'da, üretimin % 80'ini altý
þirket paylaþýyorlar. Kalan % 20'lik kýsmý diðer
300'den fazla þirket paylaþýyor.

Orkinos Avýna Yeni Sýnýrlamalar Geliyor
AB uzak göçmen balýklarýný korumayý amaçlayan
birçok bölgesel balýkçýlýk örgütünde yer alýyor. Bu
örgütler kotalarýn belirlenmesi, teknik önlemler, avlanma
yasaðý bulunan bölgeler, kontrol önlemleri ve avlanma
gücünün sýnýrlandýrýlmasý gibi konularda tavsiyelerde
bulunarak çeþitli kararlar alýyor. AB de bir sözleþme tarafý
olarak bu örgütlerde alýnan kararlara uymakla yükümlü.
Topluluðun üye olduðu bölgesel balýkçýlýk örgütlerinden
biri de Uluslararasý Atlantik Orkinoslarýnýn Korunmasý
Komisyonu (International Commission for the
Conservation of Atlantic Tunas-ICCAT).
ICCAT, 2006 yýlýnda gerçekleþtirdiði yýllýk
toplantýsýnda Doðu Atlantik ve Akdeniz'de mavi yüzgeçli
orkinoslar için 15 yýllýk bir kurtarma planý kabul etti. Söz
konusu planla, mavi yüzgeçli orkinoslar için alýnan teknik
önlemler deðiþtirildi. Mevcut balýk stoklarýnýn
yenilenmesi için 2010 yýlna kadar izin verilebilir toplam
av miktarý, avlanma bölgesi ve zamaný kýsýtlandý.
Bu deðiþikliklere baðlý olarak Komisyon tarafýndan
yeni bir tüzük teklifinde bulunuldu. Teklif mavi yüzgeçli
orkinoslar için ICCAT tarafýndan kabul edilen kurtarma
planýnýn genel þartlarýný ortaya koyuyor. ICCAT
tarafýndan kabul edilen önlemlerin Topluluk düzeyinde
uygulanmasýný amaçlýyor.
Buna göre, Topluluk düzeyinde izin verilebilecek
toplam av miktarý þu þekilde belirleniyor:
? 2008 yýlýnda: 28.500 ton
? 2009 yýlýnda: 27.500 ton
? 2010 yýlýnda: 25.500 ton
Teklifin, kabul edildiði taktirde 1 Ocak 2008 tarihinde
yürürlüðe girmesi öngörülüyor. Türkiye 2003 yýlýndan
beri ICCAT'a üye ülkeler arasýnda yer alýyor. Bu
kapsamda 2007 yýlý için ICCAT tarafýndan belirlenen 918
ton avlanma kotasý dahilinde avlanabiliyor. Türkiye'ye
bundan sonra verilecek kota miktarý ICCAT'ýn Kasým
ayýnda Antalya'da yapýlacak Genel Kurul toplantýsýnda
tekrardan tartýþýlacak. Toplantýda Türkiye'ye verilecek
kota miktarýnýn ICCAT'ýn yeni kabul ettiði kurtarma
planýndaki önlemlerden etkilenmesi bekleniyor.
Kaynak: Bandýrma Ticaret Odasý AB Balýkçýlýk Bülteni( Sayý:7)

Çeviri: Baþak Oðuz
Su Ürünleri Mühendisi

www.suurunleri.org.tr

57

SÜMDER

SU ÜRÜNLERÝ
MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

TÜRKÝYE'DE SU ÜRÜNLERÝ YETÝÞTÝRÝCÝLÝÐÝ SEKTÖRÜNÜN
MEVCUT DURUMU VE GELECEÐÝ
Erkan GÖZGÖZOÐLU
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, Eskiþehir yolu 9. km. 06275 Lodumlu, Ankara
E-posta: erkan.gozgozoglu@tarim.gov.tr
ÖZET
Su ürünleri yetiþtiriciliði sektörü dünyada en
hýzlý büyüyen gýda üretim sektörlerinin baþýnda
gelmektedir. Artan nüfusun su ürünleri ihtiyacýný
karþýlayabilmek üzere, dünyada kaçýnýlmaz bir
þekilde geliþen bu sektör, ülkemizde de hýzlý bir
geliþme trendi göstermektedir. Yetiþtiricilik
üretimimiz son 5 yýlda yaklaþýk % 110 artarak
128.943 tona ulaþmýþtýr. 2006 yýlý yetiþtiricilik
üretimi ise 2005 yýlýna oranla yaklaþýk % 9 oranýnda
artýþ göstermiþtir. FAO tarafýndan yapýlan bir çalýþma
ile ülkemizin, 20022004 yýllarý arasýnda, dünyada,
yetiþtiricilik üretimi en hýzlý büyüyen 3. ülke olduðu
belirlenmiþtir. 2002-2006 yýllarýný kapsayan 5 yýllýk
dönemde, ülkemizde balýk çiftliklerinin sayýsý fazla
artmamasýna raðmen, üretim kapasitesi % 195 artýþ
göstererek 148.760 tona ulaþmýþtýr. Halen, içsu
balýklarý üreten toplam 55.725 ton kapasiteli 1.159
adet, deniz balýklarý üreten ise toplam 93.035 ton
kapasiteli 311 adet iþletme faaliyet göstermektedir.
Deniz balýklarý üreten iþletmelerden 79 adedi (toplam
2.084 ton kapasiteli) ise karada toprak havuzlarda
üretim yapan iþletmelerdir. Üretimde yaþanan hýzlý
artýþ trendinin getirdiði avantaj ve dezavantajlarýn
saðlýklý deðerlendirilmesi, AB ülkeleri ve Akdeniz
bölgesinde yaþanan geliþmeler, geliþmiþ pazarlama
stratejileri ile çevre dostu üretim tekniklerinin
yaygýnlaþtýrýlmasý, yeni türlerin yetiþtiriciliði,
paydaþlarýn yönetme aktif katýlýmý, baþta komþu
ülkeler olmak üzere, Akdeniz ülkeleri, Orta Asya ve
Balkan ülkeleri ile iliþkilerin geliþtirilmesi gibi
konularda atýlacak adýmlar sektörün Türkiye'deki
geleceðinin þekillendirilmesi açýsýndan büyük önem
taþýmaktadýr.
Anahtar Kelimeler: Su ürünleri yetiþtiriciliði,
balýk çiftlikleri, yetiþtiricilik sektörünün geleceði
Aquaculture sector in Turkey: Current status
and future prospects
Abstract
Aquaculture sector is the fastest growing food
production sector in the world. This inevitably
growing sector in the world has also been rapidly
growing in Turkey to provide the fish products to the
increased population. In the last five years, total

aquaculture production reached to 128.943 tonnes by
increasing 110 % from 61.165 tonnes in 2002. The
aquaculture production in 2006 was raised
approximately 9% compared to 2005 figures. A study
conducted by FAO showed that Turkey was the third
fastest growing country with regard to the
aquaculture production between 2002 and 2004 in the
world.
In the last five years, including 2002 and 2006,
although there has not been much increase in the
number of fish farms, the total production capacity
rose 195% and reached 148.760 tons. There are
currently 1.159 of inland fish farms with a total
production capacity of 55.725 tones and 311 of
marine farms with a total production capacity of
93.035 tones in operation, of which 79 of them
producing marine fish using earthen ponds.
The steps on the subjects such as the evaluation
of the advantages and disadvantages of the rapid
growing trend of the aquaculture production,
improvements of the sector in EU and Mediterranean
countries, sophisticated marketing efforts, widespreading of environmentally friendly production
techniques, the production of alternative species,
enhanced participation of stakeholders in planning
process, the development of relations among
neighboring countries, Mediterranean countries,
Central Asia and Balkan countries have important
role to construct the future of the aquaculture sector
in Turkey.
Key words: Aquaculture sector in Turkey, fish
farms in Turkey, future of aquaculture sector
Giriþ
Dünya nüfusunun hýzlý bir þekilde artmasý sonucunda insanlarýn yeterli ve dengeli beslenebilmesi
ülkelerin en önemli sorunlarýndan birisi haline
gelmiþtir. Sorunun çözümünde, mevcut kaynaklarýn
daha verimli kullanýlmasý yanýnda alternatif gýda
kaynaklarý ve üretim teknikleri ile ilgili çalýþmalara
hýz verilmiþtir.
Son yýllarda yapýlan çalýþmalarýn sonuçlarý,
dünyada balýk stoklarý gibi yenilenebilir kaynaklarýn,
etkili yönetim modellerinin ortaya konamamasý
ve/veya bunlarýn uygulanamamasý, kirlilik, iklim
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deðiþiklikleri vb. nedenlerle, avcýlýktan elde edilecek
miktarýn fazla artmayacaðýný ortaya koymaktadýr.
Balýk stoklarýnda yaþanan olumsuz geliþmeler
sonucu, artan nüfusun su ürünleri ihtiyacýný
karþýlayabilmek için, son yýllarda su ürünleri
yetiþtiriciliðinde hýzlý bir geliþme yaþanmýþtýr.
Bu geliþmeler sonucu, dünyada su ürünleri
yetiþtiriciliði, hayvansal gýda üreten sektörler
arasýnda en hýzlý büyüme oranýna sahip bir sektör
olarak ortaya çýkmýþtýr. 1970 yýlýndan bu yana sektör
yýlda ortalama % 8.8 oranýnda büyümektedir. Ayný
dönemde avcýlýðýn % 1.2 ve karasal çiftliklerde et
üretim sistemlerinin % 2.8 büyüdüðü göz önünde
bulundurulduðunda, yetiþtiricilikte yaþanan geliþmenin büyüklüðü daha da iyi anlaþýlacaktýr. Yetiþtiricilikten elde edilen ürünlerin toplam üretime
katkýsý, 1970 ve 2000 yýllarýnda % 3.9 ve % 27.1
olarak gerçekleþmiþ iken, bu oran 2004 yýlýnda %
32.4'e ulaþmýþtýr (FAO, 2007a; FAO, 2007b).
Dünya nüfus artýþý göz önünde bulundurulduðunda, mevcut kiþi baþýna tüketim (16 kg) sabit kalmak
kaydýyla, 2030 yýlýna kadar ilave 40 milyon ton su
ürünlerine ihtiyaç duyulmaktadýr. 2050 yýlýna kadar
ise, bugünkü kiþi baþýna tüketim miktarýný muhafaza
etmek için, dünya yetiþtiricilik üretiminin 80 milyon
tona, diðer bir deðiþle bugünkü üretimin iki katýna
ulaþmasý beklenmektedir (FAO, 2006a).
Dünya su ürünleri üretimi, 2004 yýlýnda 95
milyon tonu avcýlýk, 45.5 milyon tonu yetiþtiricilikten olmak üzere toplam 140.5 milyon ton olmuþ ve
2003 yýlýna oranla avcýlýkla yapýlan üretim miktarý
yaklaþýk % 5 oranýnda artmýþ (FAO, 2007b), yetiþtiricilikle yapýlan üretimde ise yaklaþýk % 7.4 oranýnda
artýþ gerçekleþmiþtir (FAO, 2007c).
AB ülkelerinde su ürünleri yetiþtiriciliðinde
sýrasýyla Ýspanya, Fransa, Ýngiltere, Ýtalya ve Yunanistan en önemli üreticiler olup, toplam yetiþtiricilik
üretimi 2004 yýlýnda yaklaþýk 1.4 milyon ton'dur. Bu
miktar, toplam dünya yetiþtiricilik üretiminin % 2,5'u
dur (EUROSTAT, 2006; BRANS, 2007).
AB, alabalýk, çipura, levrek, yýlanbalýðý, kalkan
ve midye üretiminde dünya lideridir. Türkiye, 25
Avrupa Birliði ülke arasýnda yetiþtiricilik üretiminde
Yunanistan'ýn arkasýndan 5. sýrada yer almaktadýr.
AB-25 ülkelerinde yetiþtiricilik sektörü yaklaþýk
80.000 kiþiye iþ imkaný saðlamaktadýr (ANONÝM,
2004).
AB, 2000-2006 yýllarý arasýnda su ürünleri sektörüne yaklaþýk 6 milyar Euro mali destek saðlamýþtýr
(EUROSTAT, 2006). 20072013 yýllarýný kapsayan
Balýkçýlýk Fonu kapsamýnda ise, su ürünleri sektörüne yaklaþýk 4 milyar Avro mali destek saðlama

kararý almýþtýr. Bu desteklerin, ülkelerin kendi katkýlarýyla yaklaþýk 6 milyar Avro'ya ulaþmasý beklenmektedir (BRANS, 2007)
Türkiye'de su ürünleri yetiþtiriciliði
2006 yýlýnda toplam 662.103 ton olan ülkemiz su
ürünleri arzýnýn %73'ü deniz ürünlerinden, % 7'si iç
su ürünlerinden olmak üzere % 80'i avcýlýk yoluyla,
% 20'si ise yetiþtiricilik yoluyla elde edilmiþtir.
Ülkemizde 2006 yýlý itibarýyla yetiþtiricilik yoluyla
yapýlan üretim miktarý 128.943 ton olup, bunun
yaklaþýk 58.237 tonu iç sulardaki yetiþtiricilikten (%
45), 72.249 ton'u ise denizlerde yapýlan yetiþtiricilikten (% 55) saðlanmýþtýr (Þekil 1).

Deniz Balýklarý Avcýlýk
Deniz Balýklarý Yetiþtiricilik

Ýçsu Ürünleri Avcýlýk
Ýçsu Ürünleri Yetiþtiricilik

Þekil 1. Türkiye'de su ürünleri üretiminin oransal daðýlýmý.

Ülkemizde, 20022006 yýllarý arasýndaki 5 yýllýk
dönemde yetiþtiricilik üretimimiz yaklaþýk % 110
artarak 128.943 tona ulaþmýþtýr. 2006 yýlý yetiþtiricilik üretimi ise 2005 yýlýna oranla yaklaþýk % 9
oranýnda artýþ göstermiþtir (Þekil 2).

Þekil 2. Yýllar itibariyle yetiþtiricilik yoluyla elde edilen
üretim 1996-2006.

FAO tarafýndan yapýlan bir çalýþma ile ülkemizin,
20022004 yýllarý arasýnda, dünyada yetiþtiricilik
üretimi en hýzlý büyüyen 3. ülke olduðu belirlenmiþtir
FAO, 2007a). Üretimdeki hýzlý artýþa raðmen,
ülkemizde kiþi baþýna su ürünleri tüketim miktarlarý
açýsýndan dünya ve Avrupa ortalamasýnýn çok
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gerisinde kalmaktadýr. FAO istatistiklerine göre
dünya su ürünleri tüketimi yýllýk kiþi baþýna 16 kg
civarýndadýr (FAO, 2007d). Buna karþýn Türkiye'de
kiþi baþýna su ürünleri tüketimi yaklaþýk 8 kg
civarýnda gerçekleþmektedir. AB ülkelerinde yýllýk
kiþi baþýna su ürünleri tüketiminin 25 kg olduðu göz
önüne alýndýðýnda; ülkemizdeki balýk arzýnýn, dünya
ortalamasýna ulaþabilmesi için 2 kat, AB seviyesine
ulaþabilmesi için ise 3 kat arttýrýlmasý gerekmektedir.
Ülkemizde, 2002 yýlý itibariyle, toplam üretim
kapasiteleri 50.104 ton olan 1.275 adet su ürünleri
üretim tesisi bulunmakta iken; 2007 yýlý Haziran ayý
itibarý ile üretim kapasitesi % 195 artýþ göstererek
148.760 tona, iþletme sayýsý ise % 15 artýþla 1.470
adede ulaþmýþtýr. Halen, Ýç su balýklarý üreten toplam
55.725 ton kapasiteli 1.159 adet, deniz balýklarý
üreten toplam 93.035 ton kapasiteli 311 adet iþletme
faaliyet göstermektedir (Tablo 1). Deniz balýklarý
üreten iþletmelerden 79 adedi (toplam 2.084 ton
kapasiteli) ise karada toprak havuzlarda üretim yapan
iþletmelerdir.
Tablo 1. Ülkemizde faaliyet gösteren su ürünleri
yetiþtiricilik tesisleri, (2007 Yýlý Haziran ayý sonu
itibariyle).

Kaynak: Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý * 79 adedi toprak havuz (toplam 2.084 ton üretim kapasiteli)

Ülkemizde, iç sularda alabalýk, denizlerde ise
çipura ve levrek üretimine yoðunlaþýlmýþtýr. Ancak,
son yýllarda artan AR-GE çalýþmalarý sonucu,
özellikle dýþ pazarda avantaj saðlayacak olan içsu ve
denizlerde 23 yeni türün ticari üretimine baþlanmýþtýr. Birçok Akdeniz ülkesinde denenen bu türlerin
üretiminin ülkemizde de gerçekleþtirilmiþ olmasý,
ülkemizin bölgede daha da etkin hale gelmesini
saðlayacak önemli bir geliþmedir.
Yetiþtiriciliðin en önemli girdilerinden olan yavru temini konusunda yapýlan yatýrýmlar sonucu, üretim kapasitesi yaklaþýk 375 milyon adede ulaþmýþtýr.
Bunun sonucu olarak da AB ülkelerine yavru ihracýna
baþlanmýþtýr.
Ülkemiz su ürünleri ihracatý ve ithalatýnda,

parasal deðer olarak pozitif bir ticari denge mevcuttur. Son 5 yýlda su ürünleri ihracatýnda da önemli bir
aþama kaydedilmiþtir. Bu dönemde ihracatýmýz
yaklaþýk % 140 artarak 233.390 milyon ABD Dolarýna yükselmiþtir. Bu miktarda yetiþtiricilik ürünlerinin
payý da her geçen yýl artmaktadýr. Ýhracatýmýzýn %
80'i AB ülkelerine yapýlmaktadýr. Ülkemiz, AB ülkelerine levrek ihracý yapan ülkeler arasýnda en önemli
satýcý konumundadýr (FAO, 2006b). Bunun yanýnda,
en çok su ürünleri ihracatý yapan ilk 50 ülke arasýnda
48. sýrada yer almýþtýr (FAO, 2007d). GFCM/FAO
tarafýndan yapýlan bir çalýþma sonucuna göre,
ülkemizin Avrupa çipura ve levrek pazarýnýn % 25'ini
elinde bulundurduðu tesbit edilmiþtir (FAO, 2006b).
Ayný dönemde ithalatýmýzda % 345 artmýþtýr.
Ýthalatýmýz daha çok ekonomik deðeri düþük su
ürünlerinin ithal edilip iþlenerek ihraç edilmesine
imkan veren ürünlerden oluþmaktadýr (CÝVANER,
2005). Türkiye, en çok su ürünleri ithalatý yapan ilk
50 ülke arasýnda son sýrada yer almaktadýr (FAO,
2007d). Kýsaca, ülkemiz su ürünleri dýþ ticareti, ucuz
hammadde girdilerinin ithal edilerek, katma deðeri
yüksek su ürünleri ihraç edilmesi esasýna dayanmaktadýr.
2003 yýlýnda uygulanmaya baþlanan desteklemeler ile sektördeki atýl kapasite faaliyete geçirilmiþ,
iþletmelerin büyüyerek verimliliklerini artýrmasýna
katký saðlanmýþ ve dýþ pazarda rekabet gücü
artýrýlmýþtýr. Sektörün oluþturduðu katma deðer, artan
üretim, istihdam ve ihracat deðerleri; AB pazarýnda
rekabet gücüne sahip yeni bir sektörün oluþumuna
iþaret eden önemli göstergelerdir.
Tartýþma ve Sonuç
Ülkemiz su kaynaklarý göz önünde bulundurulduðunda, artan iç ve dýþ pazar taleplerini karþýlayabilmek için, yetiþtiriciliðin öneminin her geçen yýl
daha da artmasý beklenmektedir. Sektörde yaþanan
hýzlý büyüme trendi göz önünde bulundurulduðunda;
çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerekli önlemlerin alýnmasý büyük
önem taþýmaktadýr.
Türkiye'de yetiþtiricilik sektörünün hukuki
ve teknik alt yapýsýný oluþturmak amacýyla son yýllarda önemli adýmlar atýlmýþtýr. Ancak, ülkesel politikanýn gözden geçirilerek, paydaþlarýn da katýlýmý ile
hazýrlanacak yeni bir planýn devreye sokulmasý
gelecek için oldukça önemlidir. Toplumda artan
hassasiyetler de göz önünde bulundurularak,
önümüzdeki süreçte, dünyada ve üyesi olma yolunda
ilerlediðimiz AB'deki uygulamalar ýþýðýnda çevre
dostu su ürünleri yetiþtiriciliðinin yaygýnlaþtýrýlmasý,
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üretim faaliyetlerinin çevresel etkilerinin izlenmesi
ve bu sonuçlarýn kamuoyu ile paylaþýlmasý konularýna daha da aðýrlýk verilmelidir.
Sektördeki örgütlenme oranýnýn artmasý ve sivil
toplum kuruluþlarýnýn saðlýklý bir yapýya kavuþturularak planlama sürecinde etkin bir rol oynamasý, sürdürülebilir geliþme için önemli katký saðlayacaktýr.
Sektörün sahip olduðu bilgi birikimi, teknoloji
üretimi ve kullanýmý itibarýyla edindiði tecrübenin,
baþta komþularýmýz olmak üzere, Akdeniz ülkeleri,
orta asya ve balkan ülkeleri ile paylaþýlabilmesi amacýyla, söz konusu ülkelerle iliþkilerin geliþtirilmesi,
sektörün geleceðinin þekillendirilmesi açýsýndan,
büyük önem taþýmaktadýr.
Ülkesel çýkarlarýmýz açýsýndan; hýzla geliþen ve
ülke ekonomisine katkýsý her geçen yýl artan, yaklaþýk
25.000 kiþiye istihdam saðlayan (ANONÝM, 2007),
AB pazarýnda rekabet imkaný bulunan bu sektörün
eksikliklerinin giderilerek, sürdürülebilir geliþimine
katký saðlamak, konuyla ilgili bütün kamu kurumlarýnýn, üniversitelerin, sivil toplum kuruluþlarýnýn ve
özel sektörün en öncelikli görevleri arasýnda yer
almalýdýr.
Göstergeler, yetiþtiricilik sektörünün iyi planlanarak desteklenmesi ve kýyýsal zonda faaliyet
gösteren sektörler arasýndaki uyumun saðlanmasý
halinde; mevcut büyüme trendinin devam edeceðini
ve sektörde bölgesel bir güç olma yolunda gelinen
noktadan daha da ileri seviyelere ulaþabileceðini
göstermektedir.
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Avrupa Balýkçýlýk Fonu Sektördeki Yatýrýmlarý
Destekliyor
1 Ocak 2007 tarihinde yürürlüðe giren Avrupa
Balýkçýlýk Fonu'nun (ABF) temel hedeflerinden biri,
Avrupa balýkçýlýk ve su ürünleri sektöründe sürdürülebilirliði saðlamak Bu kapsamda ABF, üye devletlerde,
üretime yönelik sektörel yatýrýmlara ve su çevresi, kamu
ve hayvan saðlýðýný iyileþtirmeyi amaçlayan faaliyetlere
mali katkýda bulunuyor.
Su ürünleri yetiþtiriciliðinde üretime yönelik
yatýrýmlarýn desteklendiði alanlar þunlar:
? Türler konusunda çeþitliliðin saðlanmasý,
? Çevre dostu su ürünleri yetiþtiriciliði yöntemlerinin uygulanmasý,
? Yüksek pazar þansý olan ürünlerin üretilmesi,
? Geleneksel su ürünleri yetiþtiriciliðinin desteklenmesi,
? Çiftlikleri doðal predatörlerden (yýrtýcý türlerden)
korumak için gerekli ekipmanýn temin edilmesi,
? Sektörde çalýþanlarýn saðlýk ve çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi.
Bu alanlara yönelik yatýrýmlar Topluluk tarafýndan
ABF kapsamýnda destekleniyor. Ancak, servis tekneleri
üretime yönelik yatýrým destekleri kapsamýnda yer
almýyor. Yatýrým destekleri, çiftliðin ana faaliyetleri
arasýnda yer alan, çiftlikte perakende satýþ ile ilgili
yatýrýmlara saðlanýyor.
Yardýmlardan öncelikle mikro iþletmeler ile KOBÝ'ler, çalýþan sayýsý 750'den az olan ya da cirosu 200 milyon
Euro'nun altýnda olan iþletmeler yararlanabiliyor.
Bununla birlikte, merkezden çok uzaktaki bölgelerde ve
merkezden uzak Yunan adalarýnda faaliyet gösteren tüm
iþletmeler de destekten faydalanabiliyor.
Kaynak: Bandýrma Ticaret Odasý AB Balýkçýlýk Bülteni( Sayý:7)
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AKUAKÜLTÜRÜN DÜZENLENMESÝ VE ÝZLENMESÝNDE DANÝMARKA,
YUNANÝSTAN VE ÝTALYA ÖRNEKLERÝ
Devrim MEMÝÞ, Ezel TUÐAL
Danimarka'daki Düzenlemeler
Danimarka'da deniz balýklarý yetiþtiriciliði, sýnýrlý bir
geliþme göstermiþtir. Üretimin büyük çoðunluðu,
kafeslerde veya karada Gökkuþaðý alabalýðý üretimi
þeklindedir. 500-900 g aðýrlýða karada ulaþan alabalýklar,
denizde kafeslere yerleþtirilerek 2-5 kg arasýnda hasat
edilmektedir. Diðer balýk türleri (kalkan, levrek, yýlan
balýðý, pisi balýðý, salmon, midye ve istiridye) daha küçük
miktarlarda üretilmektedir. Genel olarak; Gökkuþaðý
alabalýklarý haricindeki türlerin biyolojik ve üretim
teknikleri bilinmekteyse de araþtýrma ve piyasa
yetersizliði ve kontaminasyon riski geliþmeye engelleyici
gibi görünmektedir.

Rasim 1: Danimarka’da bir salmon çiftliði

Danimarka'da balýk çiftliklerinin tiplerine göre, kurulma prosedürleri ve dikkate alýnan kriterler deðiþmektedir.
Bunlar:
1- Karada kurulan havuzlarda deniz suyunun
kullanýldýðý, yemlemeye dayalý çiftlikler,
2- Denizlerde að kafeslerin yerleþtirildiði çiftlikler,
3- Denizde kurulan fakat yemlemenin yapýlmadýðý
(midye ve istiridye kültürü) ekstansif çiftliklerdir.
!Hangi tip üretim faaliyeti olursa olsun; çiftlik
sahiplerinin yapmasý gereken analizler ve uymasý gereken
kurallar vardýr. Bu analizler;
!Yýllýk maksimum toplam nitrojen ve fosfor çýktýlarýn
incelenmesi,
!Yem tipi ve kullanýlacak yemin kompozisyonunun
-1
belirlenmesi (min. 5.6 Mkalkg KM (kuru maddede), %70
sindirilebilir, mak. %0.8 N (KM), mak. %0.9 P (KM),
mak. %1 toz),
!Yýllýk harcanacak maksimum yemin belir-lenmesi,
Yem Dönüþüm Oranýnýn yýllýk maksimum 1.5 olmasý ve
1.6 yý geçmemesi (denizde kurulu kafes iþletmeleri için),
!Girdi ve atýklarýn ayrýntýlý incelenmesi, akýntýnýn
izlenerek analiz için örnek alýnmasý,
!Her yýl çiftliklerden minimum 12 örnek alýnmasý,
örnekler toplam azot, toplam fosfor ve organik maddeler
(BOD) yönünden referans laboratuarlarda analiz edilmesi,

!Dipte kafes altýndan, azot, fosfor, organik madde

(BOD) ve kuru madde analizi yapýlmalýsý (minimum yýlda
2 kez),
!Sonuçlar periyodik olarak her yýl ülke uzmanlarýna
gönderilmektedir.
Çevresel Standartlar
Deniz balýklarý çiftliklerine verilecek izin ve standartlarýn belirlenmesi için organik maddelerin ve besin
atýklarýnýn çevreye etkisi deðerlendirilmektedir. Deniz
yetiþtiriciliðinde ortama 550 ton nitrojen ve 54 ton fosfor
boþaltýmýna izin verilmektedir. Bu ülkede 1996 yýlýnda
yaklaþýk 431 ton nitrojen ve 47 ton fosfor atýlýmý
gerçekleþmiþtir. 1997 yýlýnda ise 267 ton nitrojen ve 30 ton
fosfor ortama verilmiþtir. Toplam katký yalnýzca %49 azot
ve % 56 fosfor olmasýna raðmen Danimarka Çevre ve
Enerji Bakan-lýðý yeni izinlerin verilmesi ve verilen
izinlerin uzatýlmasýnýn geçici olarak durdurulmasýna
yönelik baský uygulamaktadýr.
Besin Kalitesi Standartlarý
Henüz ilk üreticiler tarafýndan takip edilen belirli
besin kalite standardý olmamasýna raðmen hasat sonrasý
standartlar belirlenmiþtir. Ocak 1999'dan beri Tehlike
Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarý (HACCP) esaslarýna
dayanan kontrol sistemlerinin bulunduðu selfkontrol
sistemlerine dayalý bir standart uygulanmaktadýr. Selfkontrol sistemi Danimarka Veterinerlik ve Besin
Maddeleri Kuruluþu tarafýndan kontrol ve kabul edilir.
Çift kabuklular satýlmadan yada iþlenmeden önce algal
toksin açýsýndan kontrol edilmektedirler.
Ýlaç ve Pestisitler Ýçin Lisanslar
Ýlaçlar yalnýzca veterinerler tarafýndan yazýlan
reçetelerle kullanýlabilmektedir. Ýlaç alýnýp kullanýlmadan
önce veteriner, hastalýðý teþhis edip reçeteyi yazmak
zorundadýr.
Çok az ilacýn balýk çiftliklerinde
kullanýlmasýna izin verilmektedir. Bunlar oxolinic asit,
sulfadiazin/trimethoprim, florfenikol ve mebendazole'dir.
Pestisit kullanýmýna izin verilmemektedir. Aðlar mevsim
baþlamadan önce antifouling maddelerine tabii tutulur. Bu
maddeler bakýr esaslýdýr ve gemilerde kullanýlanlarla
aynýdýr.
Lisanslarýn Takibi
Danimarka'da; balýk çiftliklerine lisanlar verildikten
sonra izlemeye tabii tutulurlar. Ýþletmelerden örnekler
alýnarak uzman þirketler tarafýndan analiz yapýlýr ve
sonuçlar ilgili makamlara gönderilir. Müfettiþler zaman
zaman ek olarak baðýmsýz analizler ve araþtýrmalar da
yapabilmektedirler.
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Yunanistan'daki Düzenlemeler
Yunanistan'da 1980'lerin ortasýndan beri kontrollü
deniz balýðý ve midye yetiþtiriciliðinde büyük bir artýþ
olmuþtur. 1985'te 2 tane deniz balýðý çiftliði varken
1998'in sonunda bu sayý 220'ye çýkmýþtýr. Midye çiftlikleri
1980'de 5 tane iken, 1998 yýlýnda 346 tane olmuþtur.
Denizde yapýlan balýk üretimi faaliyetleri büyük
çoðunlukla, Avrupa Birliði Düzenlemelerine, AB
komisyon kararlarýna, AB konsey (danýþma kurulu)
kararlarý, AB konsey yönergeleri, Yunan Kanunlarýna,
Yunan bakanlýk kararlarýna, Yunan idari belgeleri ve
yönergeleri, Yunan Devleti kararlarý yasal konseyi'ne
baðlý olarak yürütülmektedir.
Çevresel Standartlar
Çiftliklerin kurulmasýna izin verilmesi için bu
tesislerin önceden belirlenmiþ bazý kurallara uymasý
gerekir. Bu kurallarý takip eden süreç boyunca, çevresel
korumanýn saðlanmasý amacý ile tesislerin bu kurallara
uymasý istenmektedir. Uyulacak kurallar;
!Çiftlikler arasýndaki mesafenin uygun olmasý,
!Yeterli ve sürekli deniz suyu akýntýsýný bulunmasý,
!Mevcut su akýntýsýyla iliþkili olarak að kafeslerin
yönünün uygunluðu,
!Kafeslerin altýndaki minimum su derinliðinin tanýmlanmasý,
!Çiftlik yönetimi ve kurulumu için bilimsel kapsamýn
belirlenmesi,
!Stok yoðunluðunun arazi ve kafes yapýsýna uygun
olmasý,
!Beslenme uygulamalarýnýn uygunluðu,
!Ölü balýklarýn düzenli olarak uzaklaþtýrýlmasý,
!Su ve dip yapýsýnýn düzenli olarak izlenmesi,
!Saðlýkla ilgili ölçümlerin yapýlmasý.
Karada kurulan çiftlikler için çevresel koruma
kriterleri, atýklarýn tanzim çalýþmalarýnýn onaylanmýþ
olmasýný gerektiren kanunlarý kapsar. Bu çalýþmalar
atýklarýn çevreye olan etkisini azaltma yönündedir. Yýllýk
150 ton üretim yapan iþletmelerde yalnýzca mekanik
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filtrasyon ve sedimantasyon uygulanýr. Yýllýk üretimi daha
fazla olan iþletmelerde buna ek olarak biyolojik filtrasyon
ve dezenfektasyon uygulanýr.
Besin Kalite Standartlarý
Besin kalitesi standartlarý belirlenirken dikkat edilecek konular;

!Yapay diyet formülasyonu belirlenmelidir.
!Formüle edilmiþ ticari diyetler ve/veya kullanýlacaðý

varsayýlan maddelerin depolama þartlarý uygun olmalýdýr.
!Besin maddeleri ve katký maddelerinin taþýnmasý ve
pazarlanabilmeye uygun olmasý gereklidir. Bu materyaller
saf, zararsýz olmalýdýr. Buna ek olarak, yapay diyetlerin
kimyasal yapýlarýný öðrenmek için analiz yapýlmasý
gereklidir.
!Düzenli kalite kontrol için teknikler, metotlar ve
prosedürler uygun yapýlmalýdýr.
!Avrupa Birliði üyesi ülkelerden yada üye olmayanlardan alýnan yem malzemelerinin pazarlama ve taþýma
koþullarý bilinmelidir.
Ýlaç ve Pestisit Lisanslarý

!Balýklarýn korunmasýnda kullanýlan ilaçlarýn için takip

etmesi gereken prosedürler (Tarým Bakanlýðý ve Ekonomi
Bakanlýðý ile 8 ilgili AB yönergesi);
!Formülasyon durumunun belirlenmesi,
! Ýlaçlarýn taþýnma ve pazarlanma þartlarýnýn uygunluðu,
! Anatilik zehir testine baðlý olarak kalite kontrolünün
yapýlmasý, veteriner farmosotik ürünlerle ilgili protokoller, baðýþýklýðý arttýrýcý veteriner ilaçlarýnýn ve tedavi edici
hayvan yemlerinin kalite kontrollünün yapýlmasý gereklidir.
Yasal olarak; harici veya dahili balýk hastalýklarý
kontrolü için veya anestezi, aþý ve antibiyotik gibi
herhangi bir ilaç veya farmosotik maddeler Ulusal Ýlaç
Organizasyonu tarafýndan onaylanmak zorundadýr.
Yunanistan'da serbest kullanýlan
ilaçlar %24-50 Oxalinic acid, %2075.5 oxytetracyclin ve %40-50
trimethoprinsulfadiazine'dir. Kimyasallarýn kullanýmý veterinerlerin
ve balýk patologlarýnýn kontrolünde

yapýlýr.

Resim 2. Yunanistanda kýyýya çok yakýn kurulmuþ bir çipura -levrek çiftliði
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Yunanistan'daki ana sorunlar;
Yunanistan'da denizde balýk üretiminde, spesifik sosyo-ekonomik ve
genel sorunlarla ilgili çok sayýda
olumsuz etki görülmektedir;
!Deniz yetiþtiriciliði endüstrisi ve
toplum arasýndaki iletiþim yetersizliði,
!Akuatik çevre korunmasý felsefe-
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Sinin anlaþýlmasýndaki yetersizlik,
!Yetiþtiricilik bölgesinin birlikte bulunduðu kýyýsal
alanlarýn kullanýmýnýn planlanmasýnda yetersizlikler ve
komþu kullanýcýlar arasýndaki tartýþmalarýn devam etmesi,
!Çiftliklerin çalýþma standartlarýnýn kontrolündeki
yetersizlikler,
!Kararsýz bölge piyasasýnýn durumu,
Bunlar göz önünde bulundurularak Tarým Bakanlýðý
ve diðer kuruluþlar akuakültür politikasý baþlýðý altýnda
kýyýlarýn diðer iþletmelerle birlikte kullanýlmasýyla ilgili
olarak açýklamalarda bulunmaktadýr. Böylece endüstrinin
geliþmesi saðlanýlmaktadýr. Buna ek olarak; lisanslarýn
verilmesi ve alanlarýn kiralanmasý ile ilgili konularda,
yerel yönetimlere ve önlem almayý arttýrmak için konusunda uzman kiþilerin kullanýlmasý arttýrýlmaktadýr.
Yunanistan'da, deniz balýðý üretiminde, toplum bilgisinin
geliþtirilmesiyle deniz balýðý üretiminin topluma vereceði
faydalarýn etkili pazarlama hedeflerinin ve ekonomik
geliþmenin henüz yeterince saðlanamadýðý Papoutsoglou
(1995) tarafýndan bildirilmiþtir. Ticari deniz akuakültüründe çipura ve levrek üretiminde artýk tüm yýl
boyunca oldukça makul fiyatlarda bulunabildiði
bildirilmektedir.

genel teknik standartlarý tanýmlamýþtýr,

!Atmosfer kirliliði problemini dikkate alýnmasýyla

Saðlýk Bakanlýðýnýn þuan ki görevini oluþturdu,
!Çevresel kriz için fazla riskli olan bölgelerde suyun
arýtýlmasý için yönlendirilen çalýþmalarý planlamýþtýr.
431 no'lu Kanun; Galasso'nun Kanunu olarak da
bilinen bu Kanunda; kültürel ve estetik deðerlerin önceliði
ýþýðýnda bütün doðal arazinin korunmasý fikri uygulanýr.
Direkt koruma altýndaki alanlar “göller için kýyý þeridinden 300 m; nehir, kaynak ve su geçitlerinin her bir yanýndan 150 m uzanan kara þeridini kapsayacak þekilde belirtilmiþtir.
349 no'lu Kanun; Çevre Bakanlýðý'nýn kurulmasýný
saðlayarak
çevre politikasýnýn tek bir organa
baðlanmasýný saðlamýþtýr. Çevre Bakanlýðý ulusal düzeyde
önemli problemleri çözmede baþarýlý olmuþtur. Ýtalyan
Çevre Bakanlýðý;
183. Kanun; “topraðýn korunmasýnýn iþlevsel olarak
yeniden düzenlenmesi için standartlar” baþlýðýný taþýr.
Çevre ve topraðýn korunmasý kadar sudan yararlanmayla

Ýtalya'daki Düzenlemeler
Ýtalya da yetiþtiricilik 1998'de daha çok midye ve
deniztaraðý üretimine baðlý olarak 245.000 ton üretimle en
yüksek seviyeye ulaþmýþtýr. Tatlý su balýðý yetiþtiriciliði
sabit kalmakta fakat acý su balýðý yetiþtiriciliði artarak
1998 yýlýnda esas olarak çipura ve levreðe dayalý olarak
14.000 tona ulaþmýþtýr.
Çevrenin korunmasý için yapýlan düzenlemeler;
Ýtalya'da yetiþtiricilik çalýþmalarý 1992 yýlýnda hazýr-lanan
bir kanunla düzenlenmiþtir. Bu kanun çalýþmalarý su
kütlelerinin korunmasýna ve yararlanýlmasýna dayalý
olmuþtur. Ýtalya'da iç sulardan yararlanma hala “Testo
Unico” (TU) denilen ve 1939 yýlýnda yürürlüðe giren yasa
tarafýndan düzenlenmektedir. TU'ya göre; kamu kullanýmý
için sularýn mülkiyetinin planlanmasý; suyun kullanýmýný
saðlayan ölçümlerin yeterliliði; su kullanýmýna izin
verilmesi için kullanýcýlarýn eylemlerinin kamu yönetimi
tarafýndan düzenli kontrol edilmelidir. Denizciliðe ait
bölgeleri kapsayan alanlardan (deniz alanlarý, denize
açýlan lagünler, plajlar ve tüm kýyý hattý dahil) yararlanma
zorunlu izin sistemi tarafýndan düzenlenmektedir.
Ýtalya'da;1939, 1985, 1986 ve 1989 yýlýnda çýkarýlan
kanunlarla öncelikle karasal olarak tanýmlanan çevre,
indirekt olarak halkýn kullandýðý sularý da kapsadý. Bu
yasalarýn amacý herhangi bir deðiþikliðe karþý öncelikli
olarak tarihi deðerlerin ve karasal alanlarýn korunmasýdýr.
!Suyu kirlilikten korumak için politikalar geliþtirmiþ ve
düzenlemeler yapmýþtýr,
!Sularý ýslah etmek için genel programlar
luþturmuþtur,
!Kanal, laðým ve su arýtma sistemlerini dikkate alarak

Resim 3: Ýtalya’da yetiþtiricilik faaliyetleri

da ilgilidir. Bu yasa hem su hem de karanýn yönetilmesi
yönüyle sistemde devrim yapmýþtýr. Böylece balýk
çiftliklerinin suyu kullanmasýnda etkili olmuþtur.
Bölgesel otoriteler bu alanlarý kontrol edebilmektedir
ve bu yasalara uygun þekilde küçük deðiþiklikler yapabilir.
Daha önce sözü geçen yasalar kýsýtlayýcýdýr ve akuakültür
amacý için tasarlanmamýþtýr. Bu amacý içeren en yeni
yasalardan biri 152 no'lu kanun olmasýna raðmen onda da
akuakültür için tanýmlanan alanlarla ilgili bir gelecek
belirlenmemiþtir. Uzmanlar yeni projelerin onaylanmasý
ve reddi için belirleyicidir. Böylece yeni çiftliklerin kurulmasýnýn neden zor olduðu anlaþýlmaktadýr.
Midyelerin kültürüne izin verilen alanlar için yasalar
tarafýndan belirtilen çok ayrýntýlý kriterler bulunmaktadýr.
131 no'lu Kanun yürürlüðe girmiþ þimdi ise fethedilmiþtir.
Bu kanun midye yetiþtiriciliði için kýyýlarýn kalitesi ve acý
su alanlarýnýn çalýþtýrýlmasýyla ilgilidir. Bu yasalar çift
kabuklu ve midyelerin su alanlarýnýn, resiflerin veya doðal
populasyonlarýnýn mikrobiyolojik ve kimyasal-fiziksel
parametrelerini belirler. Midyelerin toplanacaðý veya
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yetiþtirileceði suyun tanýmlanmasý yasalar eþliðinde bölgesel uzmanlar tarafýndan yapýlýr.
Su kaynaklarýnýn korunmasýnýn düzenlenmesi 1999'ün
ilk ayýna kadar gerçekleþtirilmiþtir. Atýklarýn boþaltýlma
noktasýndaki deþarj þekilleri düzenlenerek esnek olmayan
standartlara baðlý olarak su kütlelerinin kalitesini garanti
etme ilkesiyle benzer koruma yollarý oluþturulmuþtur.
Daha yakýn zamanlarda Mayýs 1999'da 152 no'lu Kanun
yürürlüðe girdi. Bu yasa ile suyun kirlilikten korunmasý için
yönergeler belirlendi. 152 no'lu Kanun, 2016 yýlýna kadar
baþarmasý planlanan konularý da kapsamaktadýr. Bu konular;
!Kirliliðin önlenmesi ve azaltýlmasý ve kirli su alanlarýnýn
ýslahý,
!Suyun kalitesinin geliþtirilmesi ve belirli kullaným için
suyun korunmasý,
!Suyun sürdürülebilir kullanýmý için arayýþ,
!Koruma için ölçümlerin tanýmlanmasý su kaynaklarýnýn
yeniden kullanýmý ve sirkülasyonun saðlanmasý,
!Hayvan ve bitki topluluklarýný dikkate alarak suyun
korunmasý,
2001 yýlýnda yasalar tarafýndan belirlenen standartlarýn
belirtilmesiyle su kütleleri için kalite sýnýflandýrýlmasý yapýldý
ve çevresel kalitenin korunmasý için bazý kararlar alýndý.
Yasalara göre 2008 yýlýnda her bir su kütlesi “yeterli statü”de
yer alýrken 2016 yýlýnda ise”iyi statü”de yer alacaktýr. Kanun
ayný zamanda bazý belirli su kategorilerini belirlemede
(yüzey içme suyu, mesire yeri sularý, doðal balýklarýn ve
midyelerin yaþamasý için uygun sular) parametreler ve
nitelikler göstermektedir.
Kýyýsal sular açýsýndan makro tanýmlayýcýlar, biyotik ve
zemin parametreleri izlenmektedir. Makro tanýmlayýcýlar
genel olarak mevsimsel olarak izlense de Haziran ve Eylül
aylarý arasýnda her 2 haftada bir ölçülmesi gereklidir (Tablo
1). Biyotik parametreler ise midyeler için yýlda iki kez ve
zemin parametreleri yýlda bir kez incelenmelidir.
Yasalara göre kýyý sularýnýn sýnýflandýrýlmasý için gerekli
olan trofik indeks þu þekilde formüle edilmiþtir (Tablo 2);
Trofik Ýndeks:(Log10 (Cha * D%O * N* P)+ 1.5 )/1.2
3
Cha=chlorophyll a (mg/m )
D%O=çözünmüþ oksijen deðeri ve oksijene doygunluk
arasýndaki fark
N=Toplam nitrojen (mg/ m3)
3
P= Toplam fosfor (mg/ m )
Tablo 1. Makro tanýmlayýcý parametreler (Trofik indeks
hesaplamada kullanýlan)
-1
Sýcaklýk
Çözünmüþ oksijen (mgL )
-1 a
pH
Chlorophyll a (µg L )
Görünürlük (m)
Toplam nitrogen (N mg L-1)
-1 a
Tuzluluk
Amonyak nitrojen (N mg L )
-1
-1 a
Ortofosfat (P-PO4 mgL ) Nitrat nitrojen (N mg L )
-1 a
Nitrik nitrojen (N mg L )
-1 a
Toplam fosfor (P mg L )
Enterokok (CFU mL-1)
Tablo 2. Trofik indekse göre kýyý sularýnýn sýnýflandýrýlmasý
Kanunlara göre Adriyatik Denizi'nde kýyýsal suyun Aralýk 2008'de maksimum Trofik Ýndeksin 5.5 olmasý gereklidir.
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Çiftlik Lisansý almada uygulanan prosedürler
Kýyý ve lagünlerin sakin kýsýmlarýna eðer iþletme kuruacaksa Sivil Mühendislik Þirketlerinden, Liman Ofislerinden
ve Askeri Sivil Mühendislik Þirketi'nden izin alýnmalýdýr.
Diðer bir problem ise balýk çiftliklerinin kullanacaðý
sudur. Eðer yeraltýndan su alýnacaksa öncelikle Bölgesel Sivil
Mühendislik Þirketine baþvurulmalýdýr. Artezyen sular için
topraðýn delinmesi gereklidir ve bunun yapýlabilmesi için
Sivil Mühendislik Þirketi'yle baðlantýya geçilmelidir. Bu
þirketler yeraltýný inceleyerek uygun alaný belirlerler. Su akýþý
100 L s-1 altýnda olan küçük su rezervleri hidro-jeolojik
koruma altýnda yer almadýðý için düzenleyici izinlerin
-1
alýnmasý daha kolaydýr. Su akýþý 100 L s den fazla olan su
rezervleri için ise Kamusal Çalýþma Bakanlýðý'ndan izin
alýnmalýdýr. Bu su alanlarý için verilen izinlerin süreleri
belirsizdir.
Kullanýlan Ýlaçlarýn Düzenlenmesi
Avrupa Komitesi veterinerlik ilaçlarý için bir maksimum
kalýntý düzeyi fikrini ortaya atmýþtýr. Bu düzey; ilaçlarýn
kullanýldýðý hayvanlardan hazýrlanan besin maddeleri
tüketildiðinde insana hiçbir zararý olmayacak düzeydir. Ýtalya
ilaçlarýn kullanýmý ve yeni ilaçlarýn seçimi için düzenlemeler
içeren yasalarý AB yönergelerine göre benimsemekte ve
bunlar için uzmanlar belirlemektedir.
Yeni ilaçlarýn kullanýmý için Saðlýk Bakanlýðý'ndan izin
alýnmasý gereklidir. Ýlaçlar için içerdiði maddeler Annex 1
(ilacýn içindeki maddeler için maksimum kalýntý düzeyi
belirtilen liste) Annex 2 (maksimum kalýntý düzeyine
uygunluðu önemli olmayan ve kalýntý maddesinin varlýðýnýn
herhangi risk oluþturmadýðý maddeler için oluþturulan liste)
Annex 3 (oluþturduðu kalýntýnýn zararý tanýmlanamamýþ
olduðu maddeleri içeren liste) 'e uygun olmalýdýr. Son
kategori geçicidir ve ilaç için baþvuran kiþi ilaçla ilgili birçok
bilgiyi ilgili makama teslim etmek zorundadýr. Baþvuruda
ilacýn özellikleri, terapatik kullanýmý, kontredikasyon, yan
etkileri, fiziksel ve kimyasal testler, biyolojik ve
mikrobiyolojik testler, toksikolojik ve farmakolojik testler ve
son olarak da klinik testlerin sonuçlarý belirtilmelidir. Ýtalyada
kullanýlan antibiyotikler ise Oxytetracycline, Flumequine,
Amoxicylin, Sulphadiazine- ve Trimethoprim dir.
Kaynaklar
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Saccharomyces cerevisiae'nin Yeme ve Suya Katýlmasýyla Gökkuþaðý
Alabalýklarýnýn (Oncorhynchus mykiss) Hayatta Kalma ve Büyüme
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Özet
Yem içerisinde su ile (Grup A) ve yað ile (Grup B)
karýþtýrýlarak verilen Saccharomyces cerevisiae'nin
gökkuþaðý alabalýklarýnýn büyümesi, hayatta kalma
oranlarý, yem tüketimi, yem deðerlendirme oranlarý ve
büyüme performanslarý üzerine etkileri karþýlaþtýrýlmýþtýr. 235 günü kapsayan deneme süresince en iyi
büyüme ve oransal canlý aðýrlýk artýþý, su ile muameleye
tutulan grupta gözlenmiþtir (136 g, %17130). Bunu
kontrol grubu (Grup C) (65,90 g, %7675) ve yað ile
muameleye tutulan grup (64,64 g, %7003) izlemiþtir.
Muamele edilen gruplar (Grup A ve B) ile kontrol
grubunun spesifik büyüme oranlarý, yemden yararlanma oranlarý, kondisyon faktörleri, mutlak canlý aðýrlýk
artýþlarý, hasattaki stoklama yoðunluklarý ve hayatta
kalma oranlarý sýrasýyla 2,19; 1,81; 1,84/ 0,84;1,03;
0,96/ 0,85; 1,05; 0,97/ 34,03 kg; 14,67 kg; 14,37 kg/
173,2 kg/m3; 73,4 kg/m3; 71,8 kg/m3/ %100; %90,8;
%87,2 olmuþtur. Denemenin sonunda S. cerevisiae'nin
suyla muamele edildiði grup ile diðer iki grubun
ortalama tam boy ve ortalama aðýrlýklarý arasýndaki fark
önemli (P<0,05), kondisyon faktörleri arasýndaki fark
ise önemsiz (P>0,05) bulunmuþtur. S. cerevisiae'nin
suda aktive olduðu, fakat yað ile muamelesinde
olmadýðý görülmüþtür. Eðer gökkuþaðý alabalýklarý 15
o
C su sýcaklýðýnda yetiþtirilirse, balýðýn yem deðerlendirme ve büyümesinin daha iyi olacaðý ve ticari açýdan
deðerlendirilebileceði sonucuna varýlmýþtýr.
Anahtar kelimeler: Saccharomyces cerevisiae,
bira mayasý, büyüme, Oncorhynchus mykiss
The effect of Saccharomyces Cerevisiae on the
growing and staying alive performans of Rainbow
Trout (Oncorhynchus mykiss) by adding to their
feed and water
Abstract
The effects of food which Saccharomyces cerevisiae
was mixed with water (Group A) and with oil (Group B)
on survival rates, food consuptions, feed coversion
ratios and growth performance of rainbow trout were
compared. During the experimental period (235 days),

the best growth and ratios of increament in biomass was
determined in the Group A (136.12 g, 17130%). This
group was followed by the control group (Group C)
(65.90 g, 7675%) and the Group B (64.64 g, 7003%).
Specific growth rates, feed efficiency rates condition
factors, biomass increments, stocking rates at the
harvest and survival rates of the groups A, B and C were
2.19; 1.81; 1.84/ 0.84; 1.03; 0.96/ 0.85; 1.05; 0.97/
34.03 kg; 14.67 kg; 14.37 kg/ 173.2 kg/m3; 73.4 kg/m3;
71.8 kg/m3/ and 100%; 90.8%; 87.2%, respectively.
There was significant difference (P<0.05) between
Group A and the other two groups in the average total
lengths and average weighs, while no significant
difference was found in the condition factors among the
groups (P>0.05). It was seen that S. cerevisiae was
activated with water, but not with oil. It has been
concluded that feed consumption rate, increament of
weight and condition factor of fish will be better and yt
can be valued in commercial respect, if rainbow trout is
reared in 15 oC water temperature.
Key words: Saccharomyces cerevisiae, brewery
yeast, growth, Oncorhynchus mykiss
Giriþ
Balýðýn büyümesini kontrol eden en önemli
faktörler su sýcaklýðý ve kalitesi, balýðýn büyüklüðü ile
aldýðý yem ve yemin içeriðidir. Alabalýklarda en ideal
besleme su sýcaklýðý 15-16 oC' arasýndadýr (Çelikkale,
1985). Yetiþtirme sýcaklýðý da kontrollü balýk yetiþtiriciliðinde üretim sonuçlarýný etkileyen önemli
faktörlerden birisidir. Salmonidlerde stoklama sýklýðý
diðer balýk türlerinde olduðu gibi, düþük yoðunluklarda
büyüme daha yüksek olmakta ve yoðunluk arttýkça
büyüme oranlarýnda oransal azalmalar görülmektedir
(Brawn vd., 1992). Düþük stok yoðunluklarýnda gökkuþaðý alabalýðý bireylerinde büyüme yüksek olurken,
salmon yavru balýklarýnýn büyüme oranlarýna etkisi
olmamýþ, Salvelinus alpinus ise stoklama yoðunluðunun artýþýyla büyüme ve hayatta kalma oranlarýnda
artýþlar tespit edilmiþtir (Wallace vd., 1988). Gökkuþaðý
alabalýðý için bu oranlar Stevenson (1980)' e göre
kontrollü þartlar altýnda tutulmakþartýyla Baker
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40 kg/m3, ve Ayles (1990)' e göre 10-25 kg/m arasýnda
iyi sonuçlar verirken, Salvelinus alpinus 100-110 kg/m3
yoðunluðunda stoklamasýyla maksimum büyüme
oranlarý elde edilmiþtir (Wallace vd., 1988). Yoðunluk
ve ortalama bireysel büyüme oranlarý arasýnda ters iliþkiler bulunmasýna raðmen, yoðunluða baðlý etkiler
yemleme sýklýðýnýn arttýrýlmasýyla azaltýlabilir (Holm
vd., 1990). Bununla birlikte balýðýn direncini ve
büyüme performansýný arttýrýcý bazý katkýlarda yapýlmaktadýr. Özellikle su ürünlerinde probiyotik ve
mayalarýn kullanýmý, baðýrsak florasýna yerleþen
faydalý bakterilerin balýðýn saðlýðýný ve büyümesini
teþvik etmesi nedeniyle önemlidir (Li ve Gatlin, 2003).
Maya poliaminaz üretir, bazý türler baðýrsak mukozasýna kuvvetlice yerleþme potansiyeline sahiptir ve probiyotik etkinliði için önemli bir durum oluþturur (Tovar
vd., 2002. Balýk yemine katýlan %1-2 oranýndaki
ekmek mayasý balýðýn büyüme performansýný yüksek
düzeye çýkarmýþtýr (Li ve Gatlin, 2003).Saccharomyces
cerevisiae midye' de (Brawn vd., 2000), Artemia' da
(Marques vd., 2004), balýk' ta (Li ve Gatlin, 2003),
Copepoda' da (Carli vd., 1999) ve hatta hindi
yetiþtiriciliðinde (Hayat vd., 1993) kullanýlmaktadýr.
Balýkçýlýk kültüründeki hastalýklarýn önlenmesinde, bu
tarz materyallerin kullanýmýyla baðýþýklýk sistemi
harekete geçirilen balýklar, frunkulosis, Aeromanas
salmonica gibi, patojen bakterilerin neden olduðu
hastalýklara karþý daha dayanýklýlýk göstermektedir
(Swicki vd., 1994). Marquez ve ark.(2004) nauplii'lerin
geliþimini etkileyen önemli patojen bakterilerin maya
hücrelerinin varlýðýyla öldüðünü belirtmiþlerdir. Li ve
Gatlin (2003) ise ekmek mayasýyla beslenen balýklarýn
daha yüksek düzeyde yaþam oraný saðladýklarýný belirtmiþlerdir. Bu çalýþmanýn amacý yeme katýlarak verilen
Saccharomycess cerevisiae'nin alabalýklarýn büyüme
performanslarý ve hayatta kalmalarý üzerine etkisini
ortaya koymaktýr.

Materyal ve Metod
Bu çalýþma, Mart-Kasým 1995 tarihleri arasýnda
235 gün devam eden bu deneme, Bolu DSÝ Gölköy
Balýk Üretim Ýstasyonunda, 90 cm çapýnda, 66 cm
derinliðin-de ve maksimum su hacmi 300 litre olan 3
adet fiber-glass yuvarlak tanklarda yürütülmüþtür.
Balýk materyali olarak, ilk yem alýmlarýndan bir ay
sonra ortalama 4,15±0,076 cm, 0,79±0,056 g (n=250)
Grup A, 4,23±0,088 cm, 0,91±0,036 g (n=250) Grup B,
ve 4,40±0,070 cm, 0,87±0,036 g (n=250) Grup C, tam
boy ve aðýrlýða sahip üç grup halinde gökkuþaðý
alabalýk yavrularý kullanýlmýþtýr. Saccharomycess
cerevisiae 1mg/kg oranýnda su içerisinde A grubundaki
balýklara, 1 mg/kg oranýnda yað içerisinde B
grubundaki balýklara ticari alabalýk yemine
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karýþtýrýlmak suretiyle deneme boyunca verilmiþtir. C
Grubu ise kontrol grubu olarak kullanýlmýþtýr. Deneme
boyunca A grubundaki balýklara 1mg/kg oranýnda
Saccharomycess cerevisiae suyla muamele edilerek, B
grubundaki 1 mg/kg oranýnda
Saccharomycess
cerevisiae yað ile muamele edilerek ticari alabalýk
yemine karýþtýrýlmak suretiyle verilmiþtir. C Grubu ise
kontrol grubu olarak kullanýlmýþtýr.
Sabit sýcaklýktaki (11 oC) kaynak su, balýðýn biyokütlesine baðlý olarak her tanka 5-48 L/dak. (28,8-276
kez/gün su deðiþimi) arasýnda deðiþen miktarlarda
verilmiþ, çözünmüþ oksijen her gün YSI marka oksijen
metre ile mg/l olarak ölçülmüþtür. Balýklar besleme
tablosunda belirtilen (Hepher, 1988)) oranda (Canlý
Aðýrlýðýn %5,4-1' i oranýnda) balýðýn büyüklüðüne göre
deðiþen % 55-45 ham protein içerikli ticari alabalýk
yemiyle baþlangýçta saat baþý, daha sonra günde 6 kez
elle yemleme yapýlmýþtýr.
Büyüme, kondisyon faktörü, yem tüketimi ve yem
deðerlendirme oranlarýný belirlemek amacýyla ölçümlerden bir gün önce balýklar aç býrakýlarak her hafta ayrý
ayrý her tanktan rastgele 30' ar balýk anastezik solusyonda (MS 222) bayýltýlarak tam boy (milimetrik
cetvelde ±1mm) ve canlý aðýrlýk (hassas terazide 0,01 g)
ölçümleri yapýlmýþ. Geliþim performanslarýný saptamak
üzere; Spesifik Büyüme Oraný (SBO) (Papoutsoglou
vd., 1985), Yemden Yararlanma Oraný (YYO) (Stefens,
1989), Yem Deðerlendirme Oraný (YDO) (Okumuþ vd.,
1999) ve Mutlak Canlý Aðýrlýk Artýþý (MCAA)
(Çelikkale, 1994), Kondisyon Faktörü (KF) (Leitritz ve
Lewis, 1980), Yaþam Oraný (YO) (Fast, 1992) hesaplanarak bulunmuþtur.
Verilerin deðerlendirilmesi ve istatistik analizlerin
yapýlmasýnda SPSS (9.05 versiyon) istatistik proðramý
ve EXCELL veri analiz proðramý kullanýlmýþtýr.
Bulgular
Çözünmüþ oksijen konsantrasyonu sabit su
sýcaklýðýna (11 oC) baðlý olarak ölçüldüðünden belir-gin
bir deðiþim göstermemiþtir (10,25 -10,70 mg/l).
Deneme sonunda minimum, maksimum aðýrlýk ve
yüzde canlý aðýrlýk artýþý Grup A' da 56,4 g, 195,5 g ve
%17130, Grup B' de 23,10 g, 129,2 g ve %7003 ve Grup
C' de 26 g, 145 g ve %7675 olmuþtur. Sacharomyces
cerevisiae' nin suda eritilerek verildi-ði Grup A' da
balýklarýn canlý aðýrlýklarýndaki artýþýn diðer iki gruba
göre daha fazla olduðu þekil 1' de görülmektedir.
Grup A' nýn SBO deðeri diðer iki gruba göre yüksek seyrederken, Grup B ve Grup C' nin SBO deðerleri
birbirine yakýn olmuþtur. Grup A'nýn SBO' nýn farklýlýðý
diðer iki gruptan iststistiksel olarak önemli
bulunmuþtur (P<0.05.) 157-185 günler arasýnda verilen
suda problem yaþandýðýndan her üç grubunda SBO
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Aðýrlýk

Denemenin baþlangýcýnda gruplarýn ortalama tam
boylarý, ortalama aðýrlýklarý ve kondisyon faktörleri
arasýndaki fark önemsizken (P>0.05) (Tablo 2),
denemenin sonunda gruplarýn ortalama tam boylarý,
ortalama aðýrlýklarý arasýndaki fark önemli (P<0,05),
kondisyon faktörleri arasýndaki fark önemsiz (P>0.05)
bulunmuþtur (Tablo 3).
Tablo 2. Denemenin baþlangýcýnda balýklarýn ortalama
tam boylarý, canlý aðýrlýklarý ve kondisyon faktörleriyle
ilgili tek yönlü ANOVA sonuçlarý

Þekil 1. Grup A, B ve C nin ortalama canlý aðýrlýklarýnýn
deneme süresince deðiþimi

Þekil 2. Grup A, B ve C için ortalama spesifik büyüme oranlarýnýn deneme
süresince deðiþimi

Gruplardaki balýklarýn aylýk ortalama tam boylarý,
ortalama aðýrlýklarý ve kondisyon faktörlerindeki
deðiþimler Tablo 1' de verilmiþtir.
Tablo 1. Grup A, B ve C' nin aylýk ortalama tam boylarý (OTB),
ortalama aðýrlýklarý(OA) ve kondisyon faktörlerindeki (OKF)
deðiþimler

Deneme boyunca kondisyon faktörleri Grup A' da
1,06-1,35, Grup B' de 1,12-1,53 ve Grup C' de 1,01-1,43
arasýnda olmuþtur (þekil 3).

Tablo 3. Denemenin sonunda balýklarýn ortalama tam
boylarý, canlý aðýrlýklarý ve kondisyon faktörleriyle
ilgili tek yönlü ANOVA sonuçlarý

Yapýlan Pearson korelasyon analizinde A grubu için
tam boy, aðýrlýk ve kondisyon faktörleri arasýndaki iliþki
oldukça önemli (P<0,01) bulunmuþtur (Çizelge 4). B ve
C gruplarý için tam boy ve aðýrlýk ile aðýrlýk ve kondisyon faktörleri arasýndaki iliþki oldukça önemliyken
(P<0,01), tam boy ve kondisyon faktörleri arasýnda iliþki önemsiz (P>0.01) bulunmuþtur (Tablo 4).
Tablo 4. Denemenin sonunda gruplarýn tam boylarý, aðýrlýklarý
ve kondisyon faktörleriyle (KF) ilgili korelasyonlar

Þekil 3. Gruplarýn ortalama Kondisyon Faktörü deðerlerindeki
deðiþimler
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Gruplarýn Spesifik Büyüme Oraný (SBO), Yemden
Yararlanma Oraný (YYO), Yem Deðerlendirme Oraný
(YDO) ve Mutlak Canlý Aðýrlýk Artýþý (MCAA) ve
Stoklama Yoðunluðu (SY) Tablo 5' de özetlenmiþtir.
Tablo 5. Gruplarýn 235. günde Spesifik Büyüme Oraný (SBO),
Yemden Yararlanma Oraný (YYO), Yem Deðerlendirme Oraný
(YDO), Mutlak Canlý Aðýrlýk Artýþý (MCAA).

Mutlak Canlý Aðýrlýk Artýþý ve Stoklama
Yoðunluðu (SY) 34,03 kg ve 170,15 kg/m3 ile Grup A'
da, 14,68 kg ve 73,40 kg/m3 ile Grup B' de ve 14,37 kg
ve 71,83 kg/m3 ile Grup C' de gerçekleþmiþtir.
Ortalama aðýrlýk ve Mutlak Canlý Aðýrlýk Artýþý ve
Stoklama Yoðunluklarýndaki deðiþimler Tablo 6' da
özetlenmiþtir.
Tablo 6. Ortalama Aðýrlýk ve Mutlak Canlý Aðýrlýk Artýþý ile
Stoklama Yoðunluklarýndaki deðiþimler

Denemenin sonunda (235. gün) Grup A' da hiç
ölüm gözlenmezken, Grup B' de %9,2 ve Grup C' de
%12,8 oranlarýnda tespit edilmiþtir.
Tartýþma ve Sonuç
Çelikkale (1994) ön beslemesi yapýlmýþ larvadan,
15-20 gramlýk dönemde 40-50 gramlýk döneme kadarki
alabalýðý yavru balýk olarak nitelemiþ ve stoklama
oranýný 100-150 adet/m2, 150-300 gram arasýnýda
yemeklik balýk olarak nitelemiþ ve stoklama oranýný 1025 adet/ m2 tavsiye etmiþtir. Bu denemenin baþlangýç
safhasýnda stoklama yoðunluðu üç grup için 391
adet/m2 olmuþ (tavsiye edilen deðerin yaklaþýk 3,13
katý), denemenin sonunda (135. gün) A grubunda 391
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ad/ m2 (22 katý), B grubunda 355 ad/ m2 (12 katý) ve C
grubunda 341 ad/ m2 (12 katý) olmuþtur. Steffens (1978,
Çelikkkale, 1994' e göre) oksijen bakýmýndan doymuþ
10 oC su sýcaklýðýndaki bir akarsuyun 1L/s' de elde edilebilecek alabalýk miktarýnýn; 1 gram civarýndakiler için
60 kg, 20 gram civarýndakiler için 125 kg ve 100 gram
ve üzeri için 200 kg olacaðýný belirtmektedir. Buna göre
denemedeki yavrulara baþlangýçta 25252 kat, 20 gram
civarýna eriþtiklerinde A gubu için 37,5 kat, B grubu için
72,3 kat ve C grubu için 85,7 kat, 100 gram civarýna
eriþ-tiklerinde A grubu için 8,6 kat, B grubu için 13,6 kat
ve C grubu için 14 kat fazla su debisi verildiði görülmektedir. Baker ve Ayles (1990) salmonidler için stoklama oranýnýn 10-25 kg/m3 arasýnda olduðunu,
Stevenson (1987) ise þartlarýn çok iyi olduðu durumlarda 40 kg/m3' e kadar stoklama yapýlabileceðini belirtmiþlerdir. Bu denemenin sonunda stoklama oraný Baker
ve Ayles' in (1990) ortalamasýnýn A grubunda yaklaþýk
10 katý, B ve C gruplarý ise 4 katý olurken, Stevenson' un
(1987) ise A grubunda yaklaþýk 4 katý, B ve C gruplarýnda 2 katý olmuþtur. Düþük stok yoðunluklarýnda
gökkuþaðý alabalýðý bireylerinin büyüme oraný yüksek
olmaktadýr (Wallace vd., 1988). Kurtoðlu ve arkadaþlarý
(1998) ortalama 17 oC su sýcaklýðýnda bir çok yönden bu
araþtýrmaya benzer bir çalýþma neticesinde gökkuþaðý
alabalýklarýnýn bireysel aðýrlýk artýþlarýnda 133. günde
19,2±541 grama ulaþýrlarken, bu denemede 11 oC su
sýcaklýðýnda ise balýklar 157. günde A grubunda
35,86±2,42 grama, B grubunda 14,29±1,01 grama, C
grubunda 11,91±0,71 grama ulaþmýþlardýr. B ve C
gruplarýndaki balýklarýn ortalama aðýrlýklarý Kurtoðlu
ve arkadaþlarýnýn sonuçlarýna göre (1998) daha düþük
bulunurken, A grubunun balýklarý düþük ýsýya raðmen
daha yüksek performans göstermiþtir (yaklaþýk 2 kat
daha iyi). Su sýcaklýðýnýn büyümeyi etkileyen çok
önemli bir faktör olduðu burada çok açýk bir þekilde
görülmektedir. Shepherd ve Bromage (1995) gözlenmeden hasada kadar 14 oC su sýcaklýðýnda 220 günde
balýðýn 227 gram'a geldiðini belirtmektedir. Bu
çalýþmadaki en iyi veriler dahi bu rakamýn oldukça
gerisindedir (1.6 kat daha kötü). Kondisyon faktörünün
1,3' ün üzerinde olmasý balýðýn yaðlanmasýnýn iþareti
olarak kabul edilmektedir (Stickney, 1991). Brannon
(1991) ise beslenmeye yeni baþlamýþ yavru balýklarýn
kondisyon faktörünün 0,95 civarýnda olduðunu bildirmektedir. Denemedeki balýklarýn ölçümleri bir gün aç
býrakýldýktan sonra yapýldýðýndan, kondisyon faktörleri
dokusal büyümeyi yansýtmakta (Storebakken ve
Austreng, 1987) ve denemenin bitiminde A grubunun
(1,26±0,02, B grubunun (1,24±0,01) ve C grubunun
(1,27±0,01) kondisyon faktörlerinin normal sýnýrlar
içinde kaldýðý görülmektedir. Küçük, orta ve büyük
iþletmelerde 1,60, 1,45 ve 1,42 ve Türkiye ortalamasý
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1,57 olan YDO, Avrupada 1 ve hatta 0,9' dur (Rad ve
Köksal, 2001). Okumuþ vd. (1998) YDO' nýn 0,9-1,1
olacaðýný belirtmiþtir. Bu denemede elde edilen YDO
deðerleri B ve C gruplarýnda bu sýnýrlar içerisinde yer
alýrken A grubunun YDO deðeri oldukça bu deðerlerin
altýnda kalmakta (0,85), hatta Avrupada elde edilen
YDO' ýndan bile daha düþüktür. Stickney (1991) YYO'
nýn eðer çok iyi dengelenmiþ bir yemle besleniyorlarsa
çok genç balýk bireyleri için 0,85 deðerinin iyi olarak
kabul edildiðini, balýk büyüdükçe bu oranýn 1-1,5 arasýnda olabileceðini belirtmiþtir. Bu denemedeki YYO A
grubunda 0,84, B grubunda 1,03 ve C grubunda 0,96
olmuþtur. Stevenson (1987) en iyi koþullarda YYO' nýn
1,15 olduðunu rapor ederken, A grubunun YYO deðeri
yukarýdaki deðerlerden de daha iyi gözükmektedir. Bu
denemedeki SBO deðerleri de A grubunda diðer iki
gruba göre daha yüksektir. A grubundan elde edilen
SBO deðeri (%2,19), stoklama oraný 170 kg/m3
olmasýna raðmen Popoutsoglou ve Papareskeva (1987),
Okumuþ vd. (1998) ve Uysal ve Alpbaz (2002) çalýþmalarýndan elde ettikleri SBO deðerlerinden yüksektir.
Denemenin sonunda elde edilen ortalama mutlak canlý
aðýrlýk artýþ deðerleri Okumuþ vd. (1999) elde ettiði
deðerlerden (polikültür grubu gökkuþaðý alabalýklarýndan, deneme A grubu 42 kat, B ve C grubu 18 kat,
monokültür grubu gökkuþaðý alabalýklarýndan ise,
deneme A grubu 52 kat, B ve C grubu 22 kat) daha fazla
olmuþtur. Bu çalýþmada ortalama yem çevirme etkinliði
A grubu için 7,1±0,46, B Grubu için 6,2±0,29 ve C
Gruplarý için ise 6±0,25 olmuþtur. Stok yoðunluðunun
artýþýyla bireysel büyüme azalýrken, toplam biyokütlede
artýþý ve ölüm oranýnda azalma olduðu belirtilmiþtir
(Trzebiotowski vd., 1981). Bu çalýþmada A grubu
balýklarýnýn yemi daha iyi deðerlendirdiði ve hem
bireysel, hem toplam biokütlede artýþ olurken, hiç ölüm
olmamýþtýr. Bu açýdan bakýldýðýnda Li ve Gatlin' in
(2003) sonuçlarýnýn desteklendiði görülür. Bu
uygulamanýn ayný zamanda balýklarýn hayatta kalma
oranlarý üzerindeki hastalýklara karþý destekleyici etkisi
Siwicki ve ark.(1994) ile Marques ve ark. (2004)
belirtiði gibi olmuþtur.
Mevcut çalýþmanýn ve tartýþmanýn baþlýca sonucu
olarak ; S. cerevisiae kesinlikle yað ile aktive olmazken,
su içerisinde muamele ile aktive olmaktadýr, Suyla
aktive edilen S. cerevisiae yemin balýk tarafýndan çok
daha iyi deðerlendirildiðini göstermektedir. S.
cerevisiae' nin kullanýmý ve su deðiþiminin fazla
olmasýyla balýklarýn stoklama sýklýðý artýrýlýrken,
o
bireysel büyüme de iyi olmaktadýr. Su sýcaklýðýnýn 14 C
olduðu bir ortamda büyüme performansýnýn çok daha
iyi olacaðý açýktýr. Ancak bu konuda daha fazla ve farklý
açýlardan çalý?malar yürütmekte fayda vardýr. Alabalýk
yetiþtiricilerinin S. cerevisiae kullanmasýnda ekonomik
açýdan yarar görülmektedir.
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Dr. Ramazan KÜÇÜKKARA
Enstitü Müdürü

ENSTÝTÜNÜN TARÝHÇESÝ ve ÇALIÞMA Yetiþtiricilik Bölümü: Balýk türlerinin ýslahý ve
yetiþtirilmesi ile ilgili araþtýrmalar yapýlmakta, elde
KONUSU
Eðirdir Su Ürünleri Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü T.C. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý araþtýrma,
kontrol, test ve üretim kuruluþlarýnda yaptýðý
reorganizasyon sonucu, Türkiye içsularýnda araþtýrmalar yapmak üzere, Aðustos 1986 yýlýnda Bakanlýða
doðrudan baðlý bir kuruluþ olarak kurulmuþ, Nisan
1987 yýlýnda faaliyete geçirilmiþtir.
Çalýþma sahasý ülkemizin tüm iç sularýdýr.
Enstitümüzün temel görevi; 1380 sayýlý Su Ürünleri
Kanunu ve buna tadil getiren 3288 sayýlý kanun ile su
ürünleri konusunda her türlü araþtýrmalarý yapmaktýr.
Bunlar; Balýk Stoklarý ve Yönetimi, Balýk
Yetiþtiriciliði ve Hastalýklarý, Balýkçýlýk Teknolojisi,
Limnoloji ve Balýkçýlýk Biyolojisi,
Balýkçýlýk
Ekolojisi ve Su Kirliliði'dir.

ENSTÝTÜNÜN YAPILANMASI VE
PERSONEL DURUMU
Enstitü Þubelerinin Görevleri:
Ekoloji Bölümü: Mevcut su ortamýndaki kirletici
parametreler ve limnolojik ölçümler ve araþtýrmalar
yapýlmaktadýr.

edilen sonuçlardan ekonomik olan türlerin
yetiþtirilme yöntemlerini yaymada aracý olmaktadýr.

Balýkçýlýk Biyolojisi ve Teknolojisi Bölümü:
Balýkçýlýk sektörünün ilgi alanýna giren; avlama,
iþleme, deðerlendirme, av araç-gereç-cihazlarý gibi
teknolojik konularda çok yönlü çalýþmalarý
yapmaktadýr.
Su Ürünleri Saðlýðý Bölümü: Özellikle iþletmelerde
yetiþtirilmekte olan su ürünlerinde görülen veya
görülebilecek hastalýklarýn teþhis ve tedavisine
yönelik araþtýrmalar yapmaktadýr.
Enstitünün Personel Durumu
Enstitüde þu anda çalýþan personel sayýsý 42'dür.
Enstitü'nün müdür dýþýnda araþtýrma hizmetlerinde
çalýþan 22 personelin 20'si teknik hizmetler, 2'si ise
saðlýk hizmetleri sýnýfý kadrolarýnda görev
yapmaktadýr. Ýþçi statüsünde ise 10 personel hizmet
vermektedir. Ýþçi kadrosuna dahil 3 personel idari
personel olarak çalýþmaktadýr. 1 adet þef, 1 adet
Ayniyat saymaný, 1 adet daktilograf ve 4 adet koruma
güvenlik görevlisi mevcuttur.
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ARAÞTIRMA FAALÝYETLERÝ :
ENSTÝTÜ'NÜN ARAÞTIRMA PROJELERÝ:
Enstitünün çoðunluðu TÜBÝTAK desteðinde ve
bazýlarý çeþitli Üniversitelerle ortaklaþa yürüttüðü,
sonuçlandýrdýðý ve önümüzdeki yýllar için tasarladýðý
araþtýrma projeleri aþaðýdaki gibidir.
Sonuçlanan Araþtýrma Projeleri :
* Eðirdir Gölü Ekolojisi ve Ekonomik Su
Ürünlerinin Ýncelenmesi Projesi
* Göller Bölgesinde Bazý Su Kaynaklarýnda Su
Ürünlerinde ve Ýþleme Tesislerinde Bazý
Pestisitlerin Araþtýrýlmasý Projesi
* Eðirdir Gölü Stok Tespit Projesi
* Beyþehir Gölü Balýk Populasyonlarýnýn
Araþtýrýlmasý ve Sudak Populasyonu'nun Göl
Balýkçýlýðý Üzerine Etkileri Projesi
* Göller Bölgesinde Bazý Su Kaynaklarýnda Su
Ürünlerinde ve Ýþleme Tesislerinde Bazý Aðýr
Metallerin Araþtýrýlmasý Projesi
* Eðirdir ve Kovada Göllerinde Yaþayan Sazan ve
Sudak Balýklarýnda Bazý Klorlu Pestisitle-rin
Daðýlýmý Projesi
* Göller Bölgesindeki Su Kaynaklarýnda Kerevit
Populasyonlarýnýn Hastalýk Yönünden Ýzlenmesi
Projesi
* Karacaören I Baraj Gölünde Avcýlýða Esas Olacak
Kriterlerin Tespiti Projesi
* Yüzer Að Kafeslerde Balýk Yetiþtiriciliðinin Araþtýrýlmasý Projesi
* Sudak Balýðýnýn Gereksinimi Olan Yem Balýðý Türlerinin Tespiti ve Üretim Olanaklarýnýn Araþtýrýlmasý Projesi
* Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Yer Alan Bazý
Alabalýk iþletmelerinde Hastalýk Etkeni Mikroflora, Faunanýn Tespiti ve Kontrolü Projesi
* Uluabat Gölünün Kirlilik ve Ötrifikasyon
Seviyelerinin Belirlenmesi ile Limnolojik Etüt
Projesi
* Farklý Özelliklerdeki Uzatma Aðlarýnýn Sudak
(Stizostedion luciperca) Sazan (Cyprinus carpio)
Balýðý Avcýlýðýnda Av Verimlerinin Karþýlaþtýrmalý
Olarak Ýncelenmesi Projesi
* Eber ve Karamýk Göllerinin Organik Kirliliðinin
Araþtýrýlmasý
* Carassius sp.'nin tanýþtýrýlmasýndan Sonra Eðirdir
Gölü Balýkçýlýðýnda Gözlenen Deðiþikliklerin Ve
Bu Balýk Türünün Göl Balýkçýlýðý Üzerindeki
Etkilerinin Araþtýrýlmasý.

* Göller Bölgesinin Balýkçý Barýnaklarýnýn Ýstatistiki
analizi ve Ýyileþtirilmesinin Araþtýrýlmasý Projesi
* Karamýk gölü Balýkçýlýðý ve Ekonomik Balýk
türlerinin Bazý Populasyon Özelliklerinin Araþtýrýlmasý
* Göller Bölgesinde Bulunan Su Ürünleri Ýþleme
Tesislerinin Yapýsal ve Ekonomik Analizi (Enstitü
imkanlarýyla gerçekleþtirilmiþ olup raporu yazým
aþamasýndadýr).
* Kerevit Üretimi ve Yetiþtiriciliði Deneme
Araþtýrma Projesi
* Göller Bölgesi Balýk Faunasýnýn Tespit Edilmesi
Projesi
* Çivril (Iþýklý) Gölündeki Turna Balýðýnýn
Avlanabilir Stok Tespiti Projesi
* Eðirdir, Beyþehir ve Karataþ Göllerindeki
Kerevitin (Astacus leptodactylus Esch, 1823)
Populasyon Büyüklüðünün (Stok) Tahmini
* Beyþehir ve Eðirdir Göllerindeki Ekonomik Balýk
Stoklarýnýn Tespiti ve Sürdürülebilirliklerinin
Araþtýrýlmasý
* Gökkuþaðý Alabalýðýnda Ekonomik Kayýplara
Neden Olan Bakteriyal Balýk hastalýklarýnýn
Tedavisinde Uygun Kemoterapötiklerin
Tespitinin Araþtýrýlmasý
* Uluabat(Apolyont) ve Ýznik Göllerindeki Kerevit
ve Ekonomik Balýk Stoklarýnýn Tespiti ve
Sürdürebilirliklerinin Araþtýrýlmasý
Devam Eden Araþtýrma Projeleri :
* Balýk Yetiþtiriciliðine Elveriþli Kaynak Sularýnýn
Tespiti Projesi
* Gökkuþaðý Alabalýklarýnda Görülen Bakteriyel
Hastalýklar Ýle Mücadelede Probiyotik
Uygulamalarý
* Isparta, Burdur ve Denizli Ýllerinde Su Ürünleri
Yetiþtiriciliði yapan Ýþletmelerin Çevreye Olan
Etkilerinin Araþtýrýlmasý
* Kütahya, Uþak, Eskiþehir ve Bilecik Ýlleri Balýk
Faunasýnýn Tespiti
* Manyas (Kuþ Gölü) Gölü Ekonomik Balýk
Stoklarýnýn Tespiti
Yeni Teklif Araþtýrma Projeleri:
Bakanlýðýmýzýn üç Genel Müdürlüðünün desteði ve
Tarýmsal üretim ve Geliþtirme Genel Müdürlüðünün
isteði ile 2004 yýlý baþýndan itibaren yürürlüðe
konulmuþ olan “Tüm iç sulardaki avlanabilir Balýk
stoklarýnýn tespiti”ne yönelik proje devam etmektedir.

www.suurunleri.org.tr

72

SÜMDER

SU ÜRÜNLERÝ

EÐÝRDÝR SU ÜRÜNLERÝ ARAÞTIRMA ENSTÝTÜSÜ MÜDÜRLÜÐÜ

MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

LABORATUVAR FAALÝYETLERÝ :
Enstitümüzde hâlihazýrda üç laboratuar faaliyet
göstermektedir. Bunlar;
a. Su Kirliliði Laboratuarý
b. Limnoloji Laboratuarý
c. Su Ürünleri Saðlýðý Laboratuarý

hastalýklarla mücadele için gerekli inceleme ve
araþtýrmalar yapýlmaktadýr.

a. Su Kirliliði Laboratuarý:
Su Kirliliði Laboratuarý, 34 adet parametre-nin
analizi yapýlabilmektedir. Kimyasal analizler iki
safhada yapýlmaktadýr. Ýlki direkt olarak arazide
yerinde yapýlan ölçümler ikincisi de su numunesi
almak suretiyle laboratuarda yapýlan ölçümlerdir.
Arazide (gölde) ve laboratuarda yapýlan ölçümler
çeþitli metotlarla ve cihazlar yardýmýyla yapýlabilmektedir.
b. Limnoloji Laboratuarý:
Enstitümüz Limnoloji laboratuarýnda göl, gölet,
baraj gölü, dere, çay, ýrmak, nehir vb. gibi genel
anlamda, iç sular rezervuarlarýnýn fiziksel, kimyasal
ve biyolojik özelliklerine iliþkin analizler ve
ölçümler yapýlmaktadýr. Bu laboratuarda yapýlan
çalýþmalar þunlardýr.
a) Planktonlarla ilgili çalýþmalar,
b) Bentoza ait çalýþmalar,
c) Balýklara iliþkin çalýþmalar.

c. Su Ürünleri Saðlýðý Laboratuarý:
Enstitümüz iç su ürünlerinin araþtýrýlmasýna
yönelik faaliyetlerde bulunduðundan lobaratuvarýmýzda da iç su ürünlerinin hastalýklarýnýn araþtýrýlmasý, teþhis ve izole identifikasyon çalýþmalarýnýn
yapýlmasý, hastalýk kaynaklarýnýn araþtýrýlmasý,

UYGULAMAYA AKTARILAN ARAÞTIRMA
SONUÇLARI:
Yetiþtiriciliðe Uygun Kaynak Sularýnýn Tespiti
Projesi kapsamýnda Enstitümüzce Isparta, Konya,
Burdur, Karaman, Afyon, Kütahya, Uþak, Denizli,
Manisa, Balýkesir, Aydýn, Muðla, Ýzmir, Antalya,
Bilecik, Bolu, Eskiþehir , Mersin, Aksaray, Niðde,
Kýrþehir, Nevþehir, Düzce, Zonguldak ve Sakarya
olmak üzere, 25 Ýl taranmýþ ve bu illerden toplam
debileri 95.235 lt/sn'yi bulan 232 adet
kaynak suyunun soðuk ve ýlýk su balýk
türlerinin yetiþtiriciliðine uygun olduðu
tespit edilmiþtir. Proje ülkemiz genelinde
uygulanacaktýr. Her ile ait sonuçlar Tarým
Ýl Müdürlüklerine Gönderilmiþtir.
Böylece çalýþma yapýlan illerde balýk
yetiþtiriciliði tesislerinde artýþ olmasý
beklenmektedir. Çünkü hangi suda, hangi
tür balýk ne miktarda yetiþtirilebilir
sorusu bu çalýþma ile cevap bulmuþtur.
Türkiye'de ilk defa Enstitümüzce
gerçekleþtirilen Ýç sularda Að Kafeslerde
Balýk Yetiþtiriciliðinin Araþtýrýlmasý
Projesi kapsamýnda, diðer sistemlere göre
çok daha az yemle daha kýsa sürede ve
daha lezzetli alabalýk yetiþtiriciliðinin
yapýlabileceði tespit edilmiþtir.
Diðer taraftan Enstitümüzün yetiþtiricilik dýþýnda
doðal kaynaklarda yaptýðý balýk popülasyonlarý
araþtýrmalarý sonuçlarý, av yasaklarýnýn belirlenmesi
ve Avcýlýðýn düzenlenmesinde Bakanlýðýmýz Koruma
ve Kontrol Genel Müdürlüðü ile Tarýmsal Üretim ve
Geliþtirme Genel Müdürlüðünce kullanýlmaktadýr.
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B

u Sayýmýzdaki Baþarý Öyküleri Köþemizi Su Ürünleri
Mühendisi Hakan UÇAR’a ayýrdýk.

Hakan Bey bu mesleði niçin seçtiðinizi sorarak
söyleyiþimize baþlayabilirmiyiz?

Doðayý ve biyolojiyi çok sevdiðimden dolayý
üniversite sýnavlarýnda biyolojiyle ilgili bir bölüm
istemiþtim. Bundan dolayý bu mesleði seçtiðimi
söyleyebilirim.
Üniversitede hangi bölümden mezunsunuz?
Üniversiteye 2.senemde girdim. 7 tercih yapmýþtým.
Bunlarýn içinde Ziraat Fakülteleri ve Su Ürünleri
Fakülteleri vardý.6. tercihim olan Sinop'ta bulunan 19
Mayýs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesini kazandým ve
öðrenimime baþladým.
Mezun olduktan sonra iþ bulmakta çok zorlandýnýz
mý?
Ýþ bulmakta herhangi bir zorluk çekmedim. Çünkü
askerden önce 6 ay 40 tonluk küçük bir iþletmede
çalýþmýþtým. Okuldan ayrýldýktan 3 hafta sonra iþe
baþlamýþtým. Askerden geldikten 10 gün sonrada Fjord
Marine' de iþe baþladým. Biz dönemsel olarak þanslý bir
gruptuk. Bizim dönemimizde Su Ürünleri Sektörü daha
yeni tanýnmaya baþlýyordu ve bu sektörde çalýþmaya
gönüllü çok kiþi yoktu. Bundan dolayý avantajlýydýk ve iþ
bulmada fazla zorluk çekmedik.
Su Ürünleri Mühendisliði üzerine fakülte de
anlatýlanlar ile çalýþma hayatýnda karþýlaþtýðýnýz gerçekler
birbiri ile uyuþuyor mu?
Basit olarak balýk saðlýðý açýsýndan bakacak olursak
fakültede öðretilen çoðu þey gerçekle çakýþýyor. Çünkü
gerçekte uygulamalar çok farklý kullanýlan ilaçlar
farklýlaþtý ve ruhsatlý ilaçlar kullanýlmaya çalýþýlýyor.
Fakültelerde bize daha çok 1920'li yýllarýn tedavi
yöntemleri bize öðretilmiþti fakat þu anda bunlar
kullanýlmýyor ve kullanýmý yasaklanmýþtýr. Diðer
eðitimlerde ise size ana bir temel veriyor. Sizin yapýnýza
baðlý olarak aldýðýnýz bu temel eðitimi sahada
kullanabilirsiniz. Fakat tabiî ki de birebir sahadaki
uygulamayý fakültelerin ver-mesi zor oluyor. Uygulamada
yetersiz kalýnabiliyor. Bundan dolayý staj dönemlerinin
yaz ve kýþ dönemi olarak iki kýsýmda olmasý uygulama
açýsýnda ve öðrenilenlerin pekiþmesi açýsýndan daha
yararlý olur.
Çalýþma hayatýnda hangi zorluklar ile karþýlaþtýnýz?
Ýlk baþladýðýmýz dönem-lerde þartlar aðýrdý.25-30
kiloluk yem çuvallarýný sýrtýmýzda taþýyýp yemleme-leri
kendimiz yapýyorduk. Ýlk zamanlar dalgýç yoktu. 1996
yýlýnda çalýþtýðým yerdeki tek dalgýçtým. Diðer çiftliklerde

de bir sorun olduðunda
yardýmlarýna gidiyordum. O
dönemlerde bunaldýðýmýz
zamanlar oldu. Fakat zaman
içinde geliþirken ve bizimde
çalýþanlarýmýza aldýrdýðýmýz eðitimler sayesinde bu
sorunlarý aþtýk.
Bulunduðunuz yerlerde elektrik ve su sorunlarý
oluyor mu?
Çalýþtýðýmýz yerlere elektrik ve suyun getirilmesi zor .
Bulunduðumuz yerlerde jeneratör ve su deposu
kullanýyoruz. Ayrýca þu anda çalýþtýðým þirket Avrupa
ortaklý kurumsal bir þirket olduðu için çalýþma hayatýnda
ve sosyal yaþamýmýzda pek bir sýkýntý yaþamadýk.
Ýþe baþladýðýnýz zaman ile Su Ürünleri Sektörünün þu
anda geldiði düzeyi karþýlaþtýrýrsanýz sektör de nasýl bir
deðiþim yaþandý?
Ýþletmemizde ilk olarak 5'e 5'ler vardý daha sonra
sekizgenler geldi. Ayný sene içinde polietilen kafes yaptýk.
Polietilen kafesi yaparken de biraz çekindik çünkü
yurtdýþýnda herhangi bir teknik gezimiz yoktu acaba
olabilir mi olamaz mý diye düþünerek kararsýz kalmýþtýk
fakat yinede sekizgen çapýnda polietilen kafesler yaptýk.
Bunun bizim için zor olmadýðýný ve ekip olarak ta hazýr
olduðumuzu görerek daha sonra Türkiye'de ilk olarak 20
çaplýk kafeslere geçtik. Bu kafesler Dünya standardýnda en
fazla 19 çaplý kafesler olarak bulunur. Sonuçta 5 çaplýk
kafeslerde üretim yapmaya baþladýktan sonra 20 çaplýk
kafeslere kadar çýktý. Burada bulunduðumuz alan ne
kadarsa bunun karþýlýðýnda devlete ödenen bir vergi ve bir
kira mevcut. Bu yüzdende bulunduðumuz alaný en verimli
þekilde kullanarak üretim yapmak zorundayýz.
Su Ürünleri Sektörünün ulaþtýðý seviyeyi yeterli
buluyor musunuz? Sektörde çalýþan Su Ürünleri
Mühendisleri'nin bilgi birikimi yeterli mi?
70 milyon nüfusu olan bir ülkede yýlda 70 milyon
levrek ve çipura üretiyoruz. Bu da kiþi baþýna 1 kg balýk
düþüyor demek oluyor. Ülkemizde balýk yeme yönünden
yapýlan istatistiklere göre insanlarýmýzýn yeterli balýk
yemediði görülüyor. FAO'nun yaptýðý araþtýrmaya göre
bundan on yýl önce avlanan balýk miktarý %70, üretilen
kültür balýk miktarý %30 olarak belirlenmiþtir. Þu anda ise
bu oran yarý yarýyadýr. Bundan on yýl sonrada balýk
üretiminin artmasý gerekiyor buda insanlarýn balýk yeme
alýþkanlýklarýnýn artmasýyla oluþacaktýr.Su ürünleri
mühendislerinin bu konuda bilgileri yeterli deðil çünkü
buraya geldiklerinde pratikten yoksun oluyorlar ve iþi
iþçiden öðrenmek zorunda kalýyorlar biz buna þirket
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Olarak pek müsaade etmiyoruz ve teknik alt yapýlarýný
almalarý için sorumlu mühendislerin yardým ettiði
imkânlarý oluþturmaya özen gösteriyoruz. Bu bakýmdan
okurken staj yapmalarý ve iþletmelere gidip kendilerini
yetiþtirmeyi düþündükleri alanda tecrübe kazanmalýdýrlar.
Sektörde daha çok Çipura ve Levrek balýklarýnýn
yoðun þekilde üretildiðini biliyoruz alternatif türlerin
üretimi ile ilgili olarak ne düþünüyorsunuz? Bu türlerin de
pazara girmesi ile bir pazarlama problemi yaþanýr mý?
Þirket olarak buna pek pozitif bakmadýk bakmamýzýn
nedenine gelince sadece Avrupa'da hala levrek ve çipuranýn çok büyük bir pazarý var. Eðer siz çipura ve levrekte
üretim kalitenizi arttýrýr daha iyi bir üretim yaparsanýz
daha yüksek karda çalýþabilirsiniz. Daha yeni pazarlar
yaratabilirsiniz. Fakat daha siz bunu çözmeden alternatif
türe geçerseniz sadece yaptýðýnýz iþi yarýda býrakmýþ gibi
olursunuz ve yeni bir þeye baþlamýþ olursunuz. Baþlanýlan
iþi en iyi noktaya ulaþtýrmak bizim için daha önemlidir.
Mesela buna bir örnek verecek olursak þu anda Norveç'te
somon balýðý üretimi 550.000 tona ulaþtýktan ve belirli bir
doyuma ulaþýldýktan sonra farklý türler çalýþýlmaya
baþlamýþtýr. Biz ise þu anda 70.000 ton çipura ve levrek
üretiyoruz. Buda demek oluyor ki yeni türler üretmeden
önce bizim en az 550.000 tona ulaþmamýz lazým.

daha yakýn olmasýdýr. Onlarýn sattýðý balýk bir gün daha
taze satýlýyor.
Yunanistan'dan daha pahalýya veya ayný fiyata satmamýz
için devlet ve özel sektörün bir birlikteliði var mý?
Maalesef devletin bu konuda bize yönelik bir yardýmý yok.
Belki ayarlanabilecek bir kargo uçaðýyla bu problem
çözülebilir veya baþka yollar düþünülebilir. Devlet sadece
bu iþe baþlarken belirli bir teþvik primi veriyor onun
haricinde pek fazla bir þeye karýþmýyor. Turizmcilere
verilen imkânlar çok daha fazla oluyor.
Son birkaç yýldýr bazý basýn ve yayýn organlarýnda Su
Ürünleri Sektörünü kötüleyen yayýnlara sýkça rastlamaya
baþladýk. Bu eleþtirileri nasýl karþýlýyorsunuz?
Biz bunun birebir içindeyiz ve direk muhatabýyýz
diyebilirim. Þöyle bir örnekle açýklayacak olursam bu
olaylarý göçmen kuþlara benzetiyorum onlarýn göç yollarý
ve göç mevsimleri vardýr. Þu anda onlarýn göç mevsimleri
bitti ve onlar Uludað göç ettiler. Genellikle Nisan, Mayýs
gibi baþlarlar Temmuz, Aðustos gibi bu haberler
yoðunlaþýrlar. Þu anda bu konunun en çok konuþulduðu
yer Salih Adasýdýr. Çiftlikler oradan kaldýrýldýðýnda bu
konu yine bitmeyecektir. Buda ne turizmcilerin ne de
balýkçýlarýn suçu olaylar daha çok balýkçýlara ve
turizmcilere belirli bir yer göstermeyip ayrý yerler deðil
ayný yere ruhsat verilmesinden kaynaklanýyor. Bunun en
kolay çözümü kültür balýkçýlarýna ve turizmcilere ayrý
yerler gösterilerek siz burada üretiminizi yapýn sizde
burada misafirleriniz aðýrlayýn denmesidir. Otel ve çiftlik
ruhsatlarýný ayný koya verdiðiniz sürece bu tür sorunlar
çýkmaya devam edecektir. Sonuçta bu otellerde ve çevre
lokantalarda kültür balýklarý satýlýyor. Balýk yenmesi ve
daha ucuza satýlmasý saðlanýyor. Otelcilerin söyledikleri
de; biz balýk çiftliklerinin kaldýrýlmasýný istemiyoruz onlar
sayesinde balýk yiyoruz sadece açýða alýnmasýný istiyoruz
diyorlar
Üretilen balýklarýn lezzeti ve protein bakýmýndan deðerleri
nasýl?

Komþumuz Yunanistan ve Akdeniz ülkelerinin
birçoðunda deniz balýklarý üretimi genel balýk üretimi
içerisinde önemli bir yer tutmaya baþladý. Özellikle
Akdeniz ülkeleri ile deniz balýðý üretiminde rekabet
þansýmýzý nasýl görüyorsunuz?
Biz yunanlýlarla birebir çalýþýyoruz ve onarla sürekli
diyalog halindeyiz. Yunanlýlarýn ilk hedeflerinden birisi
Türkiye'ye girmek çünkü Türkiye'de güçlü bir iç pazar var.
Potansiyeli yüksek bir ülkeyiz ve onlar bizle rekabetten
çok bize balýk satmaya çalýþýyorlar. Biz Yunanistan'dan
satýþ fiyatýndan 1 Euro daha düþük olarak balýk satýyoruz
bunun sebebine gelince Yunanistan'ýn Avrupa'ya bir gün

Levrek balýklarýnýn çiftlik üretimleri Avrupa'da daha fazla
tercih ediliyor. Ýçerdikleri protein ve besin deðerleri
bakýmýnda doðal ortamda yetiþenlerle farklarý yok.
Satýþlarýmýzý balýklardaki iç yað oraný ve kas içi yað
oranlarýný kendi yaptýðýmýz analizlerle belirliyerek
yapýyoruz. Bazý alýcý firmalarda omega 3 miktarlarýný
soruyor. Genelde firmalar analiz sonuçlarýný soruyorlar.
Bu eleþtiriler karþýsýnda sektörün ve Su Ürünleri
Mühendisleri Derneði'nin nasýl bir tavýr içerisinde
olmasýný beklersiniz?
En baþta bilimsel olmalý o konuda da akademisyenlere çok
fazla iþ düþüyor. Çünkü saha elemanlarý veya su
ürünlerinde çalýþan insanlar genelde organizasyonlarda
görev alýyorlar. Su ürünleri mühendisleri derneði olarak
bilimsel bir açýklamayla her konuda söylenen söze bizde
hemen yanýt verelim.
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Düzenli programlarla ve yapýlacak projelerle balýðýn
yararlarýný insanlara gösterelim ve balýðý sevdirelim.
Bunun içinde ilkokula giden çocuklara balýðý sevdirerek
baþlayabiliriz. Balýðýn yararlarýný bilinçli bir þekilde
anlatmalýyýz. Her þeyden önce omega 3 ün insan saðlýna ve
çocuk geliþimine olan katkýsý bilinen bilimsel bir gerçektir.
Toplumun geleceði açýsýndan da balýðýn tüketilmesi
önemlidir. Bence bu para kazanmaktan daha önce gelir.
Eðitim ve beslenme çok önemlidir.
Firma olarak Ar-Ge çalýþmalarýna bütçe ayýrýyor
musunuz? Ayýrdýðýnýz payý yeterli görüyor musunuz?
Bizim yýllýk 200 ton kapasiteli iþletmemiz sadece ArGe iþletmemizdir. Bu konuda da Türkiye'de ar-ge için
kendi özel çiftliðini ayýrmýþ tek iþletmeyiz. Bunun içinde
iki su ürünleri mühendisi, bir mikrobiyolog, bir iþçi olarak
dört tane kadrosu var. 8 yýllýk bilgisayar ortamýndaki bir
bilgi tabanýmýzýn yanýnda 3 yýldýr çalýþmalarýmýz devam
ediyor vardý. 3 yýl içerisinde yaptýðýmýz çalýþmalar
gonadlar, yaðlanma, deðiþik yað oranlarýnda yem
probiyotikler, vitaminler ve bakteriler üzerine oldu.
Yaptýðýmýz araþtýrmalarýn çoðundan bir sonuç aldýk ve
diðerlerinden de sonuç almayý bekliyoruz. Bu iþin
baþýnda da Bahadýr Bey var.
Firmalar arasýndaki rekabet nasýl?
Daha çok balýk satýþýnda bir rekabet oluyor. Diðer
açýlardan ise firmalar arsýnda sürekli bir diyalog ve bilgi
alýþveriþi oluyor. Çünkü herkes bir mücadele içinde buna
bir örnek verecek olursak; bir savaþta olduðunuzu
düþünün herkes birbirinin düþüncesin önemsemeden yan
yana çarpýþýr sonuçta ayný amaç için savaþýrsýnýz. Fakat
burada da þöyle bir durum var siz çaba harcayýp bir takým
þeyleri yaparken diðerleri hiçbir þey yapmadan sizin bu
bilgilerinizden yararlanmak isteyebilir bunlara da dikkat
etmeniz gerekiyor.
Ar-Ge çalýþmalarý için üniversiteler ile iþbirliðine
giriyor musunuz? Genel olarak Özel sektör Üniversite
iþbirliðini yeterli görüyor musunuz?
Evet, üniversitelerle iþbirliði yapýyoruz. Þu anda iki
üniversite ile iþbirliði içindeyiz. Süleyman Demirel
Üniversitesinden gýda bölümüyle çalýþýyoruz. Muðla
üniversitesinde de su ürünleri fakültesiyle çalýþýyoruz.
Üniversite ve özel sektördeki iþbirliðinin yeterliliði doðru
insaný bulmanýza göre deðiþiyor. Biz çevremize faydalý
olmayý çok istiyoruz. Bunun içinde Muðla Üniversitesi
bizim için öncelikte olan bir üniversitedir. Önümüzdeki
dönemlerde de Ýzmir projelerimiz var burada ege
Üniversitesiyle yoðun olarak çalýþmaya baþlayacaðýz. Ege
üniversitesinde görüþtüðümüz hocada bizim yaptýðýmýz
çalýþmalarýn hepsinin bir yayýn olduðunu söyledi. Þu ana
kadar üniversitelerle birbirimize yakýn deðildik fakat artýk
daha çok iþbirliði içinde olmak istiyoruz ve bu yönde
çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz ve daha düzgün çalýþmalar
yapacaðýz.

Staj yapmak isteyen öðrenciler size nasýl ulaþabilir?
Genelde internet üzerinden ulaþýyorlar fakat okuldan
ulaþmalarý çok daha iyi olur. Herhangi bir hocayla konuþup
bize ulaþmalarý daha iyi olur. Genel de staj yapacak
insanlarý sayýlý alýyoruz. Geç kalmamalarýný tavsiye
ederiz. Bu sene yazýn staja gelen öðrencileri seneye yazýn
sigortalý olarak çalýþtýracaðýmýz için stajyer sayýlarýný biraz
daha azaltabiliriz.
Alýnan maaþlar yeterli mi?
Bu yine çalýþmayla alakalý bir durum belirli bir
þirkette uzun bir süre çalýþtýktan sonra sizin alacaðýnýz
maaþ yaþayabileceðiniz kadar yeterli olacaktýr. Sonuçta
diðer bölümlerden mezun olanlarda iþ bulamadýklarý için
gelip bizden iþ isteyebiliyorlar. Her þeyin bir kademesi ve
zamaný var. Siz verimli çalýþtýðýz ve güvenilir olduðunuz
sürece hakkýnýzý alýrsýnýz.
Sektörün geleceði
ile ilgili olarak ne düþündüðünüzü öðrenebilirmiyim?
Benim görüþüme
göre biz daha yolun
baþýndayýz. Bir kere ilk
önce sadece bodrum
bölgesinde üretim mevcut fakat yeni olarak
mersin bölgesi açýlýyor.
Ýzmir bölgesinde bir
atak var karþý çýkmalara
raðmen açýða alýnýp bu
iþi yapmak isteyenler
var. Teknolojik olarak
artýk biz potansiyellere
uygunuz ve dünyaya
entegre olmuþ sistemlerimiz var. Ýnsan gücü olarak çok
genciz ve iyiyiz. Ýlk önce bizim çiftlikteki þirketimizde yaþ
ortalamamýz 28. sonuç olarak 11 yýldýr bu sektör içindeyim
baþladýðýmýz noktadan þu ana kadar önemli bir yol kat
ettik. Önümüzdeki senelerde de yapacaðýmýz çalýþmalarla
daha iyiye gideceðimize inanýyorum.
Öðrencilere söyleyeceklerim açýsýndan okuldan
donanýmlý bir þekilde çýksýnlar her þeyi hazýr
beklemesinler. En baþta dalgýçlýk ve kaptanlýk ehliyetleri
olsun e yüzmeyi de iyi bir þekilde biliyor olsunlar.
Son Olarak mesleðiniz ile ilgili bundan sonraki
düþünceleriniz nelerdir?
Bundan sonraki mesleki hayatýmda teknik bilgimin
yoðun olduðu akuakültürde kullanýlan að teknolojisi
üzerine Derin Su Ürünleri firmasý çatýsý altýnda devam
edeceðim.
Röportaj: Zeynep TÜRER
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UZMANLIÐI VE ÝÞÝ SADECE
BALIK AÐI DÝKÝMÝ,
TAMÝRATI,
YIKANMASI
ANTIFOULING BOYA

DERÝN SU ÜRÜNLERÝ;
TÜRKÝYE'NÝN ÝLK VE TEK;
!30m3 'lük krom að yýkama
makinasý olan,
!3 adet 20 m yüksekliðinde
boyama kuleleri olan,
!30 tonluk 36 m'lik mobil vinç
hizmeti veren,
!standart yüksek kaliteli ürün
ve hizmet üreten,
!kimyasal ve biyolojik arýtma
tesisi olan,
!tamamen kendisine ait
amacýna uygun entegre tesisi
olan,
!Gerçek anlamda lojistik
hizmeti vererek , örnek alýnýp
takip edilen firmasýdýr.

DERÝN SU ÜRÜNLERÝ ÜRETÝM VE TÝC. LTD. ÞTÝ
Güllük-Milas Yolu 3.km Güllük/Milas/Muðla
Tel : (252) 5224070 Faks: ( 252 ) 5222851
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GURME VE DAMAK DÜNYASI
Doç. Dr. Taçnur BAYGAR*
* Muðla Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi,
baygar@mu.edu.tr

Deðerli okuyucular bilindiði üzere ülkemizde av
yasaðý dönemi eylül baþý itibari ile kaldýrýlmýþ
bulunmaktadýr. Etrafýmýzdaki marketler ve balýk
satýþ yerlerinde artýk çeþit çeþit balýk türlerini
görebilmekteyiz. Su Ürünleri Mühendisi ya da su
ürünleri ile ilgili olduðumuz için çevremizden balýkla
ilgili sorular gelmeye baþlamýþtýr bile. Sence hangi
balýðý alsam daha lezzetli olur? Þu balýðý aldým
akþama misafirim gelecek acaba bunu nasýl yapsam?
Balýk alacaðým tazeliðini nasýl anlayabilirim?
Aldýðým balýklarý nerede ve nasýl saklayabilirim? gibi
sorularla günlük hayatýmýzda o kadar çok karþýlaþýyoruz ki bu yazýmda da sizlerle bir nebze de olsa bunlarý paylaþmak istedim.
Ýlk olarak taze ve bayat balýk arasýndaki seçime
nasýl karar vereceðimize bakalým. Taze balýk
kendisine has olan deri ve pullarýnýn parlaklýðý, yosun
kokusu, dýþa çýkmýþ ve nemini kaybetmemiþ gözleri,
diri formu, pembemsi kýrmýzý solungaçlarý ile adeta
ben buradayým diye size ýþýl ýþýl parlamaktadýr. Bayat
balýklar ise ezilmiþ, yumuþamýþ bir vücut formu, içe

çökmüþ gözler, kötü bir koku, kahverengiye dönen
solungaçlar, mat ve kuru bir deri rengi ile kendisini
belli eder. Taze balýklar ele alýndýðýnda canlý haldeki
formlarýný korumalarýna raðmen bayat balýklar
elimizde iki büklüm olurlar. Parmaðýmýzla bastýrdýðýmýz zaman bu balýklarda iz kalýp eski hallerini
almazlar. Tüketilme boyutunu kaybetmiþ olanlar ise
amonyaksý aðýr kokularý ve mide içeriklerinin dýþarý
çýkmasý ya da karýn kýsmýndaki derilerinin parçalanmasý ile anlaþýlmaktadýr.
Eðer alacaðýmýz balýðýn taze olup olmadýðýný bir
þekilde anlarýz da hangi balýðý alalým diyorsanýz o da
kolay. Ýlk önce tabiî ki cebimize hitap eden balýðý
seçmemiz gerekiyor. Balýðýn av dönemindeki bolluðuna bakarak buna pekala karar verebiliriz.
Balýklar av yasaðýnýn bittiði bu günlerde yumurta
býraktýklarýndan dolayý vücutlarýndaki yað depolarýný
kaybetmiþ ve yavan bir tat almýþlardýr.Yumurtlama
dönemini bitiren balýklar, sonraki gün-lerde
alacaklarý besinlerle eski hallerine dönecek ve
lezzetlerini kazanacaklardýr.
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Balýðýn avlandýðý bölgeye, kalitesini kaybedip
kaybetmediðine, beslenme þekline, depolama ve
satýþ koþullarýna baðlý olarak balýðýn tüketilme
durumu deðiþebil-mektedir. Örneðin, eylül-ekim
aylarýnda sardalye, kolyoz, kýlýç, lüfer, izmarit,
mercan, palamut, mezgit, çipura, istavrit, kasýmaralýk aylarýnda uskumru, mercan, torik, pisi, hamsi,
palamut, mezgit, lüfer, çipura, izmarit, ocak-þubat
aylarýnda uskumru, lüfer, palamut, hamsi, mezgit,
istavrit, kalkan, kefal, gümüþ, mart-mayýs arasýnda
ise kefal, levrek, kalkan, tekir, barbun, dil balýðýnýn
yenilmeye ideal olduðu söylenebilir. Her ne kadar
halk olarak balýk kültürümüz fazla olmasa bile
(genellikle aldýðýmýz balýklarý yaðda kýzartma,
ýzgara, buðuluma yaparýz) çok deðiþik usullerde
balýk piþirme yöntemi bulunmakta ve iþleme tarzý da
balýðýn türüne ve besin içeriðine baðlý olarak
deðiþebilmektedir. Ayný balýk iki ay önce yaðda
kýzartmaya uygun iken, sonrasýnda ýzgaraya daha
uygun olabilmektedir. Burada dikkat edeceðimiz,
balýðýn yaðlýlýðýna göre yapacaðýmýz piþirme
yöntemini belirlemek. Yaðlý balýk türlerinde yada

balýðýn yaðlý olduðu dönemlerde ýzgara daha uygun
olmaktadýr. Beyaz etli (yaðsýz) balýklar ise yaðda
kýzartmaya daha elveriþlidirler. Genellikle mezgit,
barbun, tekir, levrek, kofana, yayýn, sudak gibi
balýklar beyaz etli, uskumru, palamut, torik, kolyoz,
istavrit, sardalye, hamsi, gümüþ gibi balýklarda
kýrmýzý/siyah etli balýk grubuna girmek-tedir.
Ço?unlukla kýrmýzý/siyah etli balýklar beyaz etli
balýklara oranla daha yaðlý olmaktadýrlar. Balýk
çorbasýný ve haþlamasýný levrek, kefal, yayýn,
kýrlangýç, sudak gibi büyük balýklardan yapýlmasý
daha iyidir. Buðulama için beyaz etli balýklar uygun
iken, fýrýnda piþirme iþleminde daha yaðlý balýklar
uygun görülür. Balýk piþirme yöntemlerini balýk
köftesi, pilakisi, kâðýtta yapýlmasý, balýk güveci vb
olarak daha çok sayýda artýrabiliriz. Ayný zamanda
bölgelere ve damak alýþkanlýklarýna göre de

balýklarýn yapýlýþlarý deðiþim gösterebilmektedir.
Alýþveriþ sýrasýnda balýk almayý düþünüyorsak bunu
en sona býrakmalýyýz. Bütün alacaklarýmýz bittikten
sonra balýðýmýzý alýp fazla zaman geçirmeden eve
getirmemiz daha doðru bir karardýr. Eve getirdiðimiz
balýklar temizlenmemiþ ve yemekte de balýk yapmayý
düþünüyorsak ilk olarak balýðýn iç organ ve kanýný
uzaklaþtýrmalý ve akar su altýnda balýk etine zarar
vermeden temizlemeliyiz. Bu aþamada dikkat
edeceðimiz nokta balýk etini kan ve iç organlar ile
kirletmemektir. Sonraki aþamada ise kurumamasý
için piþirilinceye kadar aðzý strech gibi sarma
materyali ile sarýlarak buzdolabýna kaldýrýlmalýdýr.
Eðer balýklarý daha ileriki günlerde yemek üzere
dondurmayý düþünüyorsak bunun da uygun þekilde
temizlendikten sonra depolanmasý gerekmektedir.
Burada dikkat edeceðimiz nokta bir seferde
tüketebileceðimiz kadarýný parçalar halinde
saklamak ve tuz kullanmamaktýr. Eðer tuz
kullanacak isek çok fazla kullanmamaya çalýþmalýyýz
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(Aksi durumda tuz balýðýn suyunu alacak ve çözündürme aþamasýnda balýkta besin kayýplarý oluþabilecektir). Balýklarý sadece bir kez çözündürülmeli ve
hiçbir zaman çözündürdüðümüz balýklarý tekrar
dondurmamalýyýz. Sýcak günlerde açýða koyacaðýmýz

balýklarda, istenmeyen kalite kayýplarý
oluþabileceðinden balýklarý çözündürürken en ideali, bir gün öncesinden buzdolabý içerisine almaktýr. Balýklarý koyduðumuz dondurucu kýsmýnda mümkün
olduðunca farklý gýdalar yer almamalý ve
koyacaðýmýz ürünlerimiz çok sýcak
olmamalýdýr. Genellikle 36 aydan daha
fazla depolama (1835 0C lerde) yapmamalý, acýlaþmýþ, rengini kaybetmiþ, kötü
koku baþlamýþ, gözümüzle yiyemeyeceðimiz balýklarý yemeyip imha
etmeliyiz. Ambalajsýz hiçbir balýðý
dondurucu ya da buzdolabýna koymamalýyýz. Bu bilgileri daha da artýrabiliriz
ama ileriki yazýlarýmýzda da bunlara
ilave etmek amacýyla burada kesmekte
yarar olduðu kanýsýndayým
Balýðý soframýzdan ayýrmama temennisi ile sevgi ve
saygýlarýmla…………
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