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Değerl� Meslektaşlarım,

SÜMDER Derg�s�n�n 2014 yılının �lk sayısını 
çıkarmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Meslek-
taşlarımızın ses� ve nefes� olan derg�m�z�n her 
sayısını s�zlere taşımak ve gel�şmelerden haberdar 
etmek, derg�m�z� ülkem�z�n en ücra köşeler�ne 
ulaştırmak �st�yoruz. Bu sayede s�zlere ulaşıyor, 
ses�n�z� ses�m�z yapıyoruz.

Ne yazık k� 2013 yılı mesleğ�m�z açısından h�ç 
de olumlu geçmed�. Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığımız (GTHB) çıkardığı her yönetmel�kte 
Veter�ner Hek�mlere yer ver�rken Su Ürünler� 
Mühend�sler�ne “üvey evlat” muameles� yapması 
büyük üzüntü yaratmaya devam ett�. Su Ürünler� 
Fakülteler�n�n sayısını, kal�tes�n�, yabancı d�l 
sev�yeler�n� sorgularken, h�ç k�mse son 20 yılda 
Bakanlığın merkez ve taşra teşk�latlarında 
�st�hdam ed�len Veter�ner Hek�m ve Su Ürünler� 
Mühend�sler�n� karşılaştırmadı!!!!! H�ç k�mse 
GTHB'nın Su Ürünler� Fakülteler�nde yapılacak 
akadem�k çalışmalarda b�le Veter�ner Hek�m 
bulundurma şartını tartışmadı!!!! Çıkarılan 
yönetmel�klerde yaşama ortamı su, objes� balık 
olan Akvaryumlarda b�le Veter�ner Hek�m 
bulundurma zorunluluğu get�r�l�rken “Su Ürünler� 
Mühen-d�s�n�n adı b�le anılmamasını konuşmadı. 
Taslak Su Ürünler� Kanununda b�le Veter�ner 
Hek�mler'�n “İşletme  Sorumlusu” olarak 
göster�leb�ld�ğ� b�r yerde hang� mesleğ�n bu 
şartlara kaç yıl dayanab�leceğ�n� sorgulamadı…

Pek� bu muameley� hak ed�yor muyuz? Gal�ba 
ed�yoruz. B�r mesleğe bu kadar alenî haksızlıklar 
yapmak, �lk mezun�yet tar�h�nden bu yana o 
mesleğ� âdeta yok saymak? Bunlara k�m tahammül 
edeb�l�r? Ne yazık k� Su Ürünler� Mühend�sler� 
olarak h�çb�r zaman güç olamadık. Haksızlıklara 
�t�raz edemed�k. Akadem�k yaşamı seçenler�n, özel 
sektörü seçenler�n, kamuyu seçenler�n öneml� b�r 
bölümünün yaşananlara sess�z kalmalarını 
anlayamadık. Kend� yarattığımız Su Ürünler� 
Sektörünün farkına b�le varamadık. Sektörden 1-2 
meslektaşımızı “b�r b�len” olarak p�yasaya suna-
madık. Akadem�syenl�ğ� seçen meslektaşlarımızı 

mezunlarımızın sorunlarına ortak edemed�k.

Bakanlıkların �lg�l� b�r�mler�nde çalışan mes-
lektaşlarımızın çıkarılan yönetmel�klere tepk� 
göstermemeler�ne bakakaldık. Yan� aslında 
yaşananları hak ett�k.

Değerl� meslektaşlarım, yaşanan sıkıntıların 
yanında büyük mücadeleler �le elde ett�ğ�m�z 
kazanımlarımız da oldu. Bunların başında da 
öğretmenl�k hakkı gelmekted�r. Mezunlarımız �ç�n 
Anadolu Den�zc�l�k L�seler�nde elde ed�len 
öğretmenl�k hakkı b�z� oldukça mutlu ett�. Artık Su 
Ürünler� Mühend�sler� ülkem�z genel�nde bulunan 
82 Anadolu Den�zc�l�k L�ses�nde öğretmenl�k 
yapab�lecekler. Bunun yanında özell�kle Orman ve 
Su İşler� Bakanlığının kadrolarını meslektaşlarımı-
za açması başka b�r kazanımımız oldu. SÜMDER 
olarak yen� yolların açılması �ç�n çaba göstermeye 
devam edeceğ�z. B�r güç olarak, s�zlerle, hep 
b�rl�kte…. Seyretmek, sey�rc� kalmak yer�ne her 
b�reyden bu değ�rmene su taşımasını �st�yoruz. 
Mesleğ�m�z �ç�n her b�rey�n ayrı b�r renk, ayrı b�r 
güç olduğuna �nanıyoruz. Ve en öneml� doğal 
kaynak olan suyu en �y� b�len “Su Ürünler� 
Mühend�sler�n�” suya da�r konularda meslekler�ne 
sah�p çıkmaya davet ed�yoruz.

Prof. Dr. Mer�ç Albay
SÜMDER Başkanı
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GİRİŞ: 

Akt�f balık av araçlarından olan trol, ekonom�k 
önem� yüksek, genelde d�pte yaşayan balıklar, 
kabuklular, yumuşakçalar g�b� bent�k sucul canlı 
kaynakların ekonom�k ve yoğun avlanmasında 
kullanılır (Şek�l 1).

Trol ülkeler�n genel balıkçılık pol�t�kası çerçe-
ves�nde endüstr�yel balıkçılık grubunda yer alır. 
Dünya den�zler� balık stokların 2/3'ünü pelaj�k d�ğer 
tanımlamayla göçmen balıklar, 1/3'ünü de demersal 
yan� d�p balık türler� oluşturmaktadır (FAO,1993).  

Demersal balık stok boyut-
larının, pelaj�k balık stok bo-
yutlarından az olmasına rağ-
men, ekonom�k değer açısından pelaj�k balıklardan 
üstündür. Pelaj�k balıkların yoğun ve ekonom�k 
üret�m� endüstr�yel balıkçılık türler�nden çev�rme 
ağları yan� gırgır �le demersal balıkların yoğun ve 
ekonom�k avcılığı da trol balıkçılığı �le gerçekleşe-
b�lmekted�r.

Demersal balıklar lezzet açısından terc�h ed�len

TROL BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ VE 
EKOSİSTEME ETKİLERİ

Şek�l: 1 D�p trolünün den�z d�b�ndek� �şlev�n� algılamaya yardım eden şemat�k görünüm.
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türler olduğu �ç�n ekonom�k değer�n� korumakta, 
artan nüfus ve talep karşısında üret�m taleb� 
karşılayamamakta ve tüm balıkların stoklarında 
gözlend�ğ� g�b� demersal balık stokları da aşırı 
avcılıktan zorlanmaktadır. Bu nedenle den�z� olan 
her ülken�n genel b�r balıkçılık pol�t�kası ve bu 
pol�t�ka �ç�nde, avcılık türler�nden trol balıkçılığı 
ve bu balıkçılığın pol�t�kası vardır ve olmalıdır.

Türk�ye Karaden�z dah�l yarı kapalı Akden�z 
sular s�stem� �ç�nde, f�z�ksel, k�myasal ve b�yoloj�k 
özell�kler açılarından farklı 4 den�ze sah�ldar b�r 
yarımadadır. Bu den�zler�n karasularımız ve 
uluslararası sularda olan alanlarından balıkçılık 
açısından yararlanmaktayız.

Karaden�z büyük b�r den�zel alana sah�p 
olmakla beraber, sucul canlıların yaşam alanı, 
den�z�n 100-125 m. der�nler�nden �t�baren d�be 
kadar devam eden çözünmüş kükürtlü h�drojen 
gazı neden�yle sınırlıdır. Ayrıca Karaden�z'�n 
doğusunda ve Ereğl�-S�nop arasında, kıta sahanlığı 
500-1000 m. açıklarda der�n longoz ve kırıklı b�r 
topografya arz ett�ğ� �ç�n trol çek�m�ne uygun alan 
bulunmamaktadır.

Marmara den�z� b�r �ç den�z olduğu �ç�n, 1380 
sayılı Su Ürünler� Yasası gereğ�nce trol balıkçılığına 
kapalıdır.

Ege ve Akden�z'de karasularımızda özell�kle 
uluslararası sularda trol balıkçılığı �ç�n uygun av 
sahaları mevcuttur.

TROL BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ:

Trol avının hedef tür balıklarını den�zler�n d�p 
hayatına adapte olmuş kalkan, d�l-p�s�, barbunya-
tek�r, mers�n balığı, mercan, trança, ç�pura, �skorp�t, 
kırlangıç, fangr�, ıstakoz, kar�des, ahtapot, kalamar, 
vatoz v.b g�b� demersal balık türler� �le sem� pelaj�k 
balıklardan, dülger, mezg�t, bakolyora, köpek 
balıkları v.b. türler oluşturur.

Bu tür balıklar, t�car� açıdan çok değerl� olup, 
aranan ve pazar sorunu olmayan balıklardır. Trol 
balıkçılığında kullanılan tekneler, den�zde konak-

lama ve sey�r güvenl�ğ� açısından loj�st�k �mkana 
sah�p olup, taşıdıkları d�p trol ağı �le demersal ve 
sem� pelaj�k sucul canlıları yasal sınır olan sah�l�n 3 
m�l açığı ve ötes�ndek� den�zel alanlarda trol tam-
burundak� tel sarım m�ktarına bağlı olarak 60-500 
m. ve daha der�nlerde avlayarak üret�m yaparlar. 

Bu başarılı avcılık türünün günümüzde küçük 
balıkçı (ağ-parakete balıkçısı), kamuoyu ve medya 
tarafından sıklıkla negat�f yönde eleşt�r�ld�ğ�, buna 
karşın alternat�f b�r avlanma veya avcılığın ıslahı 
yönünde proje üret�lemed�ğ�, bununla beraber, 
trolün b�r  “umacı” olarak topluma lanse ed�ld�ğ� 
gözlerden kaçmamaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TROL BALIK-
ÇILIĞININ YARGILANMASI  VE EKO 
SİSTEME ETKİLERİ

Mevcut trol balıkçılığımız, av sahaları ve 
kullanılan d�p trol ağı özell�kler�:

Tablo 1 de ver�ld�ğ� g�b�, sularımızda akt�f 
çalışan 669 adet trol balıkçı teknes�n�n 337 aded� 
hem gırgır hemde trol balıkçılığı yapmaktadır. Trol 
Tekneler�nde çalışan balıkçı sayısı 4.144, Trol-
Gırgır tekneler�nde çalışan balıkçı �se 3.513 adett�r.

Marmara bölges�nde Tablo 1 de ver�len trol ve 
trol-gırgır tekneler�, Marmara trole kapalı olduğu 
�ç�n Karaden�z, Ege ve Akden�z de çalışmaktadırlar. 

Tablo:1. 2010 yılı Trol tekneler�n�n den�zler�-
m�zdek� aded� ve Personel m�ktarı (TUİK, 2010)

Ege ve Akden�z trol tekneler�n�n büyük çoğun-
luğu  (% 90) kara suları ve kıta sahanlığının 100 
–150 m. der�nl�kler�ne kadar olan sahalarda av yap-

TROL BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ VE EKOSİSTEME ETKİLERİ

Sayı: 55-57 Mayıs 2014   



06

maktadırlar (Tablo:2). Bu durum kara suları ve kıta 
sahanlığımızın yoğun b�r şek�lde sömürüldüğünü 
gündeme get�rmekted�r. Bu da, adı geçen sahalar-
dak� b�r�m av gücü ver�ler�nde groston ve tekne 
beyg�r gücüne düşen av ver�m�n�n yıldan yıla 
küçülmes�ne ve trol balıkçılığının ekonom�k 
olmaktan uzaklaşmasına neden olmaktadır.

Tablo:2 Türk�ye den�zler� der�nl�klere göre, d�p 
balıkları av alanlarının dağılımları (Kaynak.                
JICA. 1993)

Toplam den�z balıkları �st�hsal�m�z olan 518000 

ton balığın yaklaşık 45–48000 tonu 669 adet olan 

d�p trolü taşıyan tekneler�m�z tarafından üret�lmek-

ted�r. Bu tekneler�n senede çalışab�ld�kler� akt�f 

gün sayısı 150–170 gün arasında değ�şmekted�r. 

Bu da b�r trol teknes�n�n ortalama av ver�m�n�n 370 

– 450 kg balık/gün olduğunu göster�r. 
2

Ege Den�z�n�n yüzölçümü 214000 km  d�r. Şu 

anda Ege'n�n; % 48,85'� açık den�z, % 43,68'�n� 

Yunan karasuları ve % 7,47's�n� de Türk karasuları 

oluşturmaktadır (Şek�l:2). Ege Den�z� dışından 

gelen trol tekneler� (Karaden�z ve Marmara) Ege 

ve Akden�z'�n uluslararası sularında 200-500 m. 

der�nlerde av yapmaktadırlar.

Trol balıkçımız tarafından d�p trolü olarak 

kullanılan ağlar “esk� Akden�z t�p�” d�p trol ağları 

olup, trol ağının d�zayn ve donanımında, ağın den�z 

tabanını 2-2.5 m�l saat hızla taraması esnasında, ağ 

gözler�ne b�necek olan su d�renc�n� en aza �nd�r-

geyecek ağ kes�m tasarım ve d�zaynı yoktur. 

Ayrıca, esk� Akden�z t�p� d�p trolünün kanat ve 

omuzları ağ kes�m tasarımı �çermed�ğ� �ç�n, ağın 

den�z tabanını taraması esnasında, trolün mak-

s�mum boyutta yatay ve d�key ağız açıklığına 

�mkân vermemekted�r. Trol �ç�n yatay açıklık, ağın 

alt ve üst yakasına monte ed�len ve “model” olarak 

�s�mlend�r�len kes�ml� veya artırma �le örülen �k� ağ 

parçası �le b�r ölçüde sağlanab�lmekted�r (Şek�l 3). 

Esk� Akden�z t�p� trol ağının sah�p olduğu bu 

tasarım ve donam şekl�, trolün çek�m� sırasında 

ağın seç�c�l�k, yatay ve d�key ağız açıklığı özell�k-

ler�n� en düşük düzeyde tutmaktadır. Bu olumsuz 

durumlar ağın avcılık etk�nl�ğ�n� m�n�muma 

�nd�rged�ğ� g�b�, hedef dışı satış boyunun altında 

balık türler�n�n yoğun avlanmasına olanak sağlar.

Balıkçımızın karşılaştığı bu darboğazın alter-

nat�f�, AB ve gel�şm�ş ülkeler�n kullandığı yüksek 

ağız açan d�p troller�n�n balıkçılığımıza kazan-

dırılmasıdır. Her �k� d�p trolünün karşılaştırmalı 

plan, donam ve �şlev özell�k ve eko s�steme olan 

etk�ler� aşağıda �fade ed�ld�ğ� şek�lded�r. 

Şek�l: 2 Ege den�z�n�n uzaydan fotoğrafı 
(kaynak NASA, 2009).

Den�zler

Karaden�z 10 000 – 12 000

Marmara 

Den�z�
20-200 200-500 6 000 1 334

Ege Den�z� 20-200 200-500 17 000 14 450

Akden�z 20-200 200-500 9 400 3 320

Toplam 32 400 19 104

Der�nl�kler (m.) Alan  (km2)

0-125

TROL BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ VE EKOSİSTEME ETKİLERİ
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Şek�l: 3 Akden�z model� esk� t�p �k� görünümlü 
d�p trol ağı (Kara 1977).

Akden�z T�p� D�p Trolü İle Yüksek Ağız Açan 
D�p Trolünün Avcılık Etk�nl�ğ� Açısında 
Karşılaştırılması ve Ekos�steme Etk�ler�

Yüksek ağız açan d�p trolünü oluşturan farklı 
göz gen�şl�ğ�ndek�, ağ gözler� eks�ltme ve artırma 
şekl�nde olan ağ gözü kes�m tekn�ğ� �le elde 
ed�len �k� görünümlü ağ panel�n güçlend�rme �p� 
�le b�r b�r�ne çatılması şekl�nde b�r plan 
dah�l�nde donatıldığı �ç�n, ağın çek�m� sürec�nde 
trolün her b�r ağ gözüne b�nen su d�renc� 
aynıdır. Bu durum trolün çek�m� sırasında, ağ 
gözler�n�n maks�mum açılmasını ve ağın seç�c�l�k 
özell�ğ�n� artırır. Dolayısıyla ana mak�neye b�nen 
çek�m gücü azalır.

Yüksek ağız açan d�p trolünde, ağın alt ve üst 
yaka kanatlarından �t�baren başlayan plan dah�l�nde 
s�metr�k olan ağ kes�m tekn�ğ�, trolün yatay ve 
d�key ağız açıklığının maks�mum düzeyde gerçek-
leşmes�n� sağlar. Bu da trolün b�r�m zamanda “esk� 
Akden�z model�” d�p trolüne nazaran daha fazla 

alan taraması ve /ya da daha fazla su süzmes�ne 
olanak sağlar. Bu da trole avcılık etk�nl�ğ� veya 
üret�m açılarından üstünlük kazandırır. Yüksek 
ağız açan d�p trolü, ağ kollarından torbaya 
kadar farklı göz gen�şl�ğ�nde ağlardan ağ kes�m 
tekn�ğ� �le donatıldığı �ç�n, maks�mum seç�c�l�k 
üstünlüğüne sah�pt�r (Şek�l. 4-5-6). Trol ağının 
sah�p olduğu bu seç�c�l�k özell�ğ� demersal balık 
stokları üzer�ne olacak olumsuzluğu m�n�mum 
düzeye �nd�rger. 

Şek�l: 4 Yüksek ağız açan �k� görünümlü d�p 
trolü (Brabant and Nédélec 1979).

Şek�l: 5 İk� görünümlü yüksek ağız açan d�p trolünün 
yandan görünüşü ve ağın etk�nl�ğ�n� sağlayan aksesuarlar 
�le ağa monte ed�l�ş� (Brabant and Nédélec 1979).

TROL BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ VE EKOSİSTEME ETKİLERİ
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Yüksek ağız açan d�p trolü teknede az yer �şgal 
eder. Esk� Akden�z d�p trolünde maçalarda bulunan 
ve üçlük tab�r ed�len, çek�m esnasında suyu bulan-
dıran halatlar, yüksek ağız açan d�p trolünde 
bulunmaz. Yüksek ağız açan d�p trol ağı, p�sl�k ve 
çamur tutmaz. Hal�yle teknen�n çek�m gücünü 
zorlamaz. Yüksek ağız açan d�p troller� sah�p 
oldukları üstün seç�c�l�k neden�yle, avlanan ve 
güverteye dökülen balıklar genelde satış boyunda-
dır. Bu da balıkçının güvertede zaman kaybının 
asgar�ye �nmes�ne olanak yaratır.

Yüksek ağız açan d�p trolü plan ve donanımı 
teor�k ve uygulamalı eğ�t�m, b�lg� ve becer� �ster. 
Ağ yırtıldığında tam�r� zordur. Bununla beraber ağ 
b�rçok bölümlerden oluştuğu �ç�n, tam�ratta yırtılan 
bölüm çıkarılır, yer�ne kes�len yen� bölüm monte 
ed�l�r.

Trol çek�mler� yasal sınır olan sah�l�n 3 m�l 
açığında yapılmak zorundadır. Sah�l�n 3 m�l açığı 
genel olarak 40-60 m. der�nl�kler� �çermekted�r. Bu 
der�nl�klerde zem�n yapısını oluşturan materyal 
kumlu-çakıllı, çamurludur. Zem�n topografyası 
uzun mesafelerde tatlı b�r mey�lle der�nleş�r veya 
topuk oluşturur. Bu zem�n yapısını oluşturan 
materyal �ç�nde b�rçok demersal balık türünün 
yem�n� oluşturan bent�k canlı organ�zmalar vardır. 
Trolün çek�m sürec�nde, gerek trol kapılarının 

gerekse trolün kurşun yakasının zem�n� taraması 
sonucu, balıkların yem�n� oluşturan b�r hücrel� ve 
omurgasız bent�k canlılar zem�ne çıkar ve zem�n 
bulanır. Dolayısıyla, trol operasyonu sürec�nde ve 
operasyondan sonra demersal balıkların yoğun 
bes�n bulmasına müsa�t ortam doğar. Bu da trol 
çek�m� sürec�nde, hedef dışı kalan avlanamayan 
balıkların bes�nler�n� doğadan daha kolay bulmala-
rına yardımcı olur.

Den�z balıkları türler�n�n %90'ından fazlasının 
yumurtlama ve yumurtaların gel�şmeler� den�z�n 
pelaj�al�nde gerçekleşt�ğ� �ç�n, trol balıkçılığı balık 
yumurta ve larvalarına zarar veremez. Eğer troller, 
yasal sınırlar �ç�nde uygulanmayıp, yavru balık-
ların gel�ş�mler�n� tamamladığı sığ sah�l sularında 
�cra ed�l�rse, sıfır yaş grubu yavru balıkların stoktan 
çek�lmes� sonucu canlı sucul kaynaklara telaf�s� 
güç zararlar vereceğ� h�ç b�r şek�lde göz ardı 
ed�lemez.

YÜKSEK AĞIZ AÇAN DİP TROLÜNÜN 
B A L I K Ç I Y A ,  E K O N O M İ Y E  V E 
D E M E R S A L  S T O K L A R A  O L A N 
KATKILARI

1- Yüksek ağız açan d�p trolü, çek�m sürec�n-
de esk� t�p d�p trolüne nazaran daha fazla alan ve 
daha fazla su süzdüğü �ç�n, b�r�m zamanda üret�len 

     Şek�l: 6 Yüksek ağız açan d�p trolünün çek�m esnasında su �ç�nde kazandığı görünüm (Royal Dan�sh
M�n�stery of Fore�gn Affa�rs, 1985).

TROL BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ VE EKOSİSTEME ETKİLERİ
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olmasını sağlar.
2- Yüksek ağız açan d�p trolü çek�m sürec�nde 

seç�c�l�ğ�n�n b�r özell�ğ� olarak, çamur ve p�sl�k 
tutmaz. Bu da balıkçıya zaman kazandırır. Böylece, 
günlük av operasyonu sayısı veya ağ çek�m süres� 
uzar ve trol avının b�r�m av gücü artar.

3- Seç�c�l�ğ�n b�r d�ğer özell�ğ� olarak, avlanan 
balığın en az satış boyunda olması neden�yle 
güverteye boşaltılan balık d�rek balık kasasına 
konacağı �ç�n, zamandan ve �ş gücünden tasarruf 
ed�l�r.

4- Yüksek ağız açan d�p trolünün trol tekne-
ler�m�zde kullanılması veya yaygınlaştırılması trol 
balıkçısı �ç�n medya ve kamuda yaratılmış olan 
“Trol balıkçılığı balık stoklarını yok ed�yor”, 
“Balık yumurtalarını ve balık yuvalarını yok 
ed�yor” �majı s�l�necekt�r.

5- Yüksek ağız açan d�p trol ağ göz gen�şl�k-
ler� kollar,  karın ve torbada olmak üzere en az üç 
farklı göz gen�şl�ğ�nde ve ağ kes�m yöntem� �le 
yapıldığı �ç�n, üstün seç�c�l�k özell�ğ�ne sah�pt�r. 
Bu da satış boyun altındak� genç balık türler�n�n ağ 
gözler�nden kaçmasına ve stokların korunmasına 
olanak sağlar.

6- Yüksek ağız açan d�p trolünün �şlev� 
sürec�nde trolün her b�r ağ gözüne b�nen su d�renc� 
ayn� olduğu �ç�n, ana mak�neye b�nen çek�m gücü 
azalır. Bu da teknen�n mazot tüket�m�n� düşüren 

ekonom�k b�r katkıdır.

TROL BALIKÇILIK POLİTİKASI İÇİN 
ÖNERİLER PAKETİ

Günümüzde demersal balıkları ekonom�k ve 
yoğun avlayan av aracı tartışmasız sürükleme av 
araçlarından troldür. Trol ayn� zamanda demersal 
balıkların stok ölçüm yöntemler�nde ve kes�n 
m�ktar tahm�nler�nde kullanılan en başarılı av 
aracıdır.

Özell�k ve üstünlükler� yukarıdak� paragraf-
larda sıralanan yüksek ağız açan d�p trolünü, trol 
balıkçılarının kend�ler�n�n yapab�lmeler� ve bu trol 
ağların yapab�len k�ş� ve balıkçı re�s� aded�n� 
artırab�lmek �ç�n trol balıkçılarına planlı ve sürekl� 
eğ�t�m ver�lmel�d�r.

Bu ağların her b�r parçası kes�ml� olarak ağ 
yapan fabr�ka tezgâhlarında üret�leb�l�r. Üret�len 
bu parçalar, ağ planında ver�ld�ğ� g�b�, fabr�kada 
yaka �p� ve halatlara el �şç�l�ğ� �le donatılarak 
balıkçıya s�par�ş üzer�ne ver�leb�l�r. Trol ağları 
farklı beyg�r gücüne sah�p tekneler �ç�n de farklı 
büyüklüklerde planlanab�l�r. Bu türlü b�r üret�m 
şekl�nde fabr�ka, ağ planlayıcısı, trol balıkçıları, 
balıkçı kooperat�fler� ve kred� vermey� 
ben�mseyen bankalar devreye g�rerek s�par�ş ve 
ödeme konularında protokol gerçekleşt�reb�l�r.  

TROL BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ VE EKOSİSTEME ETKİLERİ
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Çeş�tl� tv programlarında defalarca balık 
p�ş�r�p, p�ş�rme tekn�kler�yle uzman tv'de b�r yılda 
2 m�lyon �zlenmeye ulaşan Süleyman D�ls�z, 
b�r�k�mler�n� bu defa k�tapta topladı. Alfa 
Yayınları'ndan çıkan Kılçıksız Balık raflardak� 
yer�n� aldı.

Mutfakta “balık-salata” denemeler�n�n günlük 
�ş stres�nden arınmak �ç�n fırsat olduğuna �nanan 
yazar, on sek�z yıl önce hob� olarak başladığı balık 
yemekler�n� k�taba dönüştürerek balık mutfağının 

önces� ve sonrasını, balığın “sudak� hal�nden 
sofraya kadar” b�l�nmes� gerekenler� anlatıyor.

Süleyman D�ls�z tezgâhlarda karşılaştığımız 56 
balığı et�n�n yapısından lezzet mevs�m�ne, boy 
yasaklarına, alışver�şte satıcı h�leler�nden, kültür 

ve doğa balığının ayırt ed�lmes�ne, sağlıklı 
saklama ve çeş�t çeş�t p�ş�rme yöntemler�ne kadar 
her hal�yle b�lmey� balık kültürümüzün olmazsa 
olmazı olarak görüp ayrıntılarıyla paylaşıyor.

En öneml�s� de, toplum olarak balığı “fırın-
ızgara-tava" ezber�nden kurtarmak �ç�n ülkem�z ve 
dünya mutfaklarından es�nlenerek yarattığı özgün 
81 tar�f� fotoğraflarıyla b�rl�kte sunuyor.

Balık meraklılarının key�fle okuyup lezzetl� 
yemekler p�ş�receğ� bu k�tap, balık ve balık mutfağı 
konusunda eşs�z b�r kaynak değer�nde! 

10

KILÇIKSIZ BALIK

Süleyman D�ls�z
Yemek/Balık Kültürü 
1. Basım Şubat 2014
364  sayfa

81 ÖZGÜN PİŞİRME YÖNTEMİ BU 
KİTAPTA…
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Xylem ve Anadolu Flygt'ın Su Ürünler� 
Yet�şt�r�c�l�ğ� Sektöründek� Rolü

1991 yılında İstanbul'da kurulan Anadolu Flygt 
Pompa Pazarlama ve T�caret A.Ş. her b�r� kend� ala-
nında dünya l�der� markaları “ FLYGT, WEDECO, 
GODWIN, SANITAIRE, LEOPOLD” �le su �le 
�lg�l� teknoloj�k ek�pmanlar üreten ve sağlayan 
Xylem Water Solut�ons ortaklığı �le çalışmalarını 
sürdürüyor. Dünya lideri bu markaların Türkiye'de-
ki tek satış ve servis noktası olarak hizmet veren 
Anadolu Flygt, Gebze Organize Sanayi Bölgesinde, 
genel müdürlük, satış, proje ofisleri, satış sonrası 
hizmetler, kiralama birimi, stok alanları ve imalat 

2atölyelerini de içine alan 10.000m 'lik kapalı alana 
sahip Merkez binasında faaliyetlerini yürütüyor. 

WEDECO UV ve Ozon sistemleri ile FLYGT 
dalgıç pompaları ve dalgıç karıştırıcıları dünyada 
hem tatlı hem de tuzlu su balık çiftliklerinde çeşitli 
proseslerde kullanılmaktadır.

UV ( UltraViyole ) ile su 
dezenfeksiyonu ve ozon 
kullanılarak su oksidasyonu 
alanında dünya lideri olan 

WEDECO, 1976 yılından bu yana geliştirdiği 
teknolojileri ile su ürünleri yetiştiriciliği dahil 
olmak üzere bir çok sektörde başarı ile çalışma-
larını yürütüyor.

1947 yı l ında dalgıç 
pompayı icat eden FLYGT 
ise üretmekte olduğu dalgıç 
pompa ve karıştırıcıları ile 

alanında dünyanın lider markası ve imalatçısı 
olarak su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisindeki 
ihtiyaçlarınız için ürünler sunuyor.  

Sayı: 55-57 Mayıs 2014   
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Suyun kalitesi, balık çiftliklerinin karlılığı 
üzerinde rol oynar. En uygun su arıtımı, hastalık 
riski artmadan daha yüksek oranda balık yoğunlaş-
masına izin verir. Global olarak su ürünleri 
yetiştiriciliği sektörü için ciddi bir tehlike haline 
gelen balık patojenlerinin yayılmasına ek olarak 
çevre yönetmeliklerindeki artış, temiz su kulla-
nılabilirliğinin azalması ve işletmelerin artan 
maliyetleri sürdürülebilirliği etkilemektedir. Xylem 
Anadolu Flygt olarak bu sektöre hizmet eden 
WEDECO ve FLYGT markalarımız ile odak 
noktamız sizlere yenilikçi ve uygun maliyetli su 
arıtma çözümleri sunarak balık çiftliklerinin 
verimliliğini artırmak için işinizi kolaylaştıracak 
hizmetleri sunmak. Böylece tesisinizdeki zorlukları 
çözmeye destek olmaktır.  

UV ve Ozon Teknoloj�n�n Su Ürünler� 
Yet�şt�r�c�l�ğ� Endüstr�s�ne Genel Faydaları 

— Güvenli dezenfeksiyon
— Kolay ve güvenilir uygulama
— Zararlı bir yan ürünve kalıntı bırakmaz
— İstenmeyen bileşikler oluşturmaz
— Çamur ve konsantrasyon oluşturmaz
— Ölüdürücü kimyasalllar oluşturmaz
— Klor ve antibiyotikler gibi direnç oluşturmaz

Xylem'�n Su Ürünler� B�yogüvenl�ğ�ndek� Rolü

Xylem, izleme ve kontrol yoluyla, veri yönetimi, 
pompalama, ısıtma / soğutma,ve dezenfeksiyon 
sistemleri ile su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinin 

güvenliği ve başarısını 
sağlamak için çalışmak-
tadır.

Xylem'in kendini ada-
dığı bilimsel tabanlı ve 
düşük maliyetli çözümle-
ri, balık patojenlerinin 
UV duyarlılık verilerine 
g ö r e  d i z a y n  e t t i ğ i 
W E D E C O  U V 
sistemleri, dünyada bu 

endüstride lider konumdadır. Üç adet WEDECO 
UV sistemi - BX/LBX, B-PE, ve Quadron UV 
serileri – Norveç Veteriner Enstitüsü tarafından 
sertifikalanmıştır.

WEDECO BX ve B-PE modelleri “aqua kültür 
sektöründe su giriş dezenfeksiyonu” için onaylan-
mıştır. Quadron modeli ise “sucul organizmaların 
taşınmasında kullanılan wellboatlarda su arıtımı” 
sistemi için onaylanmıştır.

Bu ve diğer Wedeco modelleri; Spektron ve açık 
kanal UV sistemleri 
Duron ve TAK, Alman 
Su ve  Gaz  Bir l iğ i 
(DVGW) tarafından 
onaylan-mıştır.

U V dezenfeksi -
yonu klavuz el kitabı 
(UVDGM), ve ABD 
Ulusal Su Araştırma 
Enstitüsü (NWRI) Xylem'in yüksek kalite UV 
sistemlerini yansıtmaktadır.

UV Dezenfeks�yonun Avantajları

— Balık patojenlerine karşı son derece verimli
— Balıklar için herhangibir yan ürün ve zararlı 
ürün oluşturmaz
— Aşılama kullanımının azaltılması
— Yüksek büyüme oranları-düşük ölüm oranları
— Kolay �şletme-günümüzde dünyada en genel 
kullanılan method
— Koku, tat ve su kimyasında herhangi bir 

WEDECO UV S�stem�, A-B PE SERİSİ

WEDECO UV, BX Model�

ANADOLU FLYGT
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— İstenmeyen madde ve yüksek doz sorunu 
yaşatmaz.

Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ�nde UV Dezenfek-
s�yonu  

— Bakteriyel ve viral hastalıklar su ürünleri 
yetiştiriciliğinde ciddi birer tehdittir.
— UV dezenfeksiyonu her çeşit atık su ve temiz 
suda kendisini kanıtlamış bir teknolojidir.
— UV-C radrasyonu patojen bakteri ve virüslere 
zarar verir ve öldürür.
— UV sistemlerinin kullanımı dünyada su 
ürünleri yetiştiriciliği sektöründe balık üretimini 
korumak amacıyla  artmıştır.

Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ� Proses Adımlarında 
UV Dezenfeks�yonu

1. Proses Giriş Suyu   : Genel olarak su 
kaynağından kaynaklanan enfeksiyonların 
önlenmesinde

2. Resirkülasyon Suyu ( RAS )  : Genellikle 
arıtma tesisinden çıkan suyun balık tanklarına 
verilmeden önceki aşamasında

3. Proses Çıkış Suyu  : Çıkış suyundaki 
hastalık veya deşarj limitlerinde uygunsuzluk 
durumlarında

Şek�l 1 : Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ� Endüstr�s�nde 
Onaylanmış WEDECO S�stemler�

Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ� Proses Adımlarında 
Ozon Dezenfeks�yonu ve Oks�dasyonu 

1 -  P r o s e s  G i r i ş 
S u y u : S u  k a y n a ğ ı n ı n 
kalitesinden kaynaklanan 
sorunlarda ve patojenlerin 
önlenmesinde 

2- Resirkülasyon Suyu 
( RAS ) : Biofiltrasyon 
arıtmasından ve balık 
tanklarına dönmeden önce 

3- Proses Çıkış Suyu : 
Çıkış suyundaki hastalık 
veya deşarj limitlerinde 
uygunsuzluk durumlarında 

FLYGT 'ın sunduğu Çözümler ve Dalgıç 
Ürünler�n Avantajları

Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� uygulamalarında Flygt 
s�stemler�, mal�yetlere ve toplam ver�ml�l�ğe göre 
ölçüldüğünde, çoğunlukla, klas�k çözümler�n 
üzer�nde sonuçlar sağlar. Anadolu Flygt  Xylem,

ANADOLU FLYGT
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kapsamlı dalgıç çözümler� �le b�r pompa veya 
m�kser kurulumu yaparken veya yen�len�rken, tüm 
�ht�yaçlarınıza yanıt ver�yor. 

Flygt dalgıç pompa ve karıştırıcıları :
ŸSu ve hava kaybı �ç�n her hang� b�r r�sk 
oluşturmaz 
ŸYüksek performans sunan güven�l�r çözümler
ŸYapım mal�yet� düşük 
ŸKompakt, kurulumu kolay 
ŸDaha az arıza 
ŸTaşkınlara dayanıklı 
ŸModüler tasarım �le kullanımı kolay

Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ� Endüstr�s�nde 
Flygt Pompa ve Karıştırıcı Uygulamaları 

*Flojet Ejektör S�stem� �le Havalandırma 

Flygt Dalgıç Atık Su Pompaları
ü  Patentl� kend�n� tem�zleyeb�len tasarımı �le 

yüksek ver�ml� N pompalar,

ü  Proses ve atıksu pompaları 

ü  Kompakt ve modüler tasarım  

ü  Gen�ş kapas�te aralığı ve yüksek performans

ü  Pervane t�pler� �ç�n seçenekler 

ü  2700 l/s deb�  ve 450kW’a kadar 

Flygt Dalgıç Drenaj Pompaları

ü  Dalgıç ağır h�zmet t�p� drenaj pompalar 

ü  Sağlam, montajı kolay, taşınab�l�r

ü  Uzun surel� yüksek performans, 

ü  1-90 kW, 240m basma yüksekl�ğ�

ü  300 l/s deb�ye kadar

Flygt Dalgıç Karıştırıcılar Düşük Hızlı Karıştırıcılar 

Enerj� tasarrufu sağlayan üstün güven�l�rl�k

Güçlü k�tlesel akış

Kolay serv�s ve kolay kurulum

ü  İtme gücü   150 N - 3400 N

ü  Pervane çapı  1.4 m - 2.5 m

ü  Hız     17 rpm - 54 rpm

ü  Güç    0.9 kW - 5.2 kW

Kompakt Karıştırıcılar

Her türlü tank b�ç�m�nde ve boyutunda son derece 

etk�l� çözüm

Yüksek güven�l�rl�k ve yüksek enerj� ver�m�

Kolay serv�s ve kolay kurulum

ü  İtme gücü        100 N - 6400 N

ü  Pervane çapı   0.21 m - 0.77 m

ü  Uygun pervane açı seçenekler�  3° - 

22°  

ü  Hız     1390 / 705 / 480 / 360 rpm

ü  Güç  0.75 kW - 33.0 kW

ü  Ops�yonel jet r�ng

Flygt Uskur Pervanel� Pompalar
ü   Gen�ş kapas�te aralığındak� modeller� �le, 

yüksek hac�mler� düşük mal�yette pompalar

ü   Sağlam tasarım, yüksek kal�te

ü   Çeş�tl� kurulum seçenekler�

ü   Tıkanmayan fan

ü   Tatlı su g�r�ş �stasyonu

ü    Den�z  suyu g�r�ş �stasyonu

ü   460 kW, 6000 l/s deb�ye kadar

FLYGT  ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ

Flygt Drenaj 

Pompaları

Flygt Atıksu 

Pompaları

Flygt Uskur 

Pervanel� 

Pompalar

[2000 Ser�] [3000 Ser�] [7000 Ser�]

Tatlı su / Tuzlu su g�r�ş �       x x x

S�rkülasyon Pompası x x

Sed�mentasyon önleme / 

Havalandırma S�s tem�*
x x

Besleme / Ayırma / İy�leş t�rme x x

Akış   Oluşturma     x

Sıcaklık Kontrolü  / Donmayı 

Engelleme 
x x

Resürkülasyon S�s tem�       x x x

Ağ tem�zl�ğ� / Yıkama      x x

Genel  drenaj ve yedekleme 

pompası    
x x

Atıksu / Çamur  Uzaklaş tırması  x x

Depolama ve Kanlı Su Arıtımı  x x

Buz akış ı / Buz er�tme üret�m� x

Uygulamalar
Flygt 

Karıştırıcılar

ANADOLU FLYGT
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Ülkem�zde su ürünler� üret�m� �ç sularda Gökku-
şağı alabalığı �le başlamış, 1984-1985 yıllarında 
Den�zler�m�zde Ç�pura, daha sonra Levrek balığı �le 
yet�şt�r�c�l�ğ� başlamıştır. Den�zlerde Ç�pura ve 
Levrek Balığı yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n üret�mde gerekl� 
olan balık yavruları doğadan toplanarak elde 
ed�lm�şt�r. Geçen sürede doğadan yavru balık avlan-
ması yasaklanmıştır. Geçm�şten bugüne Türk�ye, 
Avrupa'nın  en büyük kuluçkahane alt yapısına 
sah�p hale gelerek hem n�cel hem de n�tel�k olarak su 
ürünler� sektöründe öneml� b�r yer ed�nm�şt�r. 

Tüket�c� terc�hler�n�n değ�şmes�, kal�tel� balık 
kal�tel� f�yat anlayışının daha gel�şmes� �le bugün 
den�zlerde 10'a yakın den�z balığı kültür koşulların-
da üret�l�r hale gelm�şt�r.

 Hayvansal kay-
naklı prote�nler �ç�nde 
balığın önem� g�derek 
artmıştır. Günümüzde 
artık su ürünler� den-
d�ğ�nde balık dışında 
pek çok bes�n kaynağı akla gelmekted�r. Eklem 
bacaklılar, yumuşakçalar, kabuklular ve hatta su 
yosunları �nsanların temel bes�n� hal�ne gelmek-
ted�r. 

Su ürünler� konusunda yapılan saha çalışmaları, 
laboratuvar çalışmaları sularda yaşayan pek çok 
organ�zmanın bes�n �çer�ğ�n�n �nsanların beslen-
mes�nde klas�k bes�n kaynaklarından daha sağlıklı 
ve kal�tel� olduğunu ortaya koymaktadır.

SU ÜRÜNLERİNDE ALTERNATİF BESİN KAYNAĞI:

Sp�rul�na platens�s 

Sayı: 55-57 Mayıs 2014   
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Teknoloj�, sanay� ve şeh�rleşmen�n gel�şmes�, 
hazır gıda, yardımcı/takv�ye  bes�n sektörünün gel�ş-
mes�nde öneml� b�r etkend�r. Yapılan araştırmalar 
Mav�-Yeş�l alglerden olan  Sp�rul�na platens�s’� 21. 
yüzyılın bes�n� olarak ortaya koymaktadır. Avrupa 
B�rl�ğ�’n�n beş yıllık kalkınma planları �ç�nde bes�n 
kaynaklarından m�kro alg üret�m�n�n yüksek 
öncel�kl� yatırım konusu �ç�ne alınmasında, m�kro 
algler�n 2020 yılından �t�baren yüksek oranda �nsan 
gıdası olacağı hedeflenmekted�r.  

Sp�rul�na her ne kadar 21. yüzyılın süper gıdası 
olarak tanıtılsa da yüzyıllar önce �nsanoğlu tarafın-
dan keşfed�lm�ş b�r bes�nd�r. Sp�rul�nanın, Texcoco 
gölü kıyısında yaşayan Aztekler tarafından bes�n 
olarak tüket�ld�ğ�ne �l�şk�n 1524 yılına dayanan 
esk� kaynakçalarda rastlanmaktadır. Ayrıca Çad 
gölü kıyısında yaşayan Kanembu kab�les� yerl�ler� 
de bu bes�n� çok esk� çağlardan ber� tanımakta ve 
y�yecek olarak tüketmekted�rler. Ancak, t�car� 
kültürler�n�n yapılması ve b�l�msel alandak� çalış-
maların başlaması ; ürünün 1963 yılında Fransız 
Petrol Araştırma Enst�tüsü tarafından ortaya 
çıkarılarak, % 60-70 oranında prote�n �çeren 
Sp�rul�na alg�n� laboratuar koşullarında üretme-
ler�yle olmuştur. Daha sonra Nasa, astronotlara 
bes�n tablet� yapılması amacıyla bu alg üzer�nde 
yapılan �lk çalışmalara öncülük etm�şt�r.

Dünya üzer�nde başta A.B.D, Japonya, Ç�n, 
Tayland ve H�nd�stan olmak üzere, b�rçok   ülkede 
yıllık   1000   tonun   üzer�nde   Sp�rul�na platens�s

yapıldığı b�l�nmekted�r. Federal Drug Adm�n�st-
rat�on'nın 23 Haz�ran 1981 tar�hl� raporunda 
Sp�rul�na'nın çok çeş�tl� v�tam�n ve m�neraller� 
�çeren b�r prote�n kaynağı olduğu bel�rt�lm�ş ve 
A.B.D' de satış ve tüket�lmes�ne yasal olarak �z�n 
ver�lm�şt�r.

SPİRULİNANIN PİYASA ETÜDÜ ve 
BESİN İÇERİĞİ

Ülkem�zde yardımcı bes�n takv�yes� olarak 
kullanılan Spur�l�na’nın tamamı �thald�r ve büyük 
çoğunluğu yasal olmayan yollardan gelmekted�r. 

Ülkem�zdek� resm� tüket�m m�ktarı kes�n olarak 
b�l�nmemekte b�rl�kte 10 �le 30 ton arasında olduğu 
tahm�n ed�lmekted�r.

Tamamı yurtdışından yasal olmayan yollardan 
�nsan gıdası olarak get�r�len Sp�rula'nın b�r k�logramı 
Ülkem�zde 90 �le 300 TL arasında b�r f�yattan 
pazarlanmaktadır. Kapsül hal�ne get�r�lerek 35 
gramlık ş�şelerde pazarlanan Spur�l�na platens�s 
toptan 15 TL + KDV f�yatla satılmaktadır.

Ülkem�ze hayvan yem hammaddes� olarak 
satılmak üzere get�r�len Sp�rul�na  �se akvaryum 
yem� sanay�nde kullanılmakta  ve kg'ı toptan  8-30 
TL f�yattan pazarlanmaktadır. Ayrıca Sp�rul�na �le 
�lg�l� yapılan araştırmalarda büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan yem� sanay�nde, balık yem� sanay�nde hatta 
organ�k tarım gübres� sanay�nde kullanılab�leceğ� 
düşünülmekted�r. Ün�vers�teler�n ve araştırma 
kurumlarının bu konuda sürdürülen b�l�msel 
çalışmalarının olduğu b�l�nmekted�r. 

Ege Ün�vers�tes� B�l�m,Teknoloj�, Uygulama 
ve Araştırma Merkez�nde yapılan araştırmalara 
göre; Sp�rul�na, �çerd�ğ� % 65 prote�n oranıyla en 
�y� b�tk�sel prote�n kaynağıdır. Günde 3-5 gr. 
Sp�rul�na günlük beta karoten, v�tam�n B12, 
v�tam�n B kompleks, dem�r, esans�yel m�neraller ve 
gama-l�nolen�k as�t �ht�yacının tamamına yakınını 
karşılar.

Prote�n ve Am�nas�t İçer�ğ�

Sp�rul�na, % 65 oranıyla herhang� b�r doğal bes�n 
maddes�nden çok daha fazla prote�n �çer�r. 
Sp�rul�na’yı, % 35 oranıyla soya fasulyes�, y�ne % 
35 oranıyla süt tozu, % 15-25 oranıyla kırmızı et ya 
da balık et�, % 12 oranıyla yumurta ve % 3.2 oranıyla 
da süt tak�p eder. Prote�nler�n yapı taşları am�no-
as�tlerd�r.  Esans�yel am�noas�tler, �nsan organ�zması 
tarafından üret�lmed�ğ� �ç�n dışarıdan hazır 
alınmaktadır.  Vücudun non-esans�yel am�noas�tlere 
de �ht�yacı vardır. Ancak, vücut bunları sentez-
leyeb�l�r. B�r prote�n, tüm esans�yel am�noas�tler� 
�çer�yorsa tam b�r prote�n olarak kabul ed�l�r. 
Sp�rul�na, tüm esans�yel am�noas�tler� �çerd�ğ� �ç�n
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tam b�r prote�nd�r. Günlük alınan 36 gram sp�rul�na, 
er�şk�n b�r �nsanın tüm esans�yel am�noas�t �ht�yacı-
nı karşılar. Sp�rul�na’nın hücre duvarı mukopol�sak-
kar�tlerden oluşur, yapısında selüloz yoktur. Bu 
yapısal özell�k, sp�rul�nayı kolay s�nd�r�leb�l�r ve 
hazmed�leb�l�r yapar. Bu özell�k (�ntest�nal 
malabsorbs�yon) em�l�m bozukluğu  ş�kayet� olan 
�nsanlar ve yaşlılar �ç�n daha öneml�d�r.

Yağ, Kalor� ve Kolesterol 

Sp�rul�na, % 5 oranıyla  d�ğer  tüm prote�n  
kaynaklarından  daha  az yağ  �çer�r. 10 gr. Sp�rul�na, 
36  kalor�d�r  ve hemen  hemen  h�ç  kolesterol  
�çermez.  Bu demekt�r k�,  sp�rul�na düşük kalor�l�, 
kolesterolsüz, düşük yağ oranlı prote�nd�r.

SPİRULİNA PLATENSİS İN VİTAMİN 
VE MİNERAL İÇERİĞİ

Doğal Beta-Karoten  ( Prov�t- A )

Sp�rul�na, konsantre havuçtan yaklaşık 10 kat 
fazla beta karoten �çer�r. 10 Gram sp�rul�na, günlük  
�ht�yacın yaklaşık 4 katı kadar (23000 IU-14 mg) 
beta karoten �çer�r. Yüksek dozlarda v�tam�n A 
toks�k olab�l�r. Ancak, Sp�rul�na ve bazı b�tk�lerde 
de bulunan beta karoten güvenl�d�r. Çünkü, �nsan 
vücudu sadece �ht�yaç duyduğu anda beta-karoten� 
A v�tam�n�ne çev�r�r. A v�tam�n�, özell�kle mukoza-
lar ve görme �ç�n gerekl� olan p�gmentler �ç�n önem-
l�d�r. Beta-karoten serumun kolesterol düzey�n� 
düşürücü ve kanser r�sk�n� azaltıcı b�r takım etk�ler� 
vardır. Son 20 yılda, kanser çalışmaları yapan bazı 
otor�teler, beta-karoten�n başta akc�ğer, göğüs, 
m�de, kalın bağırsak, meme ve rah�m ağzı olmak 
üzere b�rçok kanser t�p�n� önlemede etk�l� olduğunu 
ve bu kanserlere yakalanma r�sk�n� azalttığını 
b�ld�rm�şlerd�r. Sp�rul�na Beta-karoten dışında 
zeng�n ant�oks�dan özell�kte en az 10 çeş�t karo-
teno�d �çer�r. Bu karotenler ve ksantof�ller vücudun 
değ�ş�k alanlarında fonks�yon göster�r ve d�ğer 
esans�yel v�tam�nler ve m�nerallerle b�rl�kte etk� 
ederler.

Sp�rul�na platens�s'�n V�tam�n B12 ve B 

Kompleks V�tam�n İçer�ğ�

Sp�rul�na, doğadak� en zeng�n b�tk�sel B 12 v�ta-
m�n kaynağıdır. 10 gr. Sp�rul�na 20 mg. B 12 v�ta-
m�n� �çer�r. B12 v�tam�n�, kırmızı kan hücreler�n�n 
yapımında ve s�n�r s�stem� fonks�yonları �ç�n 
gerekl�d�r. Eks�kl�ğ�nde s�n�r dejenerasyonu ve 
pern�z�syon anem� görüleb�l�r. Öte yandan, 5 gr. 
Sp�rul�na, �nsanın günlük �ht�yaç duyacağı t�am�n, 
n�sa�n ve r�boflav�n �çer�r. Sp�rul�nada B6, b�ot�n, 
pantoten�kas�t, fol�kas�t, �nos�tol g�b� d�ğer v�tam�n-
ler daha düşük oranlarda bulunur. 

En �y� doğal dem�r desteğ�d�r. Dem�r eks�kl�ğ� 
özell�kle kadınlar, çocuklar ve yaşlılarda sıklıkla 
görülür. Genell�kle, kadınlar k�lo verme d�yetler�nde 
yeterl� dem�r alamazlar ve kansızlığa bağlı olarak 
ortaya çıkan sorunlar yaşarlar. Dem�r, kırmızı kan 
hücreler� yapımı ve sağlıklı b�r bağışıklık s�stem� 
�ç�n şarttır. 10 gr. Sp�rul�na da 10 mg. Dem�r bulunur. 
Bu da vücudun günlük dem�r �ht�yacının % 55'�n� 
karşılar. Sp�rul�na'nın dem�r�, hazır dem�r preparat-
larına oranla daha �y� em�l�r.

Sp�rul�na platens�s'�n Kals�yum, Magnezyum, 
Ç�nko ve D�ğer Eser Element İçer�kler�

Sp�rul�na, sütten kat kat fazla kals�yum �çer�r. 
Kals�yum, kem�kler ve nöral �let�m �ç�n gerekl�d�r. 
Eks�kl�ğ� özell�kle yaşlı kadınlarda osteoporoza 
(kem�k er�mes� ) yol açab�l�r. Sp�rul�na da yüksek 
oranda magnezyum da bulunmaktadır. Magnezyu-
mun, vücudumuzda kals�yum em�l�m�n� kolaylaş-
tırmak, kan basıncını düzenlemek g�b� etk�ler� 
vardır. Sp�rul�na oldukça düşük oranlarda sodyum 
ve �yot �çer�r. Bu nedenle tuzsuz d�yet uygulayanlar 
�ç�n �deald�r. Öte yandan, �nsan vücudu, enz�m 
s�stemler�n�n fonks�yonu ve d�ğer f�zyoloj�k olaylar 
�ç�n esans�yel eser m�nerallere �ht�yaç duyarlar. 
Günümüz d�yet�nde bu eser m�neraller�n eks�kl�ğ� 
oldukça yaygın olarak görülür. 10 gr. Sp�rul�na, 
günlük manganez �ht�yacının %25'�n�, krom 
�ht�yacının % 21'�n�, selenyum �ht�yacının da 
%14'ünü karşılar.
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Sp�rul�na platens�s'�n Esans�yel Yağ As�d� 
İçer�ğ�

İnsanların, günlük beslenmeyle alınan yağ 
as�tler�ne �ht�yaçları vardır. Esans�yel yağ 
as�tler�n�n, kolesterol düzeyler�n�n ayarlanması ve 
prostogland�nler�n sentezlenmes� g�b� görevler� 
vardır. Sp�rul�na, % 4-7 oranında yağ �çer�r. 10 
gram sp�rul�na, başta l�nole�k ve gamal�nole�k as�t 
olmak üzere 225 mg esans�yel yağ as�t� �çer�r.

Doğal P�gment İçer�kler�

a-Phycocyan�n

P�gmentler, �nsan metabol�zmasında gerekl� çok 
sayıda enz�m�n sentezlenmes�nde yardımcıdırlar. 
Sp�rul�na bu koyu reng�n�, güneş ışığının değ�ş�k 
dalga boylarında üret�len doğal p�gmentlerden alır. 
Phycocyan�n, sp�rul�nanın yapısında dem�r �çeren 
en öneml� p�gmentt�r. Bu p�gment sp�rul�nanın tüm 
ağırlığının % 14'ünü oluşturur.

b-Klorof�l  İçer�ğ�

Yeş�l bes�nler�n genel özell�ğ�, yüksek klorof�l 
�çermeler�d�r. Klorof�l, tem�zleyen ve detoks�f�ye 
eden b�tk�sel bes�n olarak b�l�n�r. Hemoglob�ne 
benzerl�ğ� neden�yle bazen yeş�l kan olarak da 
adlandırılır. Yeş�l reng�, �çerd�ğ� magnezyum 
�yonuna bağlıdır. Sp�rul�na, % 1'l�k klorof�l 
oranıyla en yüksek klorof�l �çeren bes�nlerden 
b�r�d�r.

Sp�rul�nanın D�ğer Gıda Takv�yeler�ne Göre 
Rekabet Gücü, Avantajları

Sp�rul�na platens�s beslenme ve bes�n �çer�ğ� 
açısından besley�c�l�ğ� tartışılmaz hale gelm�ş pek 
çok hayvansal  ve b�tk�sel gıdalardan çok daha 
besley�c� olduğu Ege Ün�vers�tes�, B�l�m, Teknoloj�, 
Uygulama ve Araştırma Merkez�nce yapılan 
araştırmalarla ortaya konmuştur. 

Doğadak� en zeng�n komple yüksek b�yoloj�k 
değerde prote�ne sah�pt�r. Kend�s�ne en yakın soya 
fasulyes�nden yaklaşık 2 kat daha fazladır. 
Bünyes�nde selüloz oranının yok denecek kadar az 
olması neden�yle s�nd�r�m s�stem� prote�nlerden 

maks�mum oranda faydalanılır. 

Doğadak� en zeng�n B-12 v�tam�n�ne sah�p 
bes�nd�r. En yakın tak�pç�s� dana c�ğer�ne göre 2-6 
kat daha fazladır. B-12 kısaca yüksek enerj� 
anlamına gelmekted�r.

Doğadak� en zeng�n organ�k em�leb�l�r dem�r 
oranına sah�pt�r. Ispanaktan 58 kat, dana c�ğer�nden 
28 kat daha fazladır. Bu nedenle kandak� hemoglob�n 
sev�yes�n� en üst sev�lere çıkararak kansızlık 
tedav�s�nde tek başına kullanılab�lmekted�r.

Doğadak� en zeng�n ant�ox�dant kaynağıdır. 
Başlıca sah�p olduğu Ant�oks�dantlar; v�tam�nler B-
1 , B-5 ve B-6, M�neraller ç�nko , mangenezyum ve 
bakır, am�no as�tler meth�on�ne ve superant�ox�dant 
beta-carotene, v�tam�n E ve selenyum. S�nd�r�m 
s�stem�nde Ç�nko g�b� bes�n elementler�n�n 
em�l�m�n� arttırır. 

Doğadak� en zeng�n E v�tam�n� �çeren bes�nd�r. 
Kend�s�ne en yakın buğday f�l�z�nden 3 kat daha 
fazladır. Sentet�k E v�tam�n�ne göre , b�yoloj�k 
akt�v�tes� %49 daha fazladır. Doğadak� en zeng�n 
Gamma L�nolen�c As�t (GLA) �çeren bes�nd�r. En 
yakın Çuha Ç�çeğ� yağından 3 kat daha yüksekt�r. 
Doğadak� en zeng�n klorof�le sah�pt�r. Alfalfa ve 
buğday b�tk�s�nden 5-30 kat daha fazladır.İç�ndek� 
yüksek Omega-3 �çerğ� neden�yle �nmün�te s�ste-
m�n� güçlend�rmes�, bas�t hücre yapısıyla em�l�m� 
çok yüksekt�r.

10 gram Sp�rul�na platens�s �çer�s�nde bulunan, 
am�noas�t, v�tam�n oranları aşağıdak� tabloda 
ver�lm�şt�r.

V � ta m � n
İç e r � k / 1 0  g r a m  

S p� r u l � n a

B e t a  K a ro t e n  (P ro v �t  A ) 2 3 0 0  IU

S �y a n o k o b a la m �n  (B 1 2 ) 2 0  m c g

P r�d o k s �n  (B 6 ) 8 0  m c g

N �a s �n  (B 3 ) 1 .4  m g

T �a m �n  (B 1 ) 0 .3 5  m g

F o l�k  A s �t 1  m c g

T o k o fe ro l (E ) 1  IU

P a n t o t e n �k  a s �t 1 0  m c g

İn o s �t o l 6 .4  m c g

K  v �t a m �n � 2 0 0  m c g
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Sp�rul�na �le D�ğer Prote�n Kaynaklarının 
prote�n �çer�kler� aşağıda tablo hal�nde ver�lm�şt�r.

Sp�rul�na platens�s, d�ğer bes�nlerle karşılaştırı-
lamayacak kadar üstün bes�n kal�tes�ne sah�pt�r. 

Sp�rul�na platens�s'�n Arz, Talep ve P�yasa 
F�yatı

P�yasadak� taleb�n % 99' u yurtdışından ve yasa 
dışı yollardan karşılanmaktadır. Amer�ka, Japonya, 
Tayvan, Tayland g�b� ülkelerde yıllık 1000 ton 
c�varında üret�ld�ğ� düşünülmekted�r. Yurtdışından 
daha çok bavul t�caret� �le get�r�len �nsan gıdası 
olarak kullanılan Sp�rul�na �şlenmem�ş olarak 60-
200 Dolardan satılmaktadır. Y�ne 
yasal olmayan yollardan Türk�-
ye'ye get�r�len elek altı olarak 
n�telend�r�len ve daha çok hayvan 
yem� yapımında kullanılan 
Sp�rul�na �se  5 �le 20 Dolar f�yat 
aralığında �ç p�yasada satışı yapıl-
dığı b�l�nmekted�r. Toz hal�nde 
ham mamül olarak get�r�len 
Sp�rul�na draje tablet veya kapsül 
hal�ne get�r�lerek 25-50 gramlık 
ambalajlarda markalı olarak 
satışa sunulduğunda �se toptan 10 
�le 20 TL f�yattan �ç p�yasada 
satıldığı b�l�nmekted�r.

Ülkem�zde Egert Tarım Ürünler� ve d�ğer yerl� 
f�rmaların üret�me geçmes�yle Ülkem�zde  döv�z 
kaybı önlenecek, �st�hdam sağlanacak, üret�m de 
yasal yollardan olacağı �ç�n oluşacak katma değer 
kayıt altına alınmış olacaktır.

Sp�rul�na Platens�s'�n  Üret�m Tekn�ğ� (Tekn�k 
Uygulama Planı)

Sp�rul�na’nın opt�mum üret�m sıcaklığı 37,5-38 
ºC d�r. Bu nedenle Haz�ran, Temmuz, Ağustos ve 
Eylül ayları yoğun üret�m aylarıdır.16 °C n�n 
altındak� sıcaklıklarda �se büyüme ve çoğalma 
durur. İlk kez kültür aşılaması yapılacak havuzlarda 
pH 8,5 olmalıdır. Üret�m yoğunluğu �sten�len 
sev�yeye ulaştıktan sonra  pH sabah saatler�nde 9,5 
akşam saatler�nde �se 10, 5 olmalıdır. Havuzların 
üzer�, güneş ışığını % 80 oranında engelleyen yeş�l 
renkl�, del�kl� polyet�len  malzeme �le örtülmel�d�r. 
Havuzların yan tarafları tamamen açık olacaktır.

Saf kültürün ek�leceğ� ortam �ç�n 1 m³ suya 16 
kg Sodyum B�karbonat, 2,5 kg Sodyum N�trat,  1,0 
kg Sodyum Sülfat, 1 kg Sodyum Klorür 0,08 kg 
Sodyum Edda konularak spur�l�nanın yaşam ortamı 
hazırlanır. Hazırlanmış ortama % 25 oranında saf 
kültür ek�l�r. Havuzlar b�rb�r�ne b�t�ş�k olacaktır. 
Her b�t�ş�k havuz arasına elektr�k motorları 
konacaktır. Elektr�k motorlarını  her �k� tarafına
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çel�k pervaneler bağlanarak gündüzler� çalıştırıla-
caktır. Elektr�k motorlarının gece çalıştırılmasındak� 
amaç Sp�rur�l�nalar Oks�jen �ht�yaçlarını su yüzey�ne 
çıkararak g�der�rler. Bu sırada Sp�rul�nalarda küme-
leşmey� önlemek, var olan kümeler� parçalamak 
gerek�r. Eğer kümeleşmeler parçalanmadığı takd�rde 
yeter�nce güneş ışığı almayan ve gerekl� solunumu 
gerçekleşt�remeyen Sp�rul�na kümeler�nde yavaş 
yavaş ölüm  görülür. Bu üret�m süres�n� sekteye 
uğratır. Karbond�oks�t sadece gündüz saatler�nde  ve 
su sıcaklığının 16ºC n�n üzer�nde olduğu dönem-
lerde ver�l�r. Sp�rul�nalar gün ışığında bünyeler�ne 
depoladıkları polysakkar�tler� gece prote�ne çev�-
r�rler. Bu sırada bölünerek  üreme gerçekleş�r.  

Havuzlarda oks�jen gece saatler�nde en az 4 
mg/lt olmalıdır. Bazı l�teratürlerde kaplıca bölge-
ler�nde sıcak sudan faydalanarak yıl boyu Sp�rul�na 
üret�leb�leceğ� �fade ed�lse de kaplıca sularının 
atmosfere saldığı kükürt kokusu havuz suyunun 
pH'ı üzer�nde olumsuzluk yaratacağı da gözardı 
ed�lmemel�d�r. 

Sp�rul�na Üret�m�n� Olumsuz Etk�leyecek 
Faktörler

Üret�m� olumsuz etk�leyecek faktörler aşağıda 

sıralanmıştır.
- Bulutlu ve yağışlı hava koşullarının uzun 

sürmes�,
- Meteoroloj�k koşullar gereğ� yağışların sürekl� 

olması,
- Havuzların ş�mşek çakması, elektr�k kaynak ışığı  

g�b� yüksek ışık dalga boylarına maruz kalması,
- Ortamın tuzluluk oranının bozacak oranda 

ortama kontrolsuz tatlı su karışması,
- Kontam�nasyon  benzer� �stenmeyen haller.

Sp�rul�na’nın Hasadı

Hasat anının kararı hem gözlemleyerek hem de 
ölçüm yaparak kararlaştırılır. Bunun �ç�n en doğru 
yöntem 0,2 – 0,3 m³ sudak� Sp�rul�na 100-110 gram 
yaş ağırlık tesp�t ed�lmes� o havuzdak� doğru hasat 
zamanın gösterges�d�r.

Hasat sabah 05.00 �le 10.00 saatler� arasında 
gerçekleşt�r�lmel�d�r. Günün �lerleyen saatler�nde 
hasat yapıldığında Sp�rul�nanın hücre dış yapısı 
polysakkar�dle kaplandığından preslenme aşama-
sında yeter�nce su salınımı gerçekleşmeyecekt�r.

Hasad kültür havuzundan alınan su 0,10 m�k-
ronluk plankton bez� torbasında süzülmes� �le 
sağlanır. Hasat 1 ml havuz suyunda 700.000 adet
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Sp�rul�na kalana kadar devam ed�l�r. Plankton bez� 
torbasında b�r�ken sp�rul�na m�ktarı yaklaşık 4,0 kg 
pelte ağırlığa ulaştığında  10 dak�ka presleme 
�şlem�ne tab� tutulur. Sp�rul�na peltes�nden sıkma 
�şlem� sırasında yaklaşık  200-500 ml kadar su 
salınımı gerçekleş�r. Bu aşamadan sonra ürün % 
75-80 nem �çeren kısmen katı hamur hal�ne gel�r. 
Katı hamur hal�ndek� Sp�rul�na daha sonra kıyma 
mak�nasına benzer b�r mak�nadan geç�r�lerek 2 mm 
kalınlığında spagett� hal�nde teps�lere dökülür. 
Kullanılan teps�ler kenarları alüm�nyum, alt kısmı 
�se tül kumaşla kaplıdır. Spagett� şekl�ne get�r�lm�ş 
Sp�rul�nalar 40X60 cm ebatlarındak� teps�lere tek 
sıra hal�nde dökülmel�d�r.

Teps�lere tek sıra hal�nde dökülmüş Sp�rul�nalar 
sıcak hava ver�len fırınlarda yaklaşık 60°C sıcak 
hava ver�lerek yaklaşık 4-5 saat süre �le kurutma 
�şlem�ne tab� tutulur. Fırınlama �şlem�nden sonra 
Sp�rul�na kütles�ndek� nem oranı % 8-12 arasına 
düşmes� sağlanmalıdır.

Sp�rul�na % 12 nem oranıyla  vakumlama �şle-
m�ne tab� tutulur. Plast�k torbalara vakumlanarak 
konulmuş Sp�rul�nalar karton kutulara konularak 
karanlık ve nems�z ortamda 2 yıl süreyle bes�n 
değer�nde h�çb�r değ�ş�kl�k olmaksızın saklanab�l�r 
yarı mamül hal�ne gelm�şt�r.

Yarı mamül Sp�rul�nalar bundan sonrak� 
aşamada draje tablet, kapsül veya toz hal�nde küçük 

ambalajlar hal�nde arz ed�lerek mamül hal�nde 
�steğe göre pazarlanma aşamasına gelm�ş olur.

Sp�rul�na Üret�m�nde B�r Üret�m Dönem�n-
dek� Bes�n Element� İht�yacı

2500 kg/4 ay/yıl b�r üret�m per�yodu Sp�rul�na 
üret�m� �ç�n;

-  500  m³ tatlı su
-  8000 kg Sodyum B�karbonat,
-  1250 kg Sodyum N�trat,
-  500 kg Sodyum Sülfat,
-  500 kg Sodyum Klörür,
- 40 kg Sodyum Edda ve eser düzeyde bazı �z 

m�nerallar kullanılacaktır

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Nüfus yoğunluğu, yoğun şeh�r yaşamı, yoğun �ş 
temposu �ç�nde beslenmek �ç�n  ayrılan zaman aralı-
ğının her geçen gün azalması, �ş yaşamı, ev yaşamı, 
eğ�t�m ve d�ğer sosyal akt�v�teler arasında beslen-
mek �ç�n daha az zaman ayrılması, yeterl� beslenme,  
dengel� beslenme �ç�n yardımcı gıda ve v�tam�n 
takv�yes�n�n önem�n�n her geçen gün anlaşılması, 
Mav�-Yeş�l Alglerden Sp�rul�na platens�s'�n bes�n 
değer� neden�yle kültüre alınması �le su ürünler� 
yet�şt�r�c�l�ğ�ne alternat�f b�r ürün kazandırmış 
olacaktır. 

Ayrıca Sp�rul�na platens�s yet�şt�r�c�l�ğ� yaygın-
laştığında yaratacağı �st�hdam, ekonom�n�n kayıt 
altına alınması, kaçak ve �thal gelen ürün engel-
leneceğ� �ç�n döv�z kaybının önlenmes�, kültüre 
alınan su ürünler� ürün yelpazes�ne katkısı da 
d�kkate alındığında öncel�ğ� olan b�r yatırımdır. Bu 
nedenle Mav�-Yeş�l Alg üret�m� �ç�n Bakanlığımıza 
bağlı (TKDK) Tarımsal Kalkınma Destekleme 
Kurumu g�b� kuruluşlarca desteklenmes� gerekmek-
ted�r..
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Özet

Malatya, sınırları �çer�s�nde yer alan Çat, 
Sultansuyu, Polat, Sürgü, Karakaya baraj göller� ve 
Hek�mhan Güzelyurt, Sofular, Arapg�r, Pınarbaşı 
göletler�  �le ülkem�z�n en zeng�n su potans�yel�ne 
sah�p �ller�nden b�r�d�r. Malatya'da balık yet�şt�r�-
c�l�ğ�nde son yıllarda büyük gel�şmeler yaşanmış 
olup, yüksek kapas�te artışı ve buna bağlı olarak da 
üret�m m�ktarında artışlar görülmüştür. Gıda,Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı'nın balık yet�şt�r�c�l�ğ�ne 
verd�ğ� destek �le Malatya �l sınırları �çer�s�nde 
bulunan su ürünler� �şletmeler�n�n (77 adet) Aralık 
2012 yılı �t�bar�yle toplam üret�m kapas�tes� 14.150 
ton/yıl'a ulaşmıştır. Malatya'da faal�yette bulunan su 
ürünler� tes�sler�n�n tamamı alabalık yet�şt�r�c�l�ğ� 
yapmaktadır. Mevcut su ürünler� üret�m tes�sler�n�n 
45'� ağ kafeslerde yet�şt�r�c�l�k yaparken, 32's� �se 
havuzlarda yet�şt�r�c�l�k yapmaktadır. D�ğer taraftan, 
ekonom�k değer taşıyan ve Malatyada avcılığı 
yapılan başlıca su ürünler� arasında Gökkuşağı 
alabalığı( Cypr�nus Oncorhynchus myk�ss), Sazan (
carp�o, Karabalık (Capoeta trutta),Yerl� Turna 
(Barbus esoc�nus),Maya Balığı (Luc�obarbus xant-
hopterus), Akbalık (Leuc�scus cephalus), Çapak 
(Acanthobrama marm�d), Gümüş (Chalcalburnus 
mossulens�s), Yayın (S�lurus (paras�lurus) 
tr�ostegus) g�b� balık türler� ve tatlı su �stakozu 
(Astacus leptodactylus) bulunmaktadır. Bu çalış-
manın amacı, Malatya �l� su ürünler� potans�yel�n�, 
geleceğ�n� ve Malatya �ç�n önem�n� ortaya koymak-
tır. Su ürünler� üret�m� Malatya'nın kalkınması �ç�n 
�deal b�r sektördür. 

Anahtar kel�meler: Malatya, su ürünler�, 
avcılık, üret�m, yet�şt�r�c�l�k.

G�r�ş

Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� bakımından Türk�ye, 
8333 km kıyı şer�d�, 175.715 km akarsu uzunluğu, 
906.118 hektar büyüklüğünde 200 adet göl, 227.621 
hektar alanlı baraj gölü, 15.500 hektar büyüklüğünde 
750' den fazla gölet varlığı �le büyük b�r potans�yele 
sah�pt�r. Türk�ye su ürünler� üret�m alanları ormanlık 
alanlardan fazla, tarıma elver�şl� alanlara �se hemen 
hemen eş�tt�r (Mert, 1991).

Dünyada ve ülkem�zde hızlı artan nüfus, 
özell�kle gıda gereks�n�m�n�n karşılanması 
açısından sorun oluşturan boyutlara ulaşmıştır. 
Karasal kaynaklı gıda kaynaklarının üret�m ve 
tüket�m�n�n üst sınıra yaklaştığı günümüzde, 
�nsanoğlu d�kkat�n� su kaynaklarına yöneltm�şt�r. 
Öneml� gıda rezervler�nden olan su kaynakları 
özell�kle hayvansal prote�n açığının kapatılması 
açısından büyük b�r potans�yel oluşturmaktadır. 
Büyük boyutlarda olumsuz müdahaleler olmadığı 
müddetçe devamlı olarak kend�n� yen�leyeb�len su 
kaynaklarından ürün �k� ana yöntemle elde 
ed�lmekted�r. Bunlar avlama ve yet�şt�r�c�l�kt�r 
(Şah�n, 1994). Dünya su ürünler� toplam üret�m� 145 
m�lyon tona ulaşırken bunun 90 m�lyon tonu (% 
62's�) avcılık �le 55 m�lyon tonu da (% 38'�) yet�ş-
t�r�c�l�k �le elde ed�lm�şt�r (Anon�m,2007). Ülkem�z 
2012 yılı su ürünler� üret�m� yaklaşık 644.852 ton 
olarak gerçekleşm�şt�r. Üret�m�n % 61'� den�z 
balıklarından , % 6' sı �ç su ürünler�nden % 33'ü �se 
yet�şt�r�c�l�kten elde ed�lm�şt�r. Avcılıkla yapılan
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üret�m 396.222 ton, yet�şt�r�c�l�k üret�m� �se 212.410 
ton olarak gerçekleşm�şt�r. Yet�şt�r�len en öneml� 
türler �se �ç sularda %52  �le alabalık, den�zlerde %31 
�le levrek, ve %17 �le ç�pura olmuştur (TUİK,2012).

Ülkem�z açlık tehl�kes�ne uzak olmasına rağ-
men, günümüzde gel�şm�şl�k düzey�n�n de b�r 
gösterges� olan hayvansal prote�n kullanımında 
yeterl� düzeyde bulunmamaktadır. Ç�n, Japonya vb. 
ülkelerde olduğu g�b� bu konuda var olan potan-
s�yeller�m�z değerlend�r�lerek, mevcut olan su 
ürünler� üret�m�m�z�n gel�şt�r�lmes� gerekmekted�r 
(Akgün,2008).

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür-
lüğü Aralık-2012 tar�hl� Su Ürünler� Kayıt S�stem� 
kayıtlarına göre Malatyada alabalık üret�m tes�s� 
sayısı 77 olup, yet�şt�r�c�l�kle elde ed�len üret�m 
m�ktarı 14.150 ton/yıl alabalık üret�m� hedeflen-
m�şt�r. Malatya �l�nde su ürünler� avcılığı Çat, 
Sultansuyu, Polat, Sürgü, Karakaya baraj göller� ve 
Hek�mhan Güzelyurt, Sofular, Arapg�r, Pınarbaşı 
göletler� yapılmaktadır. Malatya Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü Aralık-2012 tar�hl� Su 
Ürünler� B�lg� S�stem� kayıtlarına göre 60 ton su 
ürünler� avcılığı gerçekleşm�şt�r (Anon�m,2012).

Malatya'nın Su Kaynakları

Malatya �l� su kaynakları yönünden oldukça 
zeng�n b�r potans�yele sah�pt�r. Doğal göl, baraj 
göller� ve neh�rler �le su ürünler� üret�m� açısından 
öneml� b�r doğal kaynaktır.

Tablo 1. Malatya İl� Mevcut Su Rezervuarları

Keban ve Karakaya baraj göller�nde toplam su 

alanının % 3'lük kısmı olan 28.881 hektarlık alan 

balık yet�şt�r�c�l�ğ�ne tahs�s ed�lm�şt�r. Tahs�s ed�len 

28.881 ha'lık bu alandan 919.700 ton/yıl (alabalık 

151.500 ton/yıl ve sazan 768.200 ton/yıl) balık 

üretmen�n mümkün olab�leceğ� öngörülmekted�r. Bu 

üret�m, ülken�n kalkınma hızı % 5 olduğunda 20 yıl 

sonra gerçekleşeb�lecekt�r (Sağlam ve ark.,2008).

Şek�l 1. Malatya'dak� Su Kaynaklarının Uydudan Görünümü 
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Barajların sulama suyunun kullanımının 
yanında  alternat�f olarak b�nlerce ton balık 
yet�şt�r�lmes� ve üret�lmes�, sağlık gıda üret�m� ve 
yöresel bazda tüket�m� mevcut  ve potans�yel �ş 
gücünün doğru ve etk�n b�r şek�lde yet�şt�r�lmes�, 
�st�hdama ve ekonom�ye katkı sağlaması ve 
yaratacağı �st�hdam bakımından son derece öneml� 
olacağı ş�md�den görülmekted�r.

Bu çalışmada Malatya'da su ürünler� potans�ye-
l�n�n mevcut durumu ortaya konulmaya çalışılmış, 
sektörün Malatya �ç�n vazgeç�lmez olduğu �st�hdam 
ve ülke ekonom�s�ne katkıları da anlatılması 
amaçlanmıştır.

Yet�şt�r�c�l�k

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, su 
ürünler� üret�m�n� artırmak, mevcut potans�yel� 
daha ver�ml� b�r hale get�rmek, av baskısını 
azaltmak �ç�n su ürünler� üret�m�nde 2003 yılından 
�t�baren destekleme uygulaması başlatılmıştır ve 
2011 yılı sonu �t�bar�yle yaklaşık 900 m�lyon TL 
destek sağlamıştır. Uygulanan pol�t�kalar �le 
ülkem�z ve yet�şt�r�c�l�k sektörü hızlı b�r gel�şme 
kaydetm�ş ve FAO tarafından en hızlı büyüyen 3. 

aÜlke olduğu tesp�t ed�lm�şt�r(Anon�m, 2102 ).

Malatya'da ağ kafeslerde balık yet�şt�r�c�l�ğ� 
uzun yıllardan ber� yapılmaktadır. Malatya'da b�r 
adet Malatya İl� Alabalık Üret�c�ler� B�rl�ğ� bulun-
makta olup akt�f halde görev yapmaktadır. 
Malatya'da yet�şt�r�c�l�k sektöründe son yıllarda 
gel�şmeler kayded�lm�ş olup üret�m m�ktarında 
artışlar görülmekted�r. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı'nın balık yet�şt�r�c�l�ğ�ne verd�ğ� destek 
�le Malatya �l sınırları �çer�s�nde bulunan su ürünler� 
�şletmeler�n�n (77adet) Aralık 2012 yılı �t�bar�yle 
toplam üret�m kapas�tes� 14.150 ton/yıl'a ulaşmıştır. 
Mevcut su ürünler� tes�sler�n�n tamamı gökkuşağı 
alabalığı (Onchorynchus myk�ss) �şletmeler�d�r. 
Mevcut tes�sler�n kırk beş�(45) ağ kafeslerde 
yet�şt�r�c�l�k yaparken otuz �k�s� (32)  �şletme karada 
havuzlarda yet�şt�r�c�l�k yapmaktadır. Ayrıca toplam 
4.000.000 kapas�tel� yavru üret�m tes�s�ne sah�p altı 
adet alabalık kuluçkahanes� bulunmaktadır. 

Başlangıçta dalga almayan, korunaklı sığ 
sularda yüzdürücü olarak plast�k b�donların ve 
fıçıların kullanıldığı kafeslerde yet�şt�r�c�l�k 
yapılırken günümüzde dalgalı, akıntılı su şartlarına 
dayanab�len yüksek yoğunluktak� pol�et�len 
(HDPE) kafesler kullanılmaya başlanmıştır(D�kel, 
2005).

Şek�l 2. Malatya �l�nde yet�şt�r�c�l�k yapan kafes �şletmes�nden görünüm
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Malatya �l�nde karada kurulan alabalık tes�s-
ler�nde beton havuzlarda yet�şt�r�c�l�k yapılmak 
kaydıyla üret�m yapılmaktadır.

Malatya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür-
lüğü SKS(Su Ürünler� Kayıt S�stem�)'ne kayıtlı 
olan �şletmeler�n f��l� alabalık üret�m� olarak 2012 
yılı sonu �t�bar�yle 4677 ton/yıl dır. Malatya  �l� mer-
kezde �ç su ürünler� yet�şt�r�c�ler� üret�c� b�rl�ğ�ne 
bağlı alabalık üret�m tes�sler�nde pors�yonluk 
olarak yet�şt�r�len alabalıklar yurt �ç� ve yurt dışı 
pazarlara sunulmaktadır. Yurt dışı pazara sunulan 
bu balıklar �şlenm�ş olarak Belç�ka, Polonya, 
Almanya ve Hollanda'ya satılmaktadır.

Tablo 2. Malatya �l�nde su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� 
yapan �şletmeler�n yıllara göre üret�m m�ktarları 

b(Anon�m,2012 ).

Tablo 3. Malatya İl� Üret�len Gökkuşağı Alabalığı 
bM�ktarı, Desteklemeler(Anon�m,2012 ).

Su Ürünler� İşleme Tes�s�

Alabalık üret�m�ndek� artış, balığın farklı 
değerlend�r�leb�lme arayışlarını da beraber�nde 
get�rmekted�r. Tarımsal üret�m�n bütününde 
olduğu g�b� su ürünler�nde de �şlenm�ş ürünler daha 
yüksek f�yata alıcı bulmakta ve katma değer� 
yüksek ürün hal�ne gelmekted�r. 2. Organ�ze 
sanay�de kurulan ticari bir işletmenin işleme tesisi

Şek�l 3. Malatya'da faal�yette olan karada alabalık tes�s� havuzları.
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6.000 ton/yıllık balık �şleme kapas�tes�ne sah�pt�r. 
Bu tes�s tam kapas�teyle faal�yete geçt�ğ�nde 
alabalık yet�şt�r�c�ler�m�z�n pazarlama sorunu da 
öneml� oranda çözümleneceğ�nden, mevcut hızlı 
büyümen�n daha fazla artacağı tahm�n ed�lmekted�r.

Şek�l 4. Malatya �l�nde balık �şleme tes�s�nden 
b�r  görünüm.

Avcılık

Malatya'da �ç sularda 01 N�san–01 Temmuz 
tar�hler� arasında avlanma yasaktır olup Malatya 
�l�nde  1380 Sayılı Su Ürünler� Kanunu kapsamında 
27.08.2013 tar�h� �t�bar�yle; 86 adet Gerçek K�ş� 
Ruhsat Tezkeres�, 73 adet Gem� Ruhsat Tezkeres�, 

121 Amatör Balıkçı Belges� yürürlükted�r. 
Malatya'da faal�yette olan 6 adet S.S. Su Ürünler� 
Kooperat�f� 2012 yılı sonu �t�bar�yle 404 ton/yıl su 

bürünler� avcılığı gerçekleşt�rm�şt�r(Anon�m,2012 ).

Malatya �l�nde su ürünler� avcılığı Çat, 
Sultansuyu, Polat, Sürgü, Karakaya baraj göller� ve 
Hek�mhan Güzelyurt, Sofular , Arapg�r, Pınarbaşı 
göletler�nde yapılmaktadır. Elazığ Su Ürünler� 
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'nce yürütülen ve 
2013 yılı sonunda b�ten “Karakaya Baraj Gölü 
Balık Faunasının Tesp�t�” �s�ml� çalışmada gerek 
Karakaya Baraj Gölü gerekse d�ğer göl ve 
göletlerde yürütülen bu proje sonucunda  5 
Fam�lyaya a�t 24 takson teşh�s ed�lm�ş olup, tür 
teşh�s çalışmaları devam etmekted�r.

Malatya'da baraj göller�, göl ve göletlerlerde 
avcılığı yapılan ve ekonom�k olan balık türler� 
Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus myk�ss), 
Sazan(Cypr�nus carp�o), Karabalık (Capoeta 
trutta), Yerl� Turna (Barbus esoc�nus), Maya Balığı 
(Luc�obarbus xanthopterus), Akbalık(Leuc�scus 
cephalus), Çapak(Acanthobrama marm�d), Gümüş 
(Chalcalburnus mossulens�s), Yayın (S�lurus 
(paras�lurus) tr�ostegus) ve tatlı su �stakozu 
(Astacus leptodactylus) bulunmaktadır.

Tablo 4 .Malatya İl�nde Avcılığı Yapılan Balık Türler�n�n ve Kerev�t�n Avcılık M�ktarları (ton/yıl) 

Balık Türü
Gölalabalığı    

(O.myk�ss )

Sazan                        

(C.carp�o )

Karabalık    

(C.trutta )

Yerl� Turna 

(B.esoc�nus )

Akbalık            

(L.cephalus ) 

Çapak             

(A.marm�d )

Yayın                 

(S.tr�ostegus )

Kerev�t                        

(A.leptodactylus ) 
D�ğer

M�ktar (Ton/Yıl) 14 210 75 4 29 4 9 59
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SONUÇ

Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� üret�m�ndek� artış da, 
toplam talep artışının yanı sıra, yet�şt�r�c�l�k 
destekler� de öneml� rol oynamaktadır. Bu destekler 
sürdürülmel�, ancak �şletme sayıları �le kapas�te-
ler�ne  d�kkat ed�lmel�d�r. 

Malatya'da su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yapan 
firmaların genel olarak karşılaştığı sorunlar; balık 
yem� f�yatlarının yüksek olması, tes�slerdek� 
kullanılan alet-ek�pman tem�n�ndek� zorluklar, 
alabalık yavrusunun üret�m�n�n yeters�z olması, 
yeterl� su ürünler� mühend�s�n�n olamaması, 
s�gorta mal�yetler�n�n yüksekl�ğ� ve pazarlama 
sorunları sayılab�l�r.

Malatya, alabalık üret�m� açısından kat ett�ğ� 
mesafe ve geld�ğ� düzey Türk�ye’de söz sah�b� olan 
�ller arasına g�rerek öneml� sev�yeye ulaşmıştır. 77 
adet yet�şt�r�c�l�k tes�s�, 1 adet su ürünler� �şleme 
fabr�kası �le yıllık yaklaşık 20-25 m�lyon TL'l�k 
c�roya ulaşılmış olup, oluşturduğu katma değer ve 
�st�hdam �le �hracata katkısı da düşünüldüğünde, 
Malatya'nın en öneml� gel�r kaynağı olan kayısıdan 
sonra alabalık üret�m�, alternat�f olarak �lde öneml� 
b�r sektör hal�ne gelm�şt�r.

Bugün genel olarak baktığımızda �l genel�nde 
77 tes�s�n bulunması bu sektörün önümüzdek� 5 yıl 
�ç�nde �k�ye katlanacağı öngörüsünü oluşturmak-
tadır. Günümüz �t�bar�yle sektörde yaklaşık b�n 
k�ş�n�n �st�hdam ed�ld�ğ� gerçeğ�n� göz önünde 
bulundurursak 5 yılda bu sektörün Malatya'da 
�st�hdam sorunlarının çözümü noktasında da 
öneml� b�r rol oynayacağı düşünülmekted�r.

Su ürünler� üret�m�(avcılık ve yet�şt�r�c�l�k) 
Malatya �l� �ç�n gelecek vaat eden ve kayısıdan sonra 
öneml� b�r sektör olarak �l�n gel�ş�m�ne ve sosyo 
ekonom�k yapısına olumlu katkılar sağlayacaktır. 

KAYNAKLAR

Ÿ MERT, İ., 1991. Su ürünler�nde Kamu Örgütlenmes�, 
Geçm�ş�, Bugünü ve geleceğ�ne İl�şk�n Görüşler. Ege 

Ün�vers�tes� Su ürünler� Fakültes� Eğ�t�m�n�n  
10. Yılında Su Ürünler� sempozyumu( 12-14 Kasım) 
s.31-37, İzm�r.

Ÿ ŞAHİN, T., 1994. Den�z Kafesler�nde Gökkuşağı 
Alabalığı (Onchorynchus myk�ss Walbaum,1792) 
Yet�şt�r�c�l�ğ�nde Opt�mal Stoklama Yoğunluğu ve 
Günlük Yem M�ktarının Tesp�t�. , E.Ü.S.Ürün. Fak.  
Derg�s�, 19(3-4):442-446.

Ÿ Anon�m, 2007. The State Of World F�sher�es And 
Aquaculture. Publ�cat�on of Food and Agr�culture 
Organ�sat�on (FAO), Rome, İtaly.

a
Ÿ Anon�m 2012 .” Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ� Çalıştayı 

2012”. Su Ürünler� Merkez Yet�şt�r�c�ler B�rl�ğ� 
Yayınları .Ankara

b 
Ÿ Annon�m,2012 . Malatya Gıda,Tarım ve Hayvancılık 

İl Müdürlüğü, Hayv. Sağ. Yet. Su Ürün. Şube Müdürlü-
ğü. Su Ürünler� Üret�m�n� Gel�şt�rme Projes�. Malatya.

Ÿ TÜİK(2012).Hayvancılıkİstat�st�kler�.Er�ş�m:http://t
u�krapor.tu�k.gov.tr/reports/rwservlet?hayvanc�l�k

Ÿ AKGÜN,H.,2008. Ağ Kafeslerde Yet�şt�r�len Gök-
kuşağı Alabalık (Oncorhynchus Myk�ss, Walbaum, 
1792)' Larında Gece Yemlemen�n Büyüme Perfor-
mansına Etk�s�, Yüksek L�sans Tez�. Harran Ün�v. 
Fen B�l�mler� Enst. B�yoloj� Anab�l�m Dalı, 2008.

Ÿ Anon�m, 2012. Malatya Gıda,Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüğü, Hayv. Sağ. Yet. Su Ürün. Şube 
Müdürlüğü. Su Ürünler� Üret�m�n� Gel�şt�rme 
Projes�.  Elazığ.

Ÿ Sağlam, N. Özdem�r, Y. Sarıeyyüboğlu, M., 2008. 
Elazığ Su Ürünler� Sektörü (Bugünü, Geleceğ� ve 
Bazı F�z�b�l�teler). T.C. Elazığ Val�l�ğ�. Elazığ, 269s.

Ÿ D�kel, S., 2005. Kafes Balıkçılığı. Çukurova 
Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes� Yayınları Yayın 
No: 18. Adana, 214s

Ÿ Gökhan,E,E., 2010. Elazığ İl� Alabalık Yet�şt�r�-
c�l�ğ�nde Üret�m ve Pazarlamanın Sürdürüleb�l�rl�ğ�. 
Fırat Ün�v. Vet Hek�m Der Derg 81(2): 3-8, 2010

Ÿ Ek�ngen, G. ve Sarıeyyüpoğlu, M., 1981. Keban 
Baraj Gölü Balıkları, Fırat Ün�vers�tes� Veter�ner 
Fakültes� Derg�s�, 6 (1-2) 7-22 Elazığ.

MALATYA İLİ SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİ

Sayı: 55-57 Mayıs 2014   



30

Su Ürünler� Mühend�sler� Derneğ� (SÜMDER) 
tarafından geleneksel hale get�r�len Su Ürünler� 
Mühend�sler� Dayanışma Yemeğ� 12 Mayıs 2014 
tar�h�nde Moda Spor Kulübü Sosyal Tes�sler�nde 
yapıldı. 

Yemeğe İ.Ü Su Ürünler� Fakültes� Kurucu 
Dekanı Prof. Dr. İsmet Baran, Emekl� Öğret�m 
Üyeler�m�z Prof. Dr. Güler Aykulu, Yard.Doç.Dr. 
Güven Özdem�r, Marmara Ün�vers�tes� Öğret�m 
Üyeler�, İ.Ü. Su Ürünler� Fakültes� Öğret�m 
Üyeler�; Z�raat Mühend�sler� Odası İstanbul Şube 
Yönet�m Kurulu Başkanı Ahmet Atalık ve 
Yönet�m Kurulu Üyeler�, Geleneksel Balıkçılığı 

Yaşatma Derneğ� (GELBALDER) Yönet�m 
Kurulu Başkanı Nez�h BİLECİK ve Yönet�m 
Kurulu Üyeler�, SAGUN Group Yönet�m Kurulu 
Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, Su Ürünler� 
Mühend�sler� ve Su Ürünler� Fakültes� öğrenc�ler� 
katıldı.

Yemek İ.Ü Su Ürünler� Fakültes� Dekanı ve 
SÜMDER Başkanı Prof. Dr. Mer�ç ALBAY’ın 
açılış konuşması �le başladı.

İ.Ü Su Ürünler� Fakültes� Kurucu Dekanı Prof. 
Dr. İsmet Baran’ın yaptığı duygu dolu muhteşem 
konuşmasının ardından davetl�ler gece boyunca 
doyasıya eğlenm�şlerd�r ve uzun yıllardır b�rb�r�n� 
görmeyen esk� mezunlar sohbet etme �mkânı buldu.

SÜMDER Dayanışma yemeğ� �lerleyen 
zaman-larda tekrar yapılacaktır.

GELENEKSEL SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ 
DAYANIŞMA YEMEĞİ YAPILDI
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Su, tüm canlıların yaşamsal faal�yetler�n� 
sürdüreb�lmes�nde vazgeç�lmezd�r. Günümüzde, 
yanlış ve aşırı kullanım nedenler� �le su kaynakları 
g�derek azalmakta ve suyun önem� aynı derecede 
artmaktadır. Kullanım alanı ne olursa olsun, tüm 
endüstr�yel sektörler ve hayvan üret�c�ler�, suyun 
daha efekt�f kullanımı �ç�n araştırmalar yapmakta 
ve yen�l�kç� f�k�rler gel�şt�rmekted�rler.

Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�, su kullanarak üret�m 
yapan sektörler�n başında gelmekted�r. Özell�kle �ç 
su balıkları üret�m� yapılan �şletmelerde yoğun 
m�ktarda su tes�slere alınarak kullanılmaktadır. Bu 
tes�slerde kullanılan yüksek kal�tedek� su, üret�m 
aşamalarında k�rlenmekte ve çeş�tl� f�ltrasyonlar 
sonrasında tekrar doğaya bırakılmaktadır. Bu k�rl�l�k 
yükü canlıların yet�şt�r�c�l�k faal�yetler� sonucunda 

oluşan atıklarından �ler� gelmekted�r. Entans�f veya 
yarı entans�f s�stemlerde yapılan bu üret�mlerden 
�ler� gelen atıkların doğaya karışmaması ve k�rl�l�k 
yaratmaması suların sürdürüleb�l�r kullanımı 
açısından çok büyük öneme sah�pt�r.

Dünya su kaynaklarının sınırlı olduğu unutul-
mamalıdır. Mevcut su m�ktarının %96 g�b� çok 
büyük b�r kısmı tuzlu sudur. Tarımda kullanı-

lamamaktadır. Ger�ye kalan %4'lük tatlı suyun 
�se büyük oranda buzullarda ve kutup buzunda 
sıkışmış halde olduğu b�l�nmekted�r. Bu 
nedenlerden dolayı mevcut kullanılab�l�r su 
m�ktarının sürdürüleb�l�r olarak değerlen-
d�r�leb�lmes� �ç�n farklı teknoloj� ve yöntem-
lere �ht�yaç duyulmaktadır. Su ürünler� yet�ş-
t�r�c�l�ğ�nde, özell�kle tatlı su balıkları yet�ş-
t�r�c�l�ğ�nde, suyun sürdürüleb�l�r kullanımı 
�ç�n gel�şt�r�len yöntemler�n b�r tanes� de 
“akuapon�k” s�stemlerd�r.

Akuapon�k s�stemler aslında �k� farklı 
üret�m�n bütünleşt�r�lmes� �le ortaya çıkmak-
tadırlar. Bu s�stemlerden b�r tanes� klas�k balık 
yet�şt�rme s�stem�yken d�ğer� �se topraksız 
tarım olarak b�l�nen h�dropon�k (Hydropon�c) 
s�stemler�d�r. Balık atıklarının b�tk�lerde gübre 

olarak kullanılması f�kr� erken dönem Asya ve 
Güney Amer�ka meden�yetler�ne dayanmaktadır. 
Bu f�k�r akuapon�k s�stemler�n�n temel dayanağını 
oluşturmaktadır. Aztek meden�yet�nde 'ch�nampas' 
adı ver�len yapay kanal s�stemler�nde oluşturulan 
yapay adacıklar üzer�nde y�ne bu kanallardan elde 
ed�len zeng�n bes�n öğeler�ne sah�p çamur 
kullanılarak tarım yapılmıştır. Y�ne benzer b�r

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 
AKUAPONİK SİSTEMLER

Dr. Den�z D. Tosun
İ.Ü. Su Ürünler� Fakültes�, Yet�şt�r�c�l�k ABD.
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şek�lde Ç�n'de, balık yet�şt�r�c�l�ğ�, ördek yet�şt�r�-
c�l�ğ� ve tarım üret�m� b�r arada yürütülmüştür. Balık 
yet�şt�r�len göletler üzer�nde kafeslerde ördekler 
beslenm�ş, balıklar (Sazan, pangas�us ve yayın 
balığı türler�) ördekler�n atıklarından faydalanırken, 
balıkların atıkları da p�r�nç tarlalarında değer-
lend�r�lm�şt�r. Bu şek�lde s�mb�yot�k b�r yaşam 
ortamı oluşturularak aynı su ortamından farklı 
ürünler�n elde ed�lmes� mümkün olmuştur. 

Yakın tar�h�nde �se akuapon�k s�stemler�n 
yen�den �lg� uyandırmasını sağlayan The New 
Alchem�sts Enst�tüsü olmuştur. John ve Nancy 
Todd ve W�ll�am McLarney tarafından 1969 
senes�nde kurulan bu enst�tünün amacı dört k�ş�l�k 
b�r a�len�n b�r yıl boyunca �ht�yaç duyacakları 
gıdayı üretmeler�n� sağlayacak bağımsız b�r s�stem 
oluşturmak olarak tanımlanmıştır. Bu amaçla 
yapılan araştırmalar sürec�nde akuapon�k s�stemler 
�le �lg�l� makaleler yayınlanmıştır. Kuzey Carol�na 
Ün�vers�tes� öğrenc�ler�nden Mark McMurty ve 
Professor Doug Sanders 1980'ler�n ortalarında �lk 
kapalı devre çalışan akuapon�k s�stem�n� 
yaratmıştır. Sanders çalışmasında, balıklardan 
suya bırakılan atıkları, domates ve salatalıkların 
üret�lmes�nde kullanmış ve aynı zamanda bu 
b�tk�ler�n b�yof�ltre olarak görev yapmasını 
sağlamıştır. B�tk� yatağından süzülürken aynı 
zamanda f�ltreden geçm�ş olan su tem�zlenerek 
tekrar balıkların bulunduğu tanklara ver�lm�şt�r. 

McMurty'n�n çalışmaları bu konudak� b�l�msel 
ver�ler�n temeller�n� oluşturmaktadır.

H�dropon�k s�stemler�, b�tk�ler�n bes�n tuzu ve 
m�neral bakımından zeng�n sular kullanılarak 
topraksız olarak yet�şt�r�lmes�ne olanak sağlayan 
s�stemlerd�r. Karasal b�tk�ler sadece kökler� suda 
bırakılacak şek�lde veya perl�t, çakıl, H�nd�stan 
cev�z� kabuğu ve b�yoloj�k kömür g�b� yataklar 
kullanılarak yet�şt�r�leb�lmekted�rler (Şek�l 1 ve 
şek�l 2).

Doğal koşullarda m�neral deposu olarak görev 
yapan toprak b�tk� üret�m�nde esans�yel değ�ld�r. 
Bes�n tuzları b�tk�ler�n �ht�yaç duydukları suya 
dışarıdan ver�ld�kler�nde toprağa olan �ht�yaç 
ortadan kalkmaktadır. B�tk�ler�n bes�n tuzlarını 
sudan d�rek olarak süzerek alması, h�dropon�k 
s�stemler�n akuapon�k s�stemlerdek� temel 
görev�d�r. Balıkların atıklarından �ler� gelen ve 
suda çözünmüş halde bulunan bu bes�n tuzları 
b�tk�ler tarafından gel�şmeler� �ç�n kullanılmakta 
ve sudan uzaklaştırılmaktadır. Bu sayede suda 
bes�n tuzlarının b�r�kmes� önlenerek f�ltrasyon 
sağlanmaktadır (Şek�l 3). 

Akuapon�k s�stemlerde çok çeş�tl� balık türü 
kullanılab�lmekted�r. Kullanılmakta olan başlıca 
türler; T�lapya (Oreochrom�s n�lot�cus), Sazan 
(Cypr�nus carp�o), Pangas�us (Pangas�us 
hypophthalmus), Yılan balığı (Angu�lla angu�lla) 
Mor�na Balığı (Maccullochella peel�� peel��),

Şek�l 1. Kökler� �le sudan beslenen b�tk�ler Şek�l 2. Akuapon�k s�stemde b�tk�ler�n yerleşt�r�lmes�  
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Gümüş Levrek (B�dyanus b�dyanus), Altın Levrek 
(Macquar�a amb�gua), Dere alabalığı (Salmo trutta 
far�o), Atlant�k salmonu (Salmo salar), Tatlı su 
levreğ� (Perca fluv�at�l�s), Gökkuşağı alabalığı 
(Oncorhynchus myk�ss), Ot sazanı (Ctenopharyn-
godon �della, Gümüş sazanı (Hypophthalm�chthys 
mol�tr�x), Ko� (C. carp�o), T�lapya (Oreochrom�s sp) 

ve çeş�tl� yayın balığı türler�d�r (şek�l 4). 

Hydropon�c s�stemlerde neredeyse tüm b�tk�ler�n 

yet�şt�r�leb�leceğ� düşünülmekted�r. Günümüzde bu 

s�stemlerde yet�şt�r�len başlıca türler; İtalyan 

Fesleğen�, Mor Fesleğen, Tayland Fesleğen�, Ç�n 

Maydanozu (K�şn�ş Otu),Frenk Maydanozu, İtalyan 

Maydanozu, Frenk Soğanı (Sarımsak), L�mon Otu, 

Nane, Dere Otu, Su Teres�, Marul, Roka, Yaban� 

Marul (H�nd�ba), Kırmızı Marul, Muhabbet Ç�çeğ�, 

Güneğ�k, Kıvırcık Lahana, Ispanak, Uzak Doğu 

Marulu, Ç�n Lahanası, Tatso�, Horoz�b�ğ� Ç�çeğ�, 

domates türler�, salatalık türler�, Ç�n Ispanağı ve 

Ç�çekl� Lahana g�b� türlerd�r (Şek�l 5.6.7).

S�stem genel olarak b�r ya da daha fazla balık 
tankı, b�r b�yof�ltre ve b�tk� yatağından oluşmak-
tadır. B�tk� yatağına ver�lecek olan su öncel�kle 
b�yoloj�k f�ltreden geçmekted�r. Bazı s�stemlerde 
çökeltme havuzu da kullanılmaktadır. Bu havuzda 
askıdak� katı maddeler�n çökert�lerek s�stemden 
uzaklaştırılması sağlanmaktadır. B�yof�ltrede

Şekil 3. http://www.cultures-aquaponiques.com/ The  
M.L. Aquaponics greenhouse at harvesting time © 2005

Şek�l 4. Akuapon�k s�stemde yet�şt�r�len t�lap�a balıkları.
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balıkların metabol�k atıklarından kaynaklanan 
amonyak, n�tratlı b�leş�klere çevr�lerek b�tk�ler�n 

yet�şt�r�lmes�nde kullanılab�l�r hale gelmekted�r. 
Bu sayede suyun balıklar �ç�n toks�k olmasının da 
önüne geç�lmekted�r. B�yof�ltre �çer�s�nde bulunan 
her türlü yüzeye tutunarak b�yof�lm oluşturan 
bakter�ler bu n�trojen döngüsünden sorumludur. 
Tem�zlenm�ş olan su b�tk� yataklarının alt kısmına 
yerleşt�r�len ve b�tk�ler tarafından f�ltrelenm�ş olan 
suyu depolamaya yarayan su haznes�nden 
pompalanarak balık tanklarına/havuzlarına ger� 
döner (Şek�l 8).

Bu s�stem sayes�nde, aynı su defalarca 
kullanılarak, hem balık üret�m�, hem de b�tk�sel 
üret�m yapmak mümkündür. Suyun sürdürüleb�l�r 
olarak kullanılması sayes�nde doğal su kaynakları 
üzer�ndek� baskı da azaltılmaktadır. Ayrıca, su 
ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde öneml� masraflara neden 
olan f�ltrasyon mekan�zasyonu azaltılarak 
ekonom�k b�r s�stem oluşturulmaktadır. Daha önce 
de değ�nm�ş olduğumuz g�b� dünyanın su 
kaynakları hızla azalmakta ve suya olan �ht�yaç 
hızla artmaktayken, bu ve benzer� sürdürüleb�l�r 
s�stemler�n gel�şt�r�lmes� çok öneml�d�r. Akuapon�k 
s�stemler, ev kullanıcısından endüstr�yel üret�me 
her alanda kolayca uygulanab�len ve başarılı üret�m 
yapab�len s�stemler olmaları neden�yle ülkem�zde 
de terc�h ed�lmel� ve bu t�p yatırımlara destekler 
arttırılmalıdır.

Şek�l 5. Akuapon�k s�stemde domates

Şek�l 6. Akuapon�k s�stemde marul yet�şt�r�c�l�ğ�

Şek�l 7. Akuapon�k s�stemlerde salatalık yet�şt�r�c�l�ğ�

Şek�l8. Örnek akuapon�k s�stem d�zaynı.
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Bu çalışmada Ceyhan Nehr� üzer�nde kurulmuş 
olan küçük h�droelektr�k santraller�n�n balık 
popülasyonları üzer�ndek� etk�ler�n�n ve yaptırılan 
balık geç�tler�n�n tekn�k özell�kler�n�n araştırılması 
amaçlanmıştır. Son yıllarda Türk�ye'dek� neh�r 
havzalarında çok sayıda küçük h�droelektr�k 
santraller� yapılmış ya da planlanmış olup bunların 
b�r çoğunda balık geç�tler�n�n olmamasından 
dolayı üreme göçü yapan balıklar olumsuz yönde 
etk�lenmekted�r.

Türk�ye'de �şletmeye açılan toplam 240 adet 
baraj  156 adet neh�r t�p� küçük h�droelektr�k 
santral� (Neh�r t�p� santrallerden ayrıca 250 adet 

�nşaat hal�nde, 1.073 
adette proje hal�nde 
bulunmaktadır) ve 173 
adet regülatör mevcut 
olup bunlardan büyük 
barajların h�ç b�r�nde 
balık geç�d� olmayıp 
DSI tarafından yaptırı-
lan 33 adet regülatörde 
balık geç�d� bulunmak-
tadır.

Ceyhan Nehr� Türk�ye'de öneml� b�r potans�yele 
sah�p akarsu havzasıdır. Nehr�n toplam uzunluğu 
509 km'd�r. Ceyhan Nehr� Kahramanmaraş İl� 
Elb�stan İlçes�n�n 3 km güney doğusundak� 
Pınarbaşı ve Kaynarca kaynaklarından doğ-
maktadır. Kaynaktan �t�baren Söğütlü, Hurman, 
Nergele, Göksu, Tek�r ve Aksu çayları �le d�ğer dere 
ve çayları alarak Adana İl� Yumurtalık �lçes� 
sınırlarında Akden�z'e dökülmekted�r. Kaynaktak� 

3ortalama deb�s� 5-7 m /sn olup, den�ze döküldüğü 
3bölgedek� deb�s� �se 237,7 m /sn d�r. Bu güne kadar 

Ceyhan Nehr� üzer�nde toplam 9 adet büyük baraj 
yapılmıştır. Ceyhan Nehr�'ne a�t yan kol akarsular 
üzer�ne �se Kahramanmaraş İl� sınırlarında 19 adet 
�se küçük h�droelektr�k santral� yapılmıştır. 
Bunlarında dışında 1 adet büyük baraj �nşaatı yen� 
b�tm�ş ve 2 adet barajında �hale �şlemler� devam 
etmekted�r. 33 adet küçük h�droelektr�k santral� 
projes� �se uygulamaya aktarılmak üzere hazırlan-
mış durumdadır. 

Ceyhan Nehr�'n�n balık faunasını; Angu�lla 
angu�lla, Cypr�nus carp�o, Capoeta angorae, 
Capoeta barro�s�, Barbus rajanorum, Salmo 
macrost�gma, Alburnus oront�s, Squal�us cephalus,

BALIK GEÇİTLERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ, İŞLEVLERİ VE 
CEYHAN NEHRİ'NDEKİ UYGULAMALARI

Ceyhan Nehr� Havzası ve Büyük Barajlar

Orhan BÜLBÜL
Su Ürünler� Müh.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Kahramanmaraş İl Müdürlüğü
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Acantobrama marm�d, S�lurus glan�s, Pseudophox�nus 
zereg�, Garra rufa, Garra var�ab�l�s, Oxynoemache�lus 
angorae, Aphan�us mento, Clar�as lazera ve Salar�a 
fluv�at�l�s Nemache�lus angorae, Nemache�lus sp.
türler� oluşturmaktadır (Kara ve ark., 2010). Bu 
türlerden Cypr�nus carp�o ve Acanthobrama marm�d 
barajlar yapıldıktan sonra DSI tarafından aşılanmış 
olup d�ğer türler �se havzanın or�j�nal balıklarıdır. 

Barajlar yapıldıktan sonra Angu�lla angu�lla'nın 
göç yolları kes�lm�ş ve balık geç�tler�n�n de 
olmamasından dolayı bölgede nesl� tükenm�şt�r. 
D�ğer türlerden �se Capoeata angorae, Capoeta 
barro�s�, Barbus rajanorum ve Squal�us cephalus 
türler�n�n potamodrom tür olduğu ve baraj göller� 
�le dereler arasında göç ett�ğ� düşünülmekted�r. 
Ancak bu türler�n üreme davranışları ve göçler� �le 
�lg�l� l�teratür b�lg�ler� mevcut değ�ld�r. Ayrıca 
Salmo macros�tma �se dereler�n aşağı kes�mler� �le 
kaynağı arasında üreme göçü yapmakta olup söz 
konusu küçük h�droelektr�k santraller� ve 
regülatörler bu türün göçünü de olumsuz yönde 
etk�lemekted�r.

Balık Geç�d�n�n Tar�f� ve Genel Özel-
l�kler�:

Balık Geç�d�: Akarsular üzer�nde kurulan bent, 
ç�t, regülatör, baraj ve benzer� tes�slerde su 
ürünler�n�n akarsu yatağında üreme, beslenme 
göçler�ne ve yet�şmeler�ne mahsus memba ve 
mansap arasında geç�şler�n� sağlayan su yapılarıdır.

Balık Geç�tler� Yapılarına Göre:

1-Balık merd�ven� (= geç�d�, yolu) 
a-Havuzlu Geç�tler
b-D�key Yarıklı Geç�tler
c-Den�l Geç�tler�
d-Yılan Balığı Geç�d� 

2-Balık Asansörler�
3-Özel T�p Geç�tler
4-Doğala Benzer Balık Geç�tler� ve Yan Geç�tler
5- Balık Eklüzü

Balık Geç�d� Yapımında D�kkat Ed�lecek 
Hususlar

ŸBalığın B�yoloj�k Yapısı ve Hızı
ŸBalık Geç�d� Kapas�tes�
ŸHavuz Boyutları ve Şekl�
ŸBalık Geç�d�ndek� Su Akış Hızı
Ÿ D�nlenme Alanı
ŸOr�f�s Adet� ve Boyutları
ŸAkarsuyun Gen�şl�ğ�
ŸBalık Geç�d� Deb�s�
ŸOrtalama Hız
ŸŞüt Yüksekl�ğ�
ŸSu G�r�ş Hızı
ŸD�nlenme Alanındak� Su Hızı 
ŸBalık Geç�d�n�n Yapı Malzemes�
ŸBalık Geç�d�n�n Eğ�m�
ŸAkarsuyun B�yoloj�k, K�myasal ve F�z�ksel 
yapısı 

Ceyhan Nehr� üzer�nde kurulan �lk balık geç�d� 
Afş�n-Elb�stan B-Term�k Santral�n�n soğutma 
suyu alımı �ç�n alınan regülatör üzer�nde 2007 
yılında yaptırılmıştır. Söz konusu balık geç�d�n�n 
uzunluğu, bent yüksekl�ğ� 2,5 m olup balık geç�d� 
uzunluğu 7,75 m, gen�şl�ğ� 1 m or�f�s açıklıkları 30 
cm d�r. Geç�t 5 bölümden (havuz) oluşmaktadır. 
Bent aralıkları �se 1.5 m olup bent üzer�ndek� 
yarıkların gen�şl�ğ� �se 40 cm ve der�nl�kler� �se 30 
cm d�r. Bu açıklıklar su m�ktarı ve balık türü 
özell�ğ�ne göre değ�şmekted�r. Fırnız Çayı 
üzer�nde 2008 yılında kurulan regülatör üzer�ndek� 
2. balık geç�d� de havuzlu ve or�f�sl� olup, 23,43 m 
uzunluğunda, bent yüksekl�ğ� 5.5 m, or�f�s 
açıklıkları 30 cm, havuz aralıkları 1.5 m ve havuz 
der�nl�kler� �se 1.30 m'd�r. Bent üzer�ndek� 
yarıkların gen�şl�ğ� �se 40 cm ve der�nl�kler� �se 30 
cm'd�r. Bundan sonrak� yapılacak regülatörlerde 
�se d�key yarıklı balık geç�d� model� uygulanacak 
ve geç�t ebatları alınacak suyun deb�s�ne ve balık 
türü özell�ğ�ne göre bel�rlenecekt�r. İl�m�z 
sınırlarında Ceyhan Nehr� ve yan kolları üzer�nde 
mevcut bulunan 28 baraj ve regülatörlerden 12 
adet�nde balık geç�d� yapılmış ve çalışır vaz�yette 
bulunmaktadır. Hatalı yapılan 3 adet regülatör 
üzer�ndek� balık geç�d� �se düzelt�lmekted�r.
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Sonuç olarak Ceyhan Neh�r s�stem�nde ve 
Türk�ye'dek� d�ğer neh�r havzalarında (25 adet neh�r 
havzası) yapılmakta olan barajlar, h�droelektr�k 
santraller� ve regülatörler üzer�nde balık geç�tler�n�n 
yaptırılması balık çeş�tl�l�ğ�n�n ve stokların 
korunması kapsamında oldukça öneml�d�r. Ayrıca 
Türk�ye'dek� balık türler�n�n üreme davranışları �le 

�lg�l� çalışmalar eks�k olup göçmen balık türler�, göç 
yolları, göç zamanları ve üreme bölgeler� g�b� 
konular balık markalama ve �zleme (f�sh telemetry) 
çalışmaları �le bel�rlenmes� gerekmekted�r. Bu 
çalışmalara dayanarak uygun balık geç�tler�n d�zayn 
ed�lmes� ve mevcut balık geç�tler�n�n etk�nl�kler�n�n 
araştırılması gerekmekted�r. 

Balık Geç�tler� Modeller� ve Bölümler�

Balık Geçd�n�n Genel Yapısı (D�key Yarıklı )                 

D�key Yarıklı Balık Geç�d�

Yarıklı Or�f�sl� Balık Geç�d� Bölümler�

Elb�stan Balık Geç�d� (2007) Ceyhan Nehr�

Fırnız HES Balık Geç�d� (2008) Fırnız Çayı

Yarıklı-Orıf�sl� Balık Geç�d�

BALIK GEÇİTLERİNİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ, İŞLEVLERİ VE CEYHAN NEHRİ'NDEKİ UYGULAMALARI
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Balık Asansörler�n�n Genel Yapısı ve İşley�ş�

Balık Geç�d� Aydınlatma Bacası

Elb�stan Balık Geç�d� (2007) (Ceyhan Nehr�)

D�key Yarıklı Balık Geç�d� (2010) Körsulu Çayı

D�key Yarıklı Balık Geç�d� (2011) Tek�r Çayı

Yüksekl�k 50 m

Yüksekl�k 55 m
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Nez�h BİLECİK
Balıkçılık ve den�z b�l�mc�s� olan Nez�h 

B�lec�k 18 Aralık 1941'de Man�sa Akh�sar'da 
doğdu. Eğ�t�m yaşamı boyunca çeş�tl� okullarda 
okudu. Vefa L�ses�n� b�t�rd�. İstanbul Ün�vers�-
tes� Fen Fakültes� Zooloj�-Jeoloj� Bölümü'nden 
mezun oldu. 1969 yılında E.B.K.'nın Beş�ktaş-
tak� Balıkçılık Müesseses� Müdürlüğü'nde 
araştırmacı olarak göreve başladı. Özell�kle 
Karaden�z kıta sahanlığında yaşayan canlı 
kaynakların ekonom�k yönden �şlet�lmes� ve 
değerlend�r�lmes� amacına yönel�k olarak,  
dönem�n tek araştırma gem�s� olan “Arar” la 
s�steml� çalışmalarda bulundu. Bunun yanı sıra 
Marmara Den�z�'nde uygulamalı balık avcılığı 
faal�yetler� �le den�z b�l�m� çalışmalarına 
katıldı. Ayrıca 1973 yılında Ege Den�z� trol 
sahalarındak� araştırmaları gerçekleşt�rd�.

Balıkçılık Müesseses�'n�n araştırma faal�-
yetler�ne son ver�lmes� üzer�ne Tarım ve 
Köy�şler� Bakanlığı bünyes�ndek� Su Ürünler� 
Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Su Ürünler� 
Bölge Müdürlüğü'nde 1976 yılında uzman 
olarak çalışmaya başladı. Akab�nde Bölge 
Müdür Yardımcılığı görev�ne get�r�ld�.  

1985 yılında Tarım Bakanlığı'ndak� yen� 
yapılanmadan sonra 1987 yılında doğrudan 
bakanlığa bağlı olarak kurulan; Marmara 
Den�z�, Ege Den�z� ve Akden�z'den sorumlu olan 
Bodrum Su Ürünler� Araştırma Enst�tüsü'ne 
müdür olarak atandı.   Bu enst�tü bünyes�nde 
araştırma, eğ�t�m, üret�m ve yayım ağırlıklı 14 
yıl etk�nl�kten sonra Ek�m 2000'de emekl� oldu. 
2003 yılında Türk Den�z Araştırmaları Vakfının 
“Sularda İz Bırakanlar” ödülünü aldı. Yaşantısı-
nı Bodrum Yalıkavak'da sürdüren Nez�h 
B�lec�k'�n 7's� uluslararası olmak üzere 80'� aşkın 
yayını bulunmaktadır. 

BALIKÇILIK KANUN TASARISI 
TASLAĞI VE ENDİŞELER

Günümüzde ülke balıkçılığı 1380 Sayılı Su Ürünler� Kanunu 
çerçeves�nde sevk ve �dare ed�lmekted�r. Anılan kanun 1971 
yılında kabul, 1986 yılında 3286 Sayılı Kanun �le tad�l ed�lm�ş ve 
aradan geçen 40 yıl sonra Türk�ye balıkçılığının sorunlarını 
günümüzün koşullarına uygun düzeyde karşılayamamıştır. 
Geçen süreç �çer�s�nde üzer�nde yaşadığımız gezegen�m�z her 
yönüyle köklü değ�ş�mlere ve buna bağlı olarak hava, kara ve 
den�z�yle b�r bütün olarak ekoloj�k erozyona maruz kalmıştır. 
İlerleyen teknoloj�n�n sakıncalı teknoloj�ye dönüşmes� özell�kle 
sucul canlı kaynakları tehd�t eden en öneml� faktör olmuştur. 

Günümüzde Kaynak Yönet�m�n�n Önem Kazanması

17. yüzyılda 500 m�lyon, 19. yüzyılda 1 m�lyar, �çer�s�nde 
yaşadığımız zaman d�l�m�nde �se 7 m�lyarı aşan dünya nüfusu 
günümüzün en büyük sorunu ve tehl�kes� olarak gezegen�m�z�n 
geleceğ�n� tehd�t etmekted�r. Özell�kle,  geçt�ğ�m�z yüzyıl �çer�s�n-
de ekonom�k faal�yetler patlama göstererek 13 tr�lyon dolarlık b�r 
dünya ekonom�s� yaratmıştır. İç�nde bulunduğumuz yüzyılda 
bunun 5 veya 10 katı kadar artışın olma olasılığıda geleceğe 
umutla bakışı engelleyen b�r tablodur. Söz konusu rakamlar 
dünyanın konutlara, ulaşıma, ç�ftl�klere ve sanay�lere yatırım 
yapması hal�nde b�yosfer üzer�nde olab�lecek der�n etk�ler� 
yansıtmakta ve o konuda b�z� uyarmaktadır. Ekonom�k 
büyümen�n büyük kısmı ormanlardan, topraktan, den�zlerden ve 
su yollarından ham madde çekmekt�r (1). 

Bu nedenle günümüzde en öneml� ve geleceğ�m�z� güvenceye 
alma uygulaması “Kaynak Yönet�m�” kavramında saklıdır. 
Kaynak yönet�m� öz olarak b�lg�, doğru yorum ve et�k kavram-
larını �çer�r. Kaynak yönet�m� �nsanlığın ortak malı olan doğal 
kaynakların “Sürdürüleb�l�r Koruma Model�” çerçeves�nde yürü-

 
tülmes�n� ben�mser. Böylel�kle doğal sermayen�n tüket�lmes�ne 
�z�n vermez. Günümüz �nsanlarının gereks�n�mler�n� b�l�msel 
bulguların ışığı altında karşılamasının yanı sıra gelecek 
nes�ller�nde olası gereks�n�mler�ne gölge düşürmeyecek tüm 
faal�yetler� d�s�pl�n altına alır. Bunu yaparken de ekonom� �le 
ekos�stem arasında özell�kle denge kurulması hususunu göz ardı 
etmez. 
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Ortak mal olan doğanın korunması kamusal 
yaşamda yasalarla sağlanmaktadır. O zaman 
yasanın ne olduğunu sormak gerek�r. Yasa ya da 
kanun, demokrat�k anayasal hukuk devlet�nde 
yetk�l� organlarca meydana get�r�len kurallar 
bütünüdür.  

İs�mlend�rmelerdek� Duyarsızlık

Konumuz �t�barıyla hukuk kurallarının oluş-
turulması görev� Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı'na düşmekted�r. Ancak bu görev�n 
�fasında et�k olarak d�kkat ed�lmes� gereken husus 
Bakanlığın konu �lg�l�s� deney�ml� ve b�lg� 
b�r�k�m�ne sah�p b�reyler� b�r araya get�r�p sağlıklı 

ve tutarlı b�r taslağın hazırlanmasına olanak 
sağlamasıdır. Sakat doğan çocuk o sakatlığı �le 
büyür şekl�nde b�r dey�m vardır. Bakanlığın 
bugünkü tutum ve yaklaşımı çokça bunu 
andırmaktadır. İşte örnek; teşk�latın adı Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıdır. Bakanlığın 
�s�mlend�r�lmes�nde b�le gerekl� hassas�yet�n 
göster�lmed�ğ� gün g�b� ş�k rdır. Çünkü �k�nc� a â
sözcük olan “Tarım”ın anlamı hem b�tk�sel hem 
de hayvansal üret�m� kapsar. Hal böyleyken 
“Hayvancılık” sözcüğünü kullanmak da ne 
oluyor. İş�n özü Gıda ve Tarım Bakanlığıdır. 
İk�nc� örnekte kanun taslağını hazırlayan 
Bakanlığın alt b�r�m� olan “Balıkçılık ve Su 
Ürünler� Genel Müdürlüğü” �le �lg�l�d�r. Yazar 
tarafından geçm�şte uluslararası term�noloj�de 
“Su Ürünler�” �le �lg�l� olarak b�r tanımlama 
bulunmadığı, doğrusunun balıkçılık olduğu 
çeş�tl� kereler nedenler� bel�rt�lerek detaylı b�r 
şek�lde kaleme alınmıştır (2-5). 40 yılı aşkın 
geçm�ş dönemde teşk�latın adı balıkçılığın 
eşdeğer� olduğu yorumuyla “Su Ürünler�” 
olarak sürdürülmüştür.  Zaman �çer�s�nde bu 
konuda yapılan eleşt�r�ler�n yoğunluğu, d�ğer 
taraftan AB'n�n dayatması üzer�ne kurulan yen� 
teşk�latın �s�mlend�r�lmes�nde mantık açısından 
�zah ed�lemeyecek şek�lde kurumun adı 
“Balıkçılık ve Su Ürünler� Genel Müdürlüğü” 
olarak sahnede yer�n� almıştır. Balıkçılık 

sözcüğü tamam ama geçm�şte balıkçılık ter�m�ne 
eşdeğer olarak su ürünler� sözcükler� kullanıldığı 
d�kkate alındığında onu da o anlam çerçeves�nde 
yorumladığımızda ortaya “Balıkçılık ve Balıkçılık 
Genel Müdürlüğü” oluşumu çıkıyor. N�speten 
benzer şek�lde “Tarım” sözcüğünden sonra 
“Hayvancılık” sözcüğünün yazılması g�b�.

Oluşan Doğal End�şen�n Nedenler�

 Adını b�le doğru dürüst koyamayan teşk�latın 

yönet�m açısından ülkeye yaşattığı olumsuzluklar 

genel şekl�yle balıkçılığın çöküşü olmuştur. Üret�m 

artışını, balıkçı f�losunun aşırı şek�lde güçlend�r�l-
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mes�n� kalkınma olarak görmüştür. Türk�ye 
den�zler�ndek� özell�kle ekonom�k öneme sah�p 
yüzey ve orta su balıkları olan pelaj�k balıklarla, d�p 
balıkları yan� demersal balıkların stok m�ktarlarını 
güdümlü balık stok ölçüm araştırmaları yaparak 
saptamadığı �ç�n, geçen süreç �çer�s�nde canlı 
kaynaklarımızın üret�m� çağdaş olmayan b�r şek�lde 
rastgele gerçekleşt�r�lm�şt�r. Merkez� otor�te bu 
konuda önlem üretemem�ş veya yeters�z kalmıştır. 
Stoklar çökmüş, f�lo fazlalığından avcılık 
ver�ml�l�ğ�n� y�t�rm�ş, üret�m m�ktarları düşmüş ve 
balık boylarında küçülmeler net b�r şek�lde �zlen-
m�şt�r. Oysak� merkez� otor�ten�n görev� çağdaş 
balıkçılık pol�t�kası uygulamak olmalıydı. 40 yılı 
aşkın süre bu olmadı ve kaynaklar endüstr�yel 
balıkçı kes�m� tarafından vahş� avcılıkla sömürüldü, 
küçük ölçekl� balıkçılar �se çoğunlukla mağdur 
oldular.

Ş�md� yen� b�r kanun taslağı hazırlanmış. Yapılan-
masına ve çağdaş kadrolaşması oluşumuna şüphe 
�le baktığımız ve �s�mlend�rmeler� b�le tartışma 
konusu olan b�r kuruluşun hazırladığı taslağa b�le 

şüphe �le bakmak doğal b�r hak g�b� görünmekted�r. 
Geçm�ş�nde gerçekte olması gereken n�tel kadrolaş-
ma konusundak� zaafından dolayı 40 yıldır sektöre 
mav� boncuk dağıtarak ayakta durmaya çalışan b�r 
teşk�latın hazırladığı kanuna �ht�yatla yaklaşımda 
her zaman fayda vardır. Balıkçılık balık pazarında 
yapılan balık satıcılığı değ�ld�r. Çağdaş b�r 
balıkçılık uygulaması gerçek anlamda �nsan olarak 
egemen olamadığımız o dev s  sucul ortamdak� a a
canlıların devamlılığını ve �şletmec�l�ğ�n� en �y� 
düzeyde sağlamaya yönel�kt�r. Sucul canlı 
kaynakların yönet�m�, ürünler�n stoktan çek�m�, 
stoktan çek�m teknoloj�s�, zamanı ve av yasakları 
süreçler�n� b�l�msel olarak gerçekleşt�rmek üzer�ne 
�nşa ed�l�r. Bu gerçekleşmed�ğ� �ç�nd�r k� balıkçılı-
ğımızda sıkıntılar yaşanmıştır ve yaşanmaya devam 
ed�lmekted�r. D�ğer taraftan ülkem�z sucul ortamın-
dak� b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n daha fazla yıpranmasının 
önü de uluslararası sözleşmeler sayes�nde kes�lm�ş-
t�r. Ne var k� o da ülke yönet�c�ler�n�n aldığı önlem-
lerle değ�l, dolaylı olarak uluslararası anlaşmalara 
ülke olarak uyma yükümlülüğünden �ler� gelm�şt�r.  
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Aslında �nsanlık �ç�n b�r n�met olan sucul ortam 
b�zzat n�mete ulaşanlar �ç�n temel doğa kurallarına 
ters düşmemek �lkeler� olması gerek�rken tam 
ters�ne doğaya adeta savaş açmış vaz�yetteler. Oysa 
“İnsanların rolü doğayı anlamak ve b�rl�kte 
çalışmaktır, yoksa �şgal etmek değ�ld�r” söylem� 
olmalıydı. Genel tanımlama olarak “İnsanlar doğal 
kaynakları b�lerek savurganca kullanan yeryüzünün 
tek türüdür”. Özel olarak balıkçı tanımlamasına 
g�ren kes�m�n neredeyse tamamına yakını canlı 
kaynakları kend� menfaatler� doğrultusunda 
engels�z kullanma konumunu kend�ler�ne b�r hak 
olarak görmekteler.

Aslında Türk�ye balıkçılığının yönet�m�nde, 
konu �le �lg�l� kanun, yönetmel�k ve genelgeler 
bağlamında end�şeler çok yönlüdür. Çünkü sorumlu 
otor�te gerek merkez ve gerekse taşra teşk�latı �nsan 
kaynakları açısından görev tanımlamasına uygun 
oluşturulmamıştır. 40 yılı aşkın süred�r balıkçılık 
konusunun düzlüğe çıkamamasının temel neden� 
budur. Konunun dünya ülkeler�n�n balıkçılık 
uygulamalarında baş aktörler balıkçılık b�yologları, 
den�z b�yologları ve h�drob�yologlardır. Ama 

ülkem�zde sahnede ve yöne-
t�mde uygulamalı b�yoloj�n�n 
b�r d�s�pl�n� olan bu meslek 
gruplarının tems�lc�ler�n� 
eşant�yon düzey�nde b�le olsa 
göremezs�n�z. Bu nedenle 
günümüzde  yönet �m ve 
uygulamalarda �lg�nç b�r 
şek�lde oluşturulan Balıkçılık 
(Su Ürünler�) Fakülteler�nden 
mezun olan Mühend�sler�n 
güdümüne g�rmes� gerek�rken 
tam ters�ne sahalarında b�r 
değer olmalarına karşın dolay-
lı �lg� alanı çerçeves�nde �k�n-
c�l b�lg�yle donanmış Z�raat 
Mühend�sler� �le Veter�ner 
Hek�mler�n ülken�n balıkçılı-
ğını yönett�kler�d�r. Bu hem 

b�l�msel hem de meslek et�ğ�ne, ayrıca mantığa 
aykırıdır. Asl� b�lg� donanımına sah�p öncel�kl� 
meslekler varken, �k�nc�l rolde olması gerekenler�n 
baş aktör olmalarını �zah edeb�lmek pek de olası 
değ�ld�r. Bu yöntem meslek� yayılmacılığın asl� hak 
sah�pler�n� tekneden den�ze atmasıyla eş anlamlıdır. 

Den�z b�l�m�, göl b�l�m�, balık b�l�m�, balıkçılık 
b�l�m�, den�z b�yoloj�s�, balıkçılık tekn�ğ� b�r bütün 
olarak ele alındığında bu sahanın çok �ler� düzeyde 
b�lg� b�r�k�m� �çerd�ğ� kend�l�ğ�nden anlaşılır. 
Balıkçılık çok d�s�pl�nl� (mult�d�s�pl�ner) bağımsız 
b�r uygulama alanıdır. Bu özell�ğ�n ülke yönet�c�ler�, 
tüm s�yas� part�ler ve parlamenterler tarafından 
öncel�kle b�l�nmes� gerek�r. Bu sahada at koşturacak 
olanların özell�kle uygulamalı b�yoloj�k oseanograf� 
açık b�r �fade �le den�z b�yoloj�s�, balıkçılık b�yoloj�s�, 
çevre sorunları ve akvakültür alt konularında 
donanımlı olmaları kaçınılmazdır. Donanımı ve 
kadroları çağdaş olmayan b�r yapı günümüz koşul-
larına uygun kanun hazırlayab�l�r m�? Varsayımsal 
olarak hazırlandığında bunu sonuna kadar �nançla 
savunab�l�rler m�?  

BALIKÇILIK KANUN TASARISI TASLAĞI VE ENDİŞELER

Sayı: 55-57 Mayıs 2014   



46

S�yas� Arena ve Balıkçılık Konusundak� 
Donanımsızlık

Konunun özell�ğ�nden dolayı kanun hazırlayıcı-
larının küresel anlamda sermaye gücünün doğal 
kaynaklardan ham madde çekmeye yönel�k 
özell�ğ�n� de d�kkate alarak t�t�zl�kle kanunu 
hazırlamaları esastır. Burada özell�kle göz ardı 
etmemeler� gereken hususlar öncel�k sırasına göre; 
küresel anlamda doğa menfaat� ön planda tutulmalı; 
b�l�msell�kle örtüşen ulusal menfaatler özell�kle 
bel�rlenmel�; balıkçıların canlı sucul kaynakların 
hakça paylaşımları sosyal yönden gözet�lmel�d�r.

Bu yönde hareket ed�l�rken b�r kısım etk�n 
balıkçılık kes�m�nden yansıyacak baskılara karşı 
merkez� otor�ten�n tutumu net olarak şu olmalıdır. 
Den�zler�m�z�n 6 m�ll�k alanı, Marmara Den�z� ve 
boğazları �le tüm �ç sular devlet�n hüküm ve 
tasarrufu altındadır, yan� kaynağın sah�b� devlett�r. 
Hal böyle �ken yavuz hırsız ev sah�b�n� bastırırmış 
söylem�ne fırsat ver�lmemel�d�r.

Ne yazık k� oluşturulan yasaların kalıcılığı 
bağlamındak� durum h�ç �ç açıcı değ�ld�r. Kısaca 
h�ç b�r s�yas� part�n�n den�zler�m�z�n çağdaş 
yönet�m model� �le balıkçılık pol�t�kası hakkında 
doğru dürüst görüş ve söylem� yoktur. Part�ler�n bu 
durumlarının yanı sıra parlamenterler de bu 
konuda yeterl� b�r donanıma doğal olarak sah�p 
değ�ld�rler. Bu tanımlama parlamentoya saygısız-
lık olarak yorumlanmamalıdır. Burada değ�n�lmek 
�stenen, parlamento çatısı altındak� b�r noksanlığı 
bel�rtmek ve tüm s�yas� part� yönet�c�ler�n�n göz 
ardı ett�ğ� b�r hususu vurgulamaktır. 

Evet! Parlamento çatısı altında den�z b�l�m�, 
den�z b�yoloj�s�, balıkçılık b�yoloj�s�, balıkçılık 
tekn�ğ� g�b� özetleyeb�leceğ�m�z konulara meslek� 
yönden egemen b�r parlamenter yoktur. B�r yarım-
ada ülkes� �ç�n �zahı olmayan b�r tablodur bu. 

Unutmayınız gezegen�m�z�n d�ğer b�r adı da 
“Okyanus Gezegen�”d�r. Olası kanun aslında salt 
balıkçı kes�m�ne yönel�k b�r gel�şme değ�ld�r. 
Doğanın �nsan el�yle ve koruyucu b�r yaklaşımla 

ver�ml� �şlet�lmes� ve b�l�msel bulgular ışığında 
kontrol ed�lmes� �le �lg�l�d�r. Doğa �ç�n en büyük 
tehl�ke �nsandır. Doğanın b�lg�s�z �nsanlardan, onu 
sınırsızca kullanmak �steyenlerden ve yarı b�lg�l� 
b�reylerden ş�ddetle korunmaya gereks�n�m� 
vardır. Bu nedenle balıkçılık kanununa katkı 
sağlayacak olan ve parlamentoda el kaldıracakların 
konu hakkında b�lg�lend�r�lmeler�, kend�ler�n�n 
b�lg� ed�nmeler� sağlanmalıdır. 

Kanun Tasarısı Taslağı Üzer�ne Görüşler

Kaygıyla �zled�ğ�m�z yen� balıkçılık yasası taslağı 
�le �lg�l� görüşe gel�nce. Bu konuda Geleneksel 
Balıkçılığı Yaşatma Derneğ� (GELBALDER) web 
sayfasında ( )  derneğ�n www.gelbalder.org
kurucularından daha doğrusu kurucusu Sayın Kenan 
Ked�kl�'n�n 13 Kasım 2013 tar�h�nde “Su Ürünler� 
Kanunu Neden Değ�şt�r�l�yor” başlıklı b�r yazısı 
yayımlandı. Beğen� �le okuduğum bu paylaşımın 
çoğu yer�nde kend�s� �le aynı ortak kaygıları 
paylaşmam neden�yle yazısının bazı kısımlarını 
buraya yansıtmak �st�yorum (6).

Bakın Ked�kl� ne demekte: “Her türlü eleşt�r�y� 
göze alarak söylemek �ster�m k�, bu taslak 
balıkçılığımızın güncel sorunları ve bu sorunların 
olası çözümler� konusunda yeterl� b�r çözüm, su 
ürünler� avcılığı ve toplayıcılığının sürdürüleb�l�r 
yönet�m model� açısından yen� ve �şe yarar b�r 
anlayış get�rmemekted�r.”

“Su Ürünler� Kanunu b�z�m hang� av araç ve 
gereçler� �le ne zaman, nerede, hang� metotlarla, 
hang� türler� ve hang� m�ktarlarda avlayab�le-
ceğ�m�z� bel�rler. Bu tanım kanun koyucu 
tarafından konulan balıkçılık faal�yet�n�n yasal 
sınırlarının ve kapsamının bel�rlenmes�d�r. Kanun 
sadece bu bel�rlemeler� tesp�t ve tar�f etmekle sınırlı 
kalmaz. Avcılık toplayıcılık faal�yetler� kapsamında 
yasak ve sınırlamaları da tesp�t ve tar�f  eder. 
Şüphes�z b�r kanunun amacını yer�ne get�reb�lmes� 
�ç�n bu tesp�t ve tar�flerle yet�nemez. Kanun 
koyduğu kuralların �hlal� karşısında yaptırımları da 
ortaya koyar, bu yaptırımların caydırıcı etk�s� �le
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kanunun amacı olan hedefler�n gerçekleşt�r�lmes�n� 
garant� altına alır.”

“Taslağı okuduğunuzda ne yazık k� caydırıcılık 
konusunda çokça eleşt�rd�ğ�m�z 1380 Sayılı 
Kanunun ger�s�nde kalmış b�r taslak �le karşı 
karşıya olduğumuzu söyleyeb�l�r�m.”

“Kanunlar yoruma açık olmamalı açık ve kes�n 
hükümler �çermel�d�r.”

“Balıkçılığımızın �ht�yacı olan sadece sürdürü-

leb�l�r avcılık yöntemler� değ�l aynı zamanda 

sürdürüleb�l�r b�r balıkçılık yönet�m�d�r.”

Varsın Esk� Kanun Devam Ets�n

Kanun taslağı madde madde okunduğunda 
azımsanmayacak oranda boşluklar, yeters�zl�kler 
ve noksanlıklar söz konusudur. Örneğ�n; 

- Balıkçılık yer�ne su ürünü sözcüğünün 

kullanılması.

- Yer� gelm�şken kanunun adının tartışmalara 

son verecek şek�lde Balıkçılık Kanunu olarak 
tanımlanması. 

- Kanunda bel�rt�len sport�f amacın yaşı 

olmaz. 10 yaşındak� b�r b�reyde 75 yaşındak� b�r 
k�ş� de sport�f amaçlı faal�yette bulunab�l�r. Bu 
hatalı ve tartışmalara neden olan durum “Spor 
amaçlı avcılık yapacak b�reyler�n Bakanlıktan �z�n 

belgeler�n� almalıdır” şekl�ne döndürülme-
s�yle eleşt�r�lere nokta konulmalıdır. 

- İçsular, Marmara Den�z�, İstanbul ve 

Çanakkale boğazlarında her türlü trol �le 
avcılık yasaktır tanımlaması yer�ne “M�dye 
algarnası dışında sürütme ağları sınıfına g�ren 
her türlü ağla avcılık yasaktır” �bares� sorunu 
çözücüdür. Böylel�kle aslında beam-trol, beş�k 
trol ve k�r�şl� trol olarak da b�l�nen ve 
balıkçılarca kar�des algarnası adı �le kullanılan 
bu sürütme ağının da önü bu şek�lde alınmış 
olacaktır. 

- Kanun taslağındak� en büyük noksanlık 

�se balıkçılığın �lg� alanına g�ren tüm 
yükümlülükler�n tek çatı altında yan� 

“Balıkçılık Genel Müdürlüğü” bünyes�nde 
toplanmasına olanak sağlamamasıdır.

Bu ve benzer� sağlıklı hükümler �çermeyen 
maddeler�n yanı sıra oluşturulmayan maddeler de 
d�kkate alındığında olumsuzlukları çoğaltmak 
olasıdır. Bel�rt�len nedenler çerçeves�nde söz 
konusu kanun taslağının kanunlaşmaması en 
olumlu sonuç olacaktır. Varsın esk� kanun devam 
ets�n. İş�n en doğrusu kanun �çer�ğ�nde yer alması 
gereken her b�r alt konunun tekn�k açılardan eh�l 
kadrolar (Bakanlık, ün�vers�te, balıkçılık örgütler�, 
STK vb.) aracılığı �le AB kr�terler�ne de uyumlu 
olacak şek�lde yen� baştan düzenlenmes�d�r. 
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ÖZET

İnsan tüket�m� �ç�n hayvansal prote�n gerek-
s�n�m�n�n büyük b�r bölümü karasal ç�ftl�k 
hayvanlarından sağlanmakla b�rl�kte, su ürünler� 
hayvansal prote�n üret�m�nde önem� g�derek artan 
beslenme kaynaklarındandır. Bu durumda yüksek 
prote�n �çer�kl� ve kal�tel� yemlere gereks�n�m 
duyulmaktadır. Bu nedenle, yet�şt�r�c�l�ğ� yapılacak 
türler�n daha hızlı, kal�tel� ve az kayıpla yet�şt�r�le-
b�lmeler� �ç�n, yem�n kal�tes�nde etk�n rol oynayan 
katkı maddeler�n�n kullanımı gündeme gelmeye 
başlamıştır. Büyümey� arttırıcı olarak kullanılan 
katkı maddeler�n�n bazıları hormonlar, ant�b�yot�k-
ler, �yonoforlar ve bazı tuzlardır. Bunlar büyümey� 
arttırmasına karşın, yanlış kullanılması durumunda 
hayvanlarda ve bu hayvanları tüketenlerde, 
ant�b�yot�klerde olduğu g�b�, zararlı bakter�ler�n 
d�renç gel�şt�rmes� g�b� olumsuz etk�ler göstereb�l-
mekted�r. Bunun sonucu ç�ftl�k hayvanı üret�m 
s�stemler�nde, ant�b�yot�klere neden aramaya neden 
olmuştur. Bu seçeneklerden b�r� de, son yıllarda 
büyük önem kazanan, �nsan ve hayvan beslenmes� 
konusunda b�rçok çalışmada kullanılan prob�yot�k-
lerd�r.  Prob�yot�kler, hastalıkların kontrolünde 
kullanılan alternat�f b�r yol olup, genell�kle bes�n 
desteğ� olarak yeme veya suya �lave ed�len canlı 
m�krob�yallerd�r. Bu çalışmada özell�kle s�nd�r�me 
katkısı olan prob�yot�kler, bunların yararları ve su 
ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde kullanımı hakkında 
yararlı olab�lecek b�lg�ler bel�rt�lmekted�r.

Anahtar Kel�meler: Prob�yot�k, su ürünler� 

yet�şt�r�c�l�ğ�, su kal�tes�, gel�ş�m

THE USE OF  PROBIOTIC IN 
AQUACULTURE

ABSTRACT

Although most of the an�mal based prote�n need 
for human consumpt�on �s prov�ded by terrestr�al 
an�mals, the �mportance of f�sher�es �s gradually 
�ncreas�ng. In th�s case, qual�ty feeds w�th h�gh-
prote�n content are needed. Therefore, us�ng feed 
add�t�ves wh�ch play an �mportant role �n feed 
qual�ty has ga�ned currency to culture spec�es 
faster w�th h�gher qual�ty and lower loss. Some of 
the add�t�ves used for �ncreas�ng the growth are 
hormones, ant�b�ot�cs, �onofors and some salts. 
Although they �ncrease the growth, �n case of 
m�suage, �n th�s an�mals and consumers of those 
develop bacter�al res�stance as �n the m�susage of 
ant�b�ot�cs. Therefore alternat�ves to ant�b�ot�cs 
has been begun to search for l�vestock product�on 
systems. One of the alternat�ves �s prob�ot�cs 
ga�ned �mportance recently and used �n many 
human and an�mal nour�shment stud�es. Prob�ot�cs 
are an alternat�ve way to control d�seases and they 
are m�crob�als wh�ch were added �nto the feed and 
water as nutr�t�onal support. In th�s study, the 
�mportant �nformat�on about prob�ot�cs wh�ch are 
espec�ally contr�bute to the d�gest�on, the�r benef�ts 
and the�r usage �n aquaculture w�ll be rev�ewed.

Keywords: Prob�ot�c, Aquaculture, water 
qual�ty, development

PROBİYOTİKLERİN 
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI

1 1* 1Gökhan HAMZAOĞLU , Seval DERNEKBAŞI , Mehmet Anıl KESKİNBALTA
1S�nop Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes�

*Bu çalışma 17. Ulusal Su Ürünler� Sempozyumu'nda poster olarak sunulmuştur.



50

Sayı: 55-57 N�san 2014   

1. GİRİŞ

Dünya nüfusunun artmasıyla b�rl�kte bes�n 
�ht�yacını karşılamak �ç�n kültür balıkçılığı hızlı b�r 
gel�ş�m �çer�s�ne g�rm�şt�r. Ancak, sayısı hızla artan 
balık �şletmeler�n�n yem �ht�yaçlarının sadece 
doğal yemlerden karşılanab�lmes�n�n zorluğu, 
ekonom�k olmaması g�b� nedenlerden dolayı her 
zaman bulunab�lecek ve daha ucuza mal olacak 
yemler�n tem�n�n� gündeme get�rerek, yüksek 
prote�n �çer�kl� ve kal�tel� yem gereks�n�m� ortaya 
çıkmıştır (Alak ve ark., 2012).

Son yıllarda su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde öneml� 
b�r g�rd� olan besleme konusunda çalışmalar yapıl-
maktadır. İy� b�r beslemede amaç, ucuz ve kal�tel� 
yemlerle opt�mal gel�ş�m sağlamaktır. Bu amaçla, 
yet�şt�r�c�l�ğ� yapılacak türler�n gel�ş�m�n� hızlan-
dırmak ve ürün kal�tes�n� arttırmak �ç�n, yem�n 
kal�tes�nde etk�n rol oynayan katkı maddeler�n�n 
kullanımı gündeme gelmeye başlamıştır. Bu öneml� 
katkı maddeler�nden b�r� de son yıllarda büyük önem 
kazanan, �nsan ve hayvan beslenmes� konusunda b�r 
çok çalışmada kullanılan prob�yot�klerd�r (Korkut 
ve ark., 2003).

Prob�yot�kler, konağın bağırsak m�kroflorasının 
gel�ş�m�n� teşv�k eden, tüket�lmeler� sonucunda 
ağızda, s�nd�r�m s�stemde, üst solunum yollarında 
veya üreme kanallarında yararlı etk�ler yaparak 
konağın sağlığında �y�leşme ve hızlı büyümeye 
sebep olan tek veya karışık canlı m�kroorgan�zma 
kültürler�d�r (Gomez-G�l et al., 2000; V�ne et al., 
2006).

Balık ve kabuklu den�z ürünler�n�n s�nd�r�m 
s�stem�, s�nd�r�m bölges�nden devamlı geçen su 
neden�yle dış çevre �le doğrudan bağlantılıdır. 
S�nd�r�m kanalı boyunca hastalıklara neden olan 
bakter�lere karşı koruma ve s�nd�r�m s�stem�n�n �y� 
çalışması �ç�n gerekl� normal bakter�yel flora ve 
bunların yan ürünler�ne �ht�yaç duyulmaktadır 
(G�smondo et al., 1999). Genel olarak prob�yot�k 
olarak kullanılan m�kroorgan�zmalar, suda yaşayan 
sağlıklı canlıların vücudunda doğal olarak bulunan 

ve dışardan gelen m�krob�yotasından �zole ed�le-
b�l�r (Balcazar et al., 2006; Rollo et al., 2006).

Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde, sudak� bakter� 
populasyonunu dengeleyerek patoloj�k bakter�yel 
yükü azaltmak, kal�tes�n� �y�leşt�rmek, ant�b�yot�k 
ve k�myasalların kullanımını azaltarak hastalıkların 
sıklıkla ortaya çıkmasını engellemek �ç�n prob�-
yot�kler�n kullanımı üzer�ne çalışmalar artış göster-
mekte ve prob�yot�kler�n kullanımı yaygınlaşmak-
tadır (Turgut ve ark., 2007). Bu çalışmada, yet�ş-
t�r�c�l�k �ç�n öneml� olan özell�kle s�nd�r�me katkısı 
olan prob�yot�kler, bunların yararları ve su ürünler� 
yet�şt�r�c�l�ğ�nde kullanımı hakkında yararlı 
olab�lecek b�lg�ler�n ver�lmes� amaçlanmıştır.

2. PROBİYOTİKLER

Prob�yot�kler, bes�nlerle b�rl�kte veya ayrı olarak 
alınan, mukozal ve s�stem�k �mmün�tey� düzenle-
yerek bağırsaklarda bes�nsel ve m�krob�yal dengey� 
sağlayan, konakçının sağlığını olumlu yönde 
etk�leyen canlı  m�kroorgan�zmalardır (Coşkun, 
2006). Tablo 1 de prob�yot�k olarak kullanılan 
m�kroorgan�zmalar ver�lm�şt�r.

Ant�b�yot�kler�n olumsuz etk�ler� sonucu, 
büyütme faktörü olarak yasaklanmasının ardından 
preb�yot�k, prob�yot�k, organ�k as�tler, enz�mler ve 
b�tk�sel  ekstraktlar g�b� yem katkı maddeler�n�n 
kullanımına yönel�k çalışmalar hız kazanmıştır. 
Prob�yot�kler alternat�f b�yoteknoloj�k ürünler�n 
başında gelmekted�r ve ürett�kler� aset�k as�t, lakt�k 
as�t g�b� organ�k as�tlerle beraber barsak �çer�ğ�n�n 
pH'sını düşürerek nötr veya baz�k ortamda yaşam-
larını sürdüren bazı patojen m�kroorgan�zmaların 
oluşmasını önlemekted�r (Sarıca, 1999). Bunlar 
s�nd�r�m kanalında m�kroflora denges�n� düzen-
lemek, patojen�k m�kroorgan�zmaların zararlı hale 
geçmes�n� ve üremes�n� önlemek, bu yolla yemden 
yararlanmayı arttırmak amacıyla yem katkı 
maddes� olarak kullanılan, yararlı m�kroorgan�z-
maların kültürler�nden oluşmuş b�yoloj�k ürün-
lerd�r (Karadem�r ve Karadem�r, 2003).
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Prob�yot�kler�n su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde 
kullanımı, yet�şt�r�c�l�kte yoğun olarak kullanılan 
ant�m�krob�al b�leş�kler�n, özell�kle ant�b�yot�kler�n 
kullanımını azaltmış ve yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan 
türler�n �ştahı ve büyüme performansında artış 
sağladığı b�ld�r�lm�şt�r (Ir�anto and Aust�n, 2002). 
Ekvatordak� kar�des endüstr�s�nde prob�yot�kler�n 
kullanımının, özell�kle larval dönemde görülen 
hastalıkların kontrolünde başarı sağlandığı ve sonuç 
olarak ant�b�yot�k kullanımında azalma olduğu 
rapor ed�lm�şt�r (Ir�anto and Aust�n, 2002).          
Prob�yot�k bakter�ler gram poz�t�f, sporsuz ve çubuk 
şekl�nde olup oks�jen toleransına göre �k� ana grupta 
değerlend�r�leb�l�r; Anaeroplar ve fakültat�f 
anaeroplar. Lactobac�llus türler�, �nce bağırsakta 
yaşayab�l�r ve çok sayıda bulunurlar. B�f�dobakter-
ler kalın bağırsakta kolon� oluşturab�l�r. Prob�yot�k 
bakter�ler lakt�k as�t, aset�k as�t, bakter�yos�n, 
h�drojen peroks�t g�b� ant�m�krob�yal maddeler 
üreterek, bağırsaklarda �stenmeyen m�kroorgan�z-
maların çoğalma hızını kontrol ederler. B�f�dobak-
terler ve bazı lakt�k as�t bakter�ler�n�n %1'l�k safra 

ortamında akt�v�teler�ne devam ett�ğ� tesp�t 
ed�lm�şt�r. Prob�yot�k bakter�ler�n ayrıca proteol�t�k 
enz�mler ürett�ğ� (pH 2.5–9.0 aralığında) gözlem-
lenm�şt�r. Böylece normal bağırsak m�kroflorasında 
bu bakter�ler�n prote�nler� metabol�ze ett�ğ� sonu-
cuna varılmıştır (Doğan, 2012).

3. PROBİYOTİKLERİN  SEÇİMİ VE 
ÖZELLİKLERİ

Prob�yot�klerle �lg�l� araştırmaların yeters�zl�ğ�, 
uygun olmayan m�kroorgan�zmaların seç�m� g�b� 
nedenlerden dolayı, bu m�kroorgan�zmaların 
faal�yet mekan�zmasını anlamak ve potans�yel 
prob�yot�kler�n seç�m kr�terler�n� bel�rlemek 
konusunda öneml� sıkıntılar yaşanmaktadır (Alak 
ve Atamanalp, 2012). 

Bel�rl� b�r m�kroorgan�zmanın prob�yot�k olarak 
kullanılab�lmes� �ç�n, �zolasyonu, karakter�zasyonu 
ve prob�yot�k etk�nl�ğ�n�n test ed�lerek kanıtlanmış 
olması gerekl�d�r.  Öncel�kle, m�kroorgan�zmalara 
(örneğ�n; sağlıklı hayvanların s�nd�r�m yolu g�b�) 
b�r kaynak seç�lmel�d�r. Daha sonra çalışmanın

1Hayvanlarda kullanılmaktadır
2Tıpta ve �laçların hazırlanmasında kullanılmaktadır
3Prob�yot�k m�kroorgan�zma değ�l veya prob�yot�k özell�kler� hakkında az b�lg� mevcuttur
4Muhtemelen B. an�mal�s'le benzer (veya aynı)

Tablo 1.  Prob�yot�k olarak kullanılan m�kroorgan�zmalar (Sağdıç ve ark., 2004)
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yürütüleceğ� m�kroorgan�zmalar �zole ed�l�r ve 
seç�c� b�r kültür �le tanımlanır. Sonra, �n v�tro 
değerlend�rmeler yapab�lmek  �ç�n sadece �lg�l� 
kolon� �le yen� b�r kültür (patojenler�n �nh�b�syonu; 
hedef türler�n patojen�tes�; konakçının d�renç 
koşulları; ve d�ğerler� arasında) oluşturulur. İn v�vo 
deney takv�yes�, hedef türler�n kullanımına �l�şk�n 
kısıtlamaların olmaması durumunda, gerçek 
faydaları olup olmadığını kontrol etmek �ç�n 
yapılmaktadır. Son olarak, öneml� ölçüde tatm�n 
ed�c� b�r sonuç sunulan prob�yot�k t�car� olarak 
üret�leb�l�r ve kullanılır (V�e�ra de Azevedo and 
Braga, 2012).

Prob�yot�kler�n olumlu etk�ler�n� göstereb�l-
meler� �ç�n aşağıdak� özell�klere sah�p olması 
gerekmekted�r (Alak ve Atamanalp, 2012;  V�e�ra 
de Azevedo and Braga, 2012):

1. Organ�zma üzer�nde yararlı b�r etk� 
gösterecek yeteneğe sah�p olmalı

2. Patojen olmamalı ve toks�k madde 
üretmemel�

3.   Kolay ve hızlı üreyeb�lmel�
4.   Kolon�leşme kapas�tes�ne sah�p olmalı
5. Barsakta yaşayab�lmel� ve metabol�zma 

faal�yetler�nde bulunab�lmel�d�r; böylece 
düşük pH dereces�ne ve s�nd�r�m s�stem�n�n 
d�ğer ant�m�krob�yal etk�ler�ne karşı koya-
b�lmel�d�r.

6.   Bel�rlenen bakter� suşunun canlı hücreler�n� 
�çermel�

7.   M�deden geçerken düşük pH'dan, bağırsak-
lardak� safradan ve l�zozom enz�mler�nden 
etk�lenmeks�z�n canlılıklarını koruyarak, 
hızlı b�r şek�lde çoğalmalı

8.  Depolama ve ürün eldes� sırasında uzun süre 
canlılığını koruyab�lmes� ve bozulmamalı

9.  Yem�n depolanması ve yem üret�m�ndek� 
teknoloj�k �şlemler esnasında canlılığını 
koruyab�lmel�

10.Yem�n yapısındak� bes�n maddeler�ne ve 
d�ğer yem katkı maddeler�ne karşı stab�l�te-
ler� yüksek olmalı

11. Özell�kle prob�yot�k m�kroorgan�zmaların �n 
v�vo ve �n v�tro üret�mler� kolay olmalı

12.Bağırsak lümen�nde yeterl� m�ktarda 
bulunmalıdır.

Prob�yot�k bakter�ler� olarak en çok kullanılan 
Lactobac�lluslar, türe ve suşa bağlı olarak genel-
l�kle m�de pH'sına dayanıklıdırlar ve s�nd�r�m 
kanallarından geç�şler�nde canlı kalırlar. Bu neden-
le, oldukça karmaşık olan prob�yot�kler�n etk� 
şek�ller� bakter�n�n suşuna, ver�ld�ğ� m�ktara, 
kullanıldığı zamana, kullanım koşullarına,  
hayvanın türüne ve f�z�ksel kondüsyonuna, olum-
suz çevre koşulları g�b� hayvanda stres yaratan b�r 
durum bulunup bulunmamasına göre değ�ş�kl�k 
göstermekted�r. B�rden fazla bakter� suşu �çeren 
prob�yot�kler daha çok hayvan türünde etk�l� 
olmaktadır. Ayrıca prob�yot�kler�n devamlı ver�l-
mes� hal�nde daha etk�l� olacakları da b�ld�r�lmek-
ted�r (Uygur ve Alç�çek, 2005).

3. SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİ-
ĞİNDE PROBİYOTİK KULLANIMI

Genell�kle, su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde besleme 
ve tarımdak� yen� uygulamalar öneml� rol 
oynamaktadır. Dengel� b�r yem formülü �ç�n çeş�tl� 
katkı maddeler�n�n yanı sıra daha �y� b�r büyüme 
elde etmek, b�rçok balık ve d�ğer akuat�k canlıların 
yem üret�c�ler� ve ç�ftl�kler�n�n yaygın b�r 
uygulamasıdır. Bac�llus spp. ve lakt�k as�t 
bakter�ler� g�b� prob�yot�kler, kontrol etmek ve 
patojen bakter�ler �le rekabet�n yanı sıra kültür 
organ�zmaların büyümes�n� teşv�k etmek �ç�n kültür 
ortamı �ç�ne sokulab�l�r. Ayrıca, prob�yot�kler 
sudak� organ�zmalar �ç�n ver�ld�ğ�nde �stenmeyen 
yan etk�ler� olmadan non-patojen�k ve toks�k etk� 
yapmayan m�kroorgan�zmalardır (Erdoğan, 1995).

Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde prob�yot�kler üret�-
m�n arttırılması, su kal�tes�n�n �y�leşt�r�lmes�, 
ant�b�yot�k ve k�myasalların kullanımının azaltıl-
ması ve hastalıklara d�renc�n�n arttırılması amacıyla 
kullanılmaktadır (Öztürk, 2007).
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Akuakültürde patojenlerden �ler� gelen hastalık-
ların sayıca artış gösterd�ğ� görülmekted�r. Bu 
durumu düzeltmek �ç�n; daha �y� besleme, su kal�te-
s�n�n �y�leşt�r�lmes�, düşük stoklama yoğunluğu, 
�mmünost�mülant kullanımı ve aşı uygulamaları 
gündeme gelm�şt�r. Juven�l balıklar tam olarak 
�mmünokompetent değ�ld�r ve her zaman aşıya 
cevap vermemekted�r. Ayrıca enjeks�yon yöntem�yle 
aşılamanın küçük ve fazla sayıdak� balığa 
uygulanması prat�k değ�ld�r. Bu nedenle larva bakım 
tanklarında sağlıklı m�krob�yal ortam oluşturmak 
amacıyla alternat�f yöntemler gerekl�d�r. Endüstr�de 
kabul gören bu tür yöntemlerden b�r� potans�yel 
patojenler�n kontrolü �ç�n prob�yot�k bakter� 
kullanımıdır (Yaman ve Esendal, 2004).

Türler arasındak� f�zyoloj�k farklılıklar, s�nd�r�m 
kanalının m�krob�yal farklılığı, beslenme davranışı 
ve yaşadığı ortam farklılığından dolayı b�r m�kroor-
gan�zma b�r türde prob�yot�k etk� göster�rken d�ğer 
b�r türde aynı etk�y� gösteremez. Bununla b�rl�kte 

balığın yaşam dönem� de öneml�d�r. Balıklar, larval 
dönemde henüz s�nd�r�m kanalı gel�ş�m�n� tamam-
lamadığı �ç�n er�şk�nlerdek� bağırsak ortamı �le 
larval bağırsak ortamı farklıdır (pH, enz�mat�k 
faal�yet, bes�n kompoz�syonu vs.). Bu farklılık 
sebeb�yle s�nd�r�m kanalı m�kroflorası da farklılık 
göstermekted�r. Yapılan çalışmalarda, larval 
dönemde bağırsak florasının alkal� pH değer�nde 
olduğu, safra keses�n�n �şlev görmeye başlamasıyla 
pH'ın as�d�k karakter aldığı bel�rlenm�şt�r. R�ngo ve 
ark. (1998) tarafından yapılan b�r çalışmada kalkan 
balıklarında yaşamın �lk 16 günü s�nd�r�m kanalının 
alkal� pH olduğunu ve bu 16 günlük süreç �ç�nde de 
m�krob�yal açıdan �lk 4 günlük dönem ve 16. güne 
kadar olan dönem olmak üzere �k� ayrı dönem�n 
mevcut olduğunu bel�rlem�şlerd�r. Sonuç olarak 
prob�yot�k olan b�r m�kroorgan�zma, türe ve yaşam 
dönem�ne özgüdür (Işıdan, 2009). Tablo 2'de su 
ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde kullanılan bazı prob�yot�k 
bakter�ler ve farklı  türlere olan etk�ler� ver�lm�şt�r.

 Tablo 2. Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ�nde Kullanılan Bazı Prob�yot�kler ve Etk�ler� 
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Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde prob�yot�klerle 
alakalı dünyada b�rçok çalışma yapılmıştır. 
Çalışmaların sonucunda potans�yel prob�yot�k 
bakter�ler tesp�t ed�lm�ş ve su ürünler� yet�şt�r�c�-
l�ğ�nde kullanılmaya başlanmıştır (Kaya, 2009). 
Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde yaygın olarak kullanı-
lan prob�yot�kler Lactobac�llus rhamnosus ve 
Carnobacter�um'dur. Bu m�kroorgan�zmalar; gram 
poz�t�f ve anaerob olup patojen özell�k taşımamak-
tadır. Lactobac�llus bakter�ler�n m�de pH'sına daha 
dayanıklı olduğu ve s�nd�r�m kanalından geç�ş 
esnasında canlılıklarını koruyab�ld�kler� b�ld�r�l-
m�şt�r (Alak ve Atamanalp, 2012).

Akuakültürde, prob�yot�klerle yapılan araştır-
malar başlangıç evres�nded�r ve halen çok daha 
fazla araştırma gerekmekted�r. Atlant�k salmon 
balığı, gökkuşağı alabalığı, kar�des larvaları, 
kalkan balıkları, mor�na balığı, �st�r�dye, Artem�a 
ve rot�fer kültürler�nde prob�yot�k olarak test ed�len 
ana gruplar V�br�onaceae, Pseudomonaceae, lakt�k 
as�t bakter�s�, Bac�llus spp. ve maya türler�d�r 
(Öztürk, 2007; Yaman ve Esendal, 2004). 

Prob�yot�k m�kroorgan�zmalar, sun� yemlere, 
canlı yem kültürüne (Artem�a, rot�fer) ve larva 
yet�şt�rme suyuna �lave ed�lerek uygulanmaktadır 
(Öztürk, 2007). Su ürünler�nde balıkların dışında 
kabuklu canlılarda da prob�yot�k uygulamaları 
yapılmaktadır. Kabuklularda, özell�kle kar�des 
yet�şt�r�c�l�ğ�nde gerek t�car� gerekse potans�yel 
prob�yot�k bakter� kullanımı hakkında pek çok 
çalışma yapılmıştır (Dulluç, 2010).

Ghosh ve ark. (2007) canlı doğuranlardan 
Poec�l�a ret�culata, P. shenops, X�phophorus heller� 
ve X. maculatus'un üreme peformansı üzer�ne pro-
b�yot�kler�n etk�s�n� araştırdıkıları çalışmalarında, 
C�rrh�nus mr�gala'nın (H�nt sazanı) barğırsakların-
dan �zole ett�kler� prob�yot�kler�n bakter� suşlarını 
(Bas�llus subt�l�s) dört farklı konsantrasyonda 
balıklara verd�kler�nde yumurta ver�m� ve yavru 
üret�m�nde, ayrıca elde ed�len yavruların boy ve 
ağırlıklarında öneml� derecede �y�leşme olduğunu 

b�ld�rm�şlerd�r.

Lategan ve ark. (2004) Aeromonas med�a A199 
suşlarının Avrupa yılanbalıklarında (Angu�lla 
angu�lla) saprolegn�as�s salgınının kontrolünde 
potans�yel b�r ajan olduğunu b�ld�rm�şlerd�r.

Robertson ve ark. (2000) Atlant�k salmonun 
bağırsaklarından �zole ett�kler� Carnobacter�um sp. 
suşlarının salmon�dler �ç�n prob�yor�k olarak 
kullanılma potans�yel�n�n araştırıldığı çalışmaların-
da, Aeromonas salmon�c�da, V�br�o ordal��, Yers�n�a 
rucker� enfeks�yonundan etk�lenen ölümlerde azal-
ma, �ştahta artış, yüzgeç ve kuyruk çürümes�nde 
azalma olduğunu b�ld�rm�şlerd�r.

H�nt büyük sazanı (Labeo roh�ta Ham.) �ç�n 
prob�yot�k olarak Bas�llus subt�l�s'�n değerlend�r�l-
mes� üzer�ne yapılan çalışmada, balıkların büyüme 
ve yaşama oranı üzer�ne olduğu kadar bağışıklık 
s�stem�nde de �y�l�eşme gözlemlenm�ş, B. subt�l�s 
suşlarının t�car� b�r ürün olarak akuakültürde etk�n 
b�r şek�lde kullanılab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r (Kumar 
ve ark., 2006).

Taoka ve ark. (2006) kapalı devre s�stemlerde 
Japon p�s� balığının (Paral�chthys ol�vaceus) 
bağışıklık s�stem�, stres töleransı ve büyüme üzer�ne 
prob�yot�kler�n (Bas�llus subt�l�s, Lactobac�llus 
ac�doph�lus, Saccharomyces cerev�s�ae) etk�s�n� 
araştırdıkları çalışmalarında, prob�yot�kler�n balık-
ların baışıklık s�stem�n� arttırdığını, patojenlere ve 
strese karşı d�renç sağladığını ve yaşama oranını 
öneml� derecede arttırdığını b�ld�rm�şlerd�r.

Essa ve ark. (2010) sağlıklı N�l t�lap�yasından 
elde ed�lm�ş dört prob�yot�k grubunun (Bac�llus 
subt�l�s NIOFSD017, Lactobac�llus plantarum 
NIOFSD018, bu �k� bakter� �zolatının karışımı ve 
b�r  maya olan Saccharomyces cerev�s�ae 
NIOFSD017), N�l t�lap�yasının (Oreochrom�s 
n�lot�cus) s�nd�r�m enz�m akt�v�tes�, yem değerlen-
d�r�m� ve büyüme performansı üzer�ne yaptıkları 60 
günlük çalışma sonucunda, balıkların büyümes�n� 
ve s�nd�r�m�n� teşv�k etmek �ç�n yemler�ne 
tamamlayıcı olarak prob�yot�kler�n katılmasını

PROBİYOTİKLERİN SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULLANIMI



55

Sayı: 55-57 N�san 2014   

tavs�ye etm�şlerd�r.

4. SONUÇ

Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde prob�yot�kler 
gelecek �ç�n umut ver�c�d�r, fakat bu konuda daha 
çok çalışmaya �ht�yaç vardır. Prob�yot�kler�n 
prat�kte ve endüstr�de kullanımı ve prob�yot�k 
kullanımı sonucunda oluşab�lecek etk�ler hakkında 
araştırmalar gerekmekted�r. En öneml�s� prob�-
yot�kler�n prat�kte kuluçkahane ve ç�ftl�klerde 
kullanımı ekonom�k olarak da değerlend�r�lmel�, 
üret�me etk�s�n�n ve mal�yet/yarar anal�z�n�n 
yapılması gerekmekted�r.

Sonuç olarak prob�yot�kler, hayvanların ve 
�nsanların gastro�ntest�nal s�stemler�n� düzenler, 
doğal bağışıklık kazanmalarını ve patojen m�kro-
organ�zmaların çoğalmalarını engeller. Canlıların 
kazandıkları doğal bağışıklıklardan dolayı �nsanlar-
da sağlıklı b�r yaşam, hayvanlarda da yem değerlen-
d�rmes�n�n artışını ve hızlı gel�ş�m sağlarlar.
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1-Kuruluşun 
Genel Tanımı

Tarım ve Köy-

�şler� Bakanlığı'nca 

Türk�ye �ç sularında 

araştırmalar yapmak 

üzere, 14.11.1998 

tar�h ve 23513 sayılı 

Resm� Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun 

12.08.1998 tar�h ve 98 / 11855 sayılı kararıyla 

Bakanlığa doğrudan bağlı olarak kurulmuş olan 

Enst�tü Müdürlüğü 1999 yılı Kasım ayında faal�yete 

geç�r�lm�şt�r. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-

lığı'nın 03/06/2011 tar�hl� 639 sayılı Teşk�lat ve 

Görevler� Hakkındak� Kanun gereğ� �sm� Elazığ Su 

Ürünler� Araştırma İstasyonu Müdürlüğü olarak 

değ�şt�r�lm�şt�r. Görev alanı;  Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölges� İller� (Elazığ, Kars, Iğdır, Ağrı, 

Van, B�tl�s, Hakkar�, Şırnak, S��rt, Muş, B�ngöl, 

D�yarbakır, Batman, Mard�n, Şanlıurfa, 

Adıyaman, Malatya, Tuncel�, Erz�ncan, S�vas ve 

Erzurum) olarak tanımlanmıştır ve İç su Ürünler� 

yet�şt�r�c�l�ğ� ve avcılığı genel başlığı altında her 

türlü araştırmaları yapmakla sorumludur.

Şek�l.1. Sorumluluk sahamız

2-Kurluşun Görevler�

· Islah ve yet�şt�rme tekn�kler� �le pazar talepler� 
doğrultusunda ver�m ve kal�tey� gel�şt�rmek, 
kültüre almak, hastalık, zararlı ve olumsuz 
ekoloj�k koşullara dayanıklılığı artırmak, bu 
görevler� yaparken b�yoteknoloj� g�b� yen� 
tekn�k ve teknoloj�ler� kullanarak temel ve 
uygulamalı araştırmalar yapmak, 

· Mekan�zasyon ve b�lg� teknoloj�ler� veya erken 
uyarı s�stemler� kullanarak su ürünler� yet�şt�r�-
c�l�ğ�nde g�rd� kullanımını m�n�m�ze etmek, 
avlama, �şleme, değerlend�rme teknoloj�ler� ve 
metotlarını gel�şt�rmek, 

· Bölge sorumluluk alanı �çer�s�nde �ç sularda, su 
ürünler� ve balık üret�m ve ver�ml�l�ğ�n�n arttı-
rılması �ç�n temel ve uygulamalı araştırmalar 
yapmak, 

· İç su kaynaklarının �zlenmes� ve sürdürüleb�l�r 
kullanımı �ç�n b�yo-ekoloj�k araştırmalar yapmak, 
ver� toplamak, değerlend�rmek ve öner�lerde 
bulunmak, 

· Islah çalışmaları sonucunda gel�şt�r�len yen� tür-
ler�n ıslah materyal�n�n devamlılığını sağlamak,

· Bölge sorumluluk alanı �çer�s�nde �ç sularda, su 
ürünler� stoklarını bel�rlemek ve sürdürüleb�l�r 

ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA 
İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ

Hakan AKGÜN
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kullanımı �ç�n yönet�m planları oluşturmak,

· İç su balıkları ve su ürünler� gen kaynaklarını 

tesp�t etmek, korumak ve gel�şt�rmek, 

· Avlama ve �şleme/değerlend�rme teknoloj�ler� 

ve metotları gel�şt�rmek, uygulanab�l�rl�ğ�ne 

yardımcı olmak, 

· Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k �şletmeler�n�n koşulları-

nın �y�leşt�r�lmes�, çevreyle dost yet�şt�r�c�l�k 

s�stemler�n�n gel�şt�r�lmes� ve balık sağlığına 

yönel�k araştırmalar yapmak, 

· Su ürünler� hastalıklarının teşh�s, tedav�, kontrol 

ve mücadele çalışmaları yapmak ve yen� metotlar 

gel�şt�rmek, 

· İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n su ürünler� üret�m�nde 

meydana get�receğ� muhtemel değ�ş�mler� 

bel�rlemek üzere araştırmalar yapmak, 

· Su ürünler� �le �lg�l� gel�şmeler� �zlemek, 

gözlem yapmak, rapor hazırlamak ve karar 

ver�c�lere muhtemel kr�zler� önley�c� önlemler� 

öngören ayrıntılı raporlar sunmak,

3. Kadro ve Personel Durumu

Müdürlüğümüzde; 

1 Müdür, 1 tekn�k h�zmetler koord�natörü, 1 

�dar� h�zmetler koord�natörü, 31 araştırmacı, 1 

b�lg�sayar mühend�s�, 6 tekn�ker, 1 tekn�syen, 2 

laborant, 1 b�lg�sayar �şletmen�, 2 personel şef�, 1 

s�v�l savunma uzmanı, 1 ayn�yat saymanı, 1 

memur, 5 güvenl�k görevl�s�, 1 kaptan, 1 şoför, 2 

tekn�syen yardımcısı ve 1 h�zmetl� �le 10 adet da�m� 

tarım �şç�s�, 4 geç�c� �şç� olmak üzere 74 personel 

görev yapmaktadır.Elazığ Su Ürünler� Araştırma 
2

İstasyonu Müdürlüğü 10.726.19 m  l�k araz� 

üzer�nde b�r adet h�zmet b�nası ve ambardan 

oluşmaktadır. Ayrıca h�zmet b�nası �çer�s�nde 1 

adet K�mya laboratuvarı, 1 adet B�yoloj� 

laboratuvarı, 1 adet Hassas anal�z laboratuvarı, 1 

adet Balık Hastalıkları laboratuvarı ve b�r� küçük 

olmak üzere 2 adet toplantı salonu bulunmaktadır.

4. Projeler�m�z 

ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Sonuçlanan Projeler

1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeler�ndek� 

Av Araç ve Gereçler�n�n Mevcut Durumunun 

Bel�rlenmes�

2. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeler�ndek� 

Su Ürünler� Üret�m ve Yet�şt�r�c�l�k Tes�sler�n�n 

Yapısal ve Tekn�k Özell�kler�n�n Araştırılması.

3. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeler�nde 

Karada Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ�ne Uygun 

Alanların Tesp�t�.

4.  GAP Bölges� Su Ürünler� Üret�m ve Tüket�m�-

n�n Arttırılması Etüt Projes�.

ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ



60

Sayı: 55-57 N�san 2014   

5. GAP Bölges�nde Organ�k Balık Yet�şt�r�c�l�ğ� 

İmkanlarının Araştırılması.

6. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeler�ndek� 

Baraj Göller� ve Doğal Göllerde, Ağ Kafeslerde 

Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ�ne Uygun Alanların 

Tesp�t�.

7.  Hazar Gölü Su Kal�tes� ve Mevs�msel Değ�ş�m�.

8. Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göller� �le 

Hazar Gölünde Su K�rl�l�ğ� ve Ekonom�k 

Değer� Olan Balık Türler�ne Etk�s�.

9. Barbus grypus (Şabut) ve Barbus esoc�nus 

(Bıyıklı Balık) Balıklarının Kültüre Alınab�l�r-

l�ğ�n�n Araştırılması.

10. Hazar Gölü'ndek� S�raz-Göl Balığı (Capoeta 

umbla, Heckel,1843)' nın Stok Tahm�n�.

11. Keban Baraj Gölü Balık Faunasının Tesp�t�.

12. Ilıman Bölge Baraj Göller�nde Sürdürüleb�l�r 

Balık Yet�şt�r�c�l�ğ� İç�n Kafes Model� Gel�şt�-

r�lmes�.

13.Karakaya Baraj Gölünde Alabalık Yet�şt�r�c�l�ğ� 

Yapan Ç�ftl�kler �le Çevren�n Karşılıklı Etk�le-

ş�m�. 

Devam Eden Projeler

1. Keban, Karakaya ve Atatürk Baraj Göller�nde 

Ekonom�k Balık Türler�n�n Bazı Populasyon 

Parametreler�n�n Araştırılması

2.  Karakaya Baraj Gölü Balık Faunasının Tesp�t�

3. Doğu ve Güneydoğu �ller�nde Gökkuşağı 
Alabalık Üret�m İşletmeler�nde İnfeks�yöz  
Pankreat�k Nekroz�s (IPN) V�rüsünün İzolasyon 
ve �dent�f�kasyonu.

4.  Yukarı Fırat Havzası Yüzeysel Sularının Kal�te 
ve Yet�şt�r�c�l�k Açısından Araştırılması

5. Keban Baraj Gölü Kerev�t (Astacus leptodactylus 
eschscholtz, 1823) Populasyon Büyüklüğünün 
Tahm�n� ve İzlenmes�

6.  Güneydoğu Anadolu Bölges� Sülük Faunası ve 
Ekonom�k Önem�n�n Araştırılması

7.  Balık Ç�ftl�kler�n�n CBS �le Konumsal Anal�z�.

2013 Yılında Yürütülmeye Başlananan 
Projeler

1. Uzunçayır Baraj Gölü (Tuncel�) Balık Populas-
yonlarının Üreme B�yoloj�ler� ve Stok Anal�zler� 
Üzer�ne B�r Araştırma

2. Adıyaman İl� Çat Baraj Gölünün Alabalık 
Yet�şt�r�c�l�ğ� Açısından, Su Kal�tes�n�n ve 
Taşıma Kapas�tes�n�n Bel�rlenmes�

Rut�n Çalışmalar

1. Karakaya  Baraj Gölü Su Kal�tes�n�n İzlenmes� 

2. Keban Baraj Gölü Su Kal�tes�n�n İzlenmes�.

3.   Işıktepe Baraj Gölü Su Kal�tes�n�n İzlenmes�.
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4. Karakaya, C�p, Kalec�k Baraj Göller�nde Su 
Kal�tes�n�n Mevs�msel İzlenmes� 

5. Keban Baraj Gölü Su Kal�tes�n�n Mevs�msel 
İzlenmes� 

6.  Güzelyurt Baraj Gölü Su Kal�tes�n�n İzlenmes� 
7. Tuncel� İl� Uzunçayır Baraj Gölü Balık 

Faunasının Tesp�t�
8.  Tuncel� İl� Uzunçayır Baraj Gölü'nde Yaşayan 

Ekonom�k Balık Türler�n�n Bazı Populasyon 
Parametreler�n�n Araştırılması 

7.  Tuncel� İl� Uzunçayır Baraj Gölü'nde Yaşayan 
Ekonom�k Balık Türler�n�n Et Ver�mler�n�n 
Araştırılması

8. Keban Baraj Gölü'nde Kerev�t Avcılığında 
P�nterler�n Suda Kalış Süreler�n�n Av Ver�m�ne 
Etk�s�

9.  Elazığ İl�nde Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ� Yapan 
İşletmeler�n Sosyo-Ekonom�k Anal�z�

10.Hazar Gölü Sülük Faunası Tesp�t�
11.Karakoçan İlçes� Sulak Alanlarında Tıbb� Sülük 

Populasyonunun Mevs�msel Tak�b�

Tablo.1. Kurumumuz Tarafından Yürütülmüş 
ve Yürütülmekte olan Proje Sayıları

5- Araştırma Dışı Faal�yetler (ÜRETİM, 
EĞİTİM vb..)

Müdürlüğümüzde l�se ve ün�vers�te öğrenc�ler� 
staj yapmakta, zaman zaman da Bakanlığımız 
personel�ne a�t h�zmet�ç� eğ�t�mler gerçekleşt�r�l-
mekted�r.

2013 yılı yaz dönem� �çer�s�nde 9 ün�vers�te 
öğrenc�s�ne Müdürlüğümüzde yürütülen projeler 
kapsamında prat�k ve uygulamalı eğ�t�m �mkanı 
sağlanmıştır.

Araştırma faal�yetler�n�n dışında talep ed�ld�ğ� 
takt�rde Müdürlüğümüz K�mya Laboratuvarında 
su anal�z� yapılmaktadır.

6. 2013 YILI FAALİYETLERİMİZ

·  Araştırma İstasyonu Müdürlüğümüz ve Fırat 
Kalkınma Ajansı �le b�rl�kte “Keban Baraj 
Gölü'nde Alabalık Yet�şt�r�c�l�k Tes�sler�n�n 
Baraj Gölü'ne K�rl�l�k  Yükünün Etk�s� ”ve Ar-
Ge destekler� hakkında çalıştay düzenled�;

·  14 Şubat 2013 tar�h�nde Elazığ Su Ürünler� 
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Tuncel� 
Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes� �le b�rl�kte 
“Akadem�k İst�şare, Değerlend�rme ve Kal�te 
Gel�şt�rme Çalıştayı” düzenled�.

·  2013 yılı �çer�s�nde B�ngöl, Batman, Muş, 
B�tl�s(05.06.2013), Şanlıurfa, ve Erz�ncan 
�ller�nde 1.Bölgesel Su Ürünler� Sem�nerler� 
gerçekleşt�r�ld�.

· KKTC Lefke Avrupa Ün�vers�tes� (LAÜ) 
tarafından 24-27 Mart 2013 tar�hler� arasında 
düzenlenen  “I.Uluslararası Kıbrıs Balıkçılık 
Sempozyumu” na 3 tebl�ğ sunuldu.

· 16-17 Mayıs tar�hler� arasında Elazığ İl�nde 
düzenlenen ve 15 yabancı ülkeden b�l�m 
adamlarının da katıldığı Uluslararası Bölgesel 
Kalkınma Konferansına 1 tebl�ğ �le katılım 
sağlandı.

· 02.04.2013 tar�h�nde Su Ürünler� Yet�şt�r�c�-
l�ğ�nde Sağlık Yönet�m� Çalıştayı” düzenlend�

· 2-3 Mayıs 2013 Tar�h�nde Tek�rdağ Namık 
Kemal Ün�vers�tes� Z�raat Fakültes� tarafından 
düzenlenen "Ekoloj� 2013 Sempozyumu" nda 1 
tebl�ğ sunuldu.

· Kastamonu Ün�vers�tes� Su ürünler� Fakültes� 
tarafından 24-26 Mayıs 2013 tar�hler� arasında 
gerçekleşt�r�len “3. Uluslararası Katılımlı Ulusal 
Alabalık Sempozyumu” na 3 tebl�ğ sunuldu.
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·  30 Mayıs-1 Haz�ran 2013  tar�hler� arasında 
Erzurum İl�nde yapılan “Balıkçılık ve Akuat�k 
B�l�mler Sempozyumu(FABA)” na 11 tebl�ğ 
sunuldu.

·   “İç Sulardak� T�car� Su Ürünler� Avcılığına Esas 
Stok Tahm�n Metotları” konulu h�zmet�ç� 
eğ�t�m sem�ner�n�n �k�nc�s� 10-13 Haz�ran 2013 
tar�hler� arasında Araştırma İstasyon Müdür-
lüğümüzde düzenlend�. 21 �l�n Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlükler�nden 26 tekn�k 
personeller�n katıldığı eğ�t�m dört gün sürdü.

·   İstanbul Ün�vers�tes� Su Ürünler� Fakültes� tara-
fından 03-06 Eylül 2013 tar�hler� arasında 
düzenlenen 7.Ulusal Su Ürünler� Sempozyu-
muna 11 tebl�ğ �le katılım sağlandı. 

· 1-3 Ek�m 2013 tar�hler�nde B�şkek-Kırgız�s-
tan'da gerçekleşt�r�len '1 Central AsıaCongress 
On Modern Agrıcultura lTechnıques and Plant 
Nutr�t�on' kongres�ne 1 tebl�ğ �le katılım 
sağlandı. 

·   8 Ek�m 2013 tar�h�nde İstanbul Ün�vers�tes� Su 
Ürünler� Fakültes� Öğret�m Üyeler�nden Yrd. 
Doç. Dr. S�bel ÇOLAK tarafından Müdür-
lüğümüz toplantı salonunda 1 günlük “B�l�m-
sel Makale Yazım Tekn�kler�” konusunda 

eğ�t�m sem�ner� düzenlend�.

·  10.10.2013 tar�h�nde İstasyon 
Müdürlüğümüz tarafından balık 
stoğuna takv�ye olarak sazan balık 
yavruları Muş Hamurpet Gölüne 
bırakıldı.

·  31 Mayıs - 02 Haz�ran 2014 tar�hler� 
arasında Müdürlüğümüz tarafından 
düzenlenecek olan "Doğu Anadolu 
Bölges� 5. Su Ürünler� Sempoz-
yumu"  hazırlıklarına başlandı.

· Tarımsal Araştırmalar ve Pol�t�kalar 
Genel Müdürlüğünün 4-6 Kasım 
2013 tar�hler� arasında Antalya'da 
düzenled�ğ� 1.Balıkçılık Çalıştayı' na 
Müdürlüğümüzden 15 araştırmacı 

katıldı.

·  “İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu” kapsamında 
20 /11/2013 tar�h�nde İstasyon Müdürlüğü 
Personel�ne (75 k�ş�) sağlık taraması yapıldı. 
Ayrıca tüm Kurum personel�ne yönel�k; 22 
Kasım 2013 tar�h�nde "İlk Yardım"  ve 06 Aralık 
2013 tar�h�nde "İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�" eğ�t�m� 
ver�ld�.

·   Elazığ İl Yen�l�k Platformu Projes� Kapsamında 
Elazığ Su Ürünler� Sektörü SWOT anal�z�n�n 
ortaya çıkarılab�lmes� amacıyla Elazığ Su 
Ürünler� Araştırma İstasyonu Müdürlüğü 
toplantı salonunda 02/12/2012 tar�h�nde 
"Elazığ Su Ürünler� Sektörü Swot Anal�z� ve 
Sorunları" konulu toplantı yapıldı.

· 10 Aralık 2013 tar�h�nde Müdürlüğümüzde 
Araştırma-Yayım-Ç�ftç� bağının güçlend�r�lmes� 
çalışmaları kapsamında "Bölge Grup Toplantısı" 
düzenlend�.

·  23/12/2013 Elazığ Su Ürünler� Araştırma İstas-
yonu Müdürlüğümüz �le İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğünün b�rl�kte organ�ze 
ett�ğ� "Afet b�l�nc� ve KBRN" Farkındalık 
eğ�t�m� sem�ner� Müdürlüğümüz konferans 
salonunda yapıldı.
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7. Kısa Vadel� Hedefler�m�z  :
·  Müdürlüğümüzü tanıtıcı faal�yetlere öncel�k 

ver�lerek bölgesel b�r kuruluş olduğunun sektöre 
tanıtılması.

·   Müdürlüğümüzde çalışan personel�n yabancı d�l 
eğ�t�m�ne öncel�k ver�lmes�.

·   Müdürlüğümüzün İdar� ve tekn�k personel �ht�-
yacının tamamlanması.

·    Mevcut alt yapının modern�zasyonu.
·  Ün�vers�telerle �şb�rl�ğ�n�n artırılarak, Müdürlük 

personel�n�n Yüksek L�sans ve Doktora eğ�t�m� 
almalarının sağlanması.

8. Orta Vadel� Hedefler�m�z 
·   Bölgesel su ürünler� stratej�s�n�n oluşturulması 

�ç�n çalışmaların başlatılması.
·  Bölgem�zdek� ün�vers�telerle d�yoloğun güç-

lend�r�lmes�, ortak proje f�k�rler�n�n oluşturul-
ması ve 2013 yılından �t�baren ortak  proje 
çalışmalarına  başlanması.

·  GAP Bölges�nde balıkçılık yönet�m planının oluş-
turulması amacıyla çalışmaların başlatılması.

·  İşleme, muhafaza ve pazarlama �le �lg�l� çalış-

maların başlatılması, 
·    Küresel ısınmanın Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölges�ndek� su ürünler� sektörüne etk�s�n�n 
araştırılması.

·  Sektördek� yen� gel�şmeler ve AB sürec�nde 
sektörü bekleyen zorluklar ve çözüm öner�ler�  
�le �lg�l� bölgesel panel ve sempozyumların 
düzenlenmes�.

·    TÜBİTAK projeler�n�n hazırlanması.
·    ISO Kal�te Yönet�m S�stem�ne Geç�lmes�.
·    Laboratuvar kurulması

,9. Uzun Vadel� Hedefler�m�z
·  Bölgesel su kaynakları ve Balıkçılık Yönet�m 

Planlarının oluşturulması.
·    Bölgesel stok çalışmalarının tamamlanması.
·    Alternat�f türler�n yet�şt�r�c�l�ğe kazandırılması.
·    Müdürlüğümüze a�t b�r derg�n�n yayınlanması.
·    Tam donanımlı su ürünler� araştırma teknes�n�n 

oluşturulması.
·   Keban Baraj Gölü'nde deneme uygulama ün�tes�-

n�n kurulması.

ELAZIĞ SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ
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Sizlere kısaca Kendimden ve Şirketimden 
bahsedeceğim.

1966 yılında KARAMANDA doğdum. 1984 

Yılında Ünüversite tahsilim için KONYA'ya 

geldim, Selçuk Üniversitesinde Elektronik 

okudum ve Konya'ya yerleştim. 1989 yılında FET 

ELEKTRONİK San.ve Tic.LTD.ŞTİ.ni Kurdum. 

İlk kuruluş ve faaliyet alanın elektronik üzerine 

olmuştur.Balıkçılığa olan ilgimden ve merakımdan 

dolayı 1992 yılında Su ürünleri  sektörüne küçük 

bir Alabalık yetiştiricisi olarak katıldım ve Şirket 

faaliyetime yeni bir meslek dalı ekledim. Şirketim; 

Elektronik,Endüstriyel Elektronik ve Bilişim 

sektöründe Başarılı hizmetlerde bulunduğu gibi, 

Su ürünleri sektöründe de Alabalık üretiminin 

Daha moderninize ve daha verimli olabilmesi için 

1994 yılında Türkiye'de ilk defa vertikal sistem 

Alabalık Kuluçka Dolabı (inkübatör) İmalatını 

gerçekleştirdim. Sistemleri Kendi işletmem olan 

FET ALABALIK ÇİFTLİĞİNDE ve Teknik 

Çalışmayı seven Aydın düşünen Birkaç üretici 

Firmada test ederek KULUÇKA DOLABININ 

Avantajlarını değerlendirdik. Şirketim 1995 

Yılında Türkiye'nin çeşitli illerindeki İşletmelere 

Üretmiş olduğu Kuluçka Dolaplarının satışına 

başlamıştır. Kuluçka Dolaplarımız Türkiye geneli 

bütün Su Ürünleri ile ilgili Fakültelerde Eğitim 

Öğretim ve üretim amaçlı kullanılmaktadır.                                                                                                                                                   

FET ELEKTRONİK
KULUÇKA DOLABINDA NUMARA 1 
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(Konuyla ilgili İdari ve Eğitim Görevlisi 

Arkadaşlarıma ayrıca Teşekkür ediyorum). Her 

üründe olduğu gibi Kuluçka Dolabında da sektör 

dışında balıkçılıktan bihaber firmaların 

sistemimizin yalan yanlış kopyasını çekip 

satmasına rağmen, Türkiye'deki Alabalık 

üreticilerinin %80 ine ve Ayrıca İRAN, IRAK, 

AZERBAYCAN, GÜRCİSTAN ve TACİKİSTAN 

Gibi Ülkelere Kuluçka Dolabı gönderen lider bir 

kuruluş olmaktan mutluluk duymaktayız. 

Sistemlerimize her yıl Bazı eksiklik veya avantajlar 

maksadıyla ilaveler gerçekleştirmekteyiz yeni 

versiyonlar ve ilavelerimiz için lütfen bizimle 

irtibata geçiniz.

Kuluçka Dolabı; verimli ve teknik yavru 

üretimi yapmak isteyen Alabalık üreticilerinin 

olmazsa olmazı bir üründür. Ürünümüz Dünyaca 

kullanılan en verimli sistem olduğu konusunda 

iddialıyız. 

Sayı: 55-57 Mayıs 2014   
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Dikey sistem Kuluçka dolaplarının avantajları 
aşağıdaki gibidir;

· Su Tasarrufu; 100.000 adet yumurta için 
sadece bir musluk ( 3,5-4 litre/dakika) su 
yeterli gelmektedir.

· İşçi tasarrufu; 4.000.000 adet yumurtayı 
sağımdan yüzmeye kadar 1veya 2 kişi 
kontrol edebilir

· Yüksek verim; zamanında ve sağlıklı 
anaçlardan sağılmış yumurtada %80-%90, 
Gözlenmiş Yumurtalarda ise %98 verim 
sağlanmaktadır.

· İlaç tasarrufu; dezenfekte ve mantarlaş-
mayı önlemek için ilaç kullanan işletmeler-

de ilaç tüketimi 10 kat azalmaktadır.

· Yer tasarrufu; 1 m2 alanda 400.000 adet 
yavru üretilebilmektedir.

· Yavru çıktıktan sonra 10 gün gibi bir süre 
dolapta bekleterek kesenin yarıya inmesi 
ve yavrunun yüzmeye başlaması, yem 
alıştırma havuzlarınki yavrunun üst üste 
kalarak toplu ölümler ortadan kalkmak-
tadır.

· Kasetler Dairesel olduğu için ,dengede 
iken su yayılım her noktaya ulaşmakta ve 
ölü nokta kalmamakta ve verim yüksel-
mektedir.

Daha başka avantajlarını kullanarak görmenizi 
tavsiye ediyorum.





Dünya nüfusunda meydana gelen hızlı artışın 
etkisiyle birlikte, beslenme problemi de ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Dünyadaki hızlı nüfus 
artışına paralel olarak ülkemizde de hızlı bir nüfus 
artışı yaşanmakta, bu artışın etkisiyle oluşan, hızlı 
kentleşmenin ve sanayileşmenin sonucunda tarım 
alanları hızlı bir şekilde yok olmuş; dolayısıyla 
tarım ve hayvancılıkta hızla azalmıştır. Sonuçta da 
bir zamanlar tarım ve hayvancılık ürünleri ihraç 
eden ülkemiz artık bu ürünleri ithal eder duruma 
gelmiştir.

İnsanlar zamanla meydana gelen beslenme 
problemlerini gidermek ve özellikle hayvansal 
protein açığını gidermek için alternatif besin 
maddeleri aramaya başlamıştır. Tam bu noktada 

tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de balıkçılık 
önem kazanmaya başlamıştır.

Ülkemizde balıkçılık son 30-40 yıldır çok 
büyük bir gelişim göstermiştir. Örneğin; DİE (Yeni 
adıyla TUİK) tarafından ilk istatistiki kayıtların 
yayınlandığı 1967 yılından itibaren onar yıllık 
üretim periyotlarına baktığımızda; 1967 yılındaki 
toplam balık üretimimiz 158.920 ton iken, bu 
miktar 1977 yılında 261.680 ton, 1987 yılında 
585.850 ton, 1997 yılında 500.260 ton, 2007 
yılında ise 772.323 ton olmuştur. 

Üretimdeki bu artış 1980'li yıllara kadar yatay bir 
seyir izlerken 1980'li yılların başından itibaren 
teknolojinin hızla gelişmesi, yeni ithalat rejimiyle 
birlikte ülkemize de girmeye başlaması, avfilosunun
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Mehmet ÖZGEN
Su Ürünleri Yüksek Mühendisi

Yanlış yerde bir Gırgır ağı ile balık avcılığı.



ve filodaki av gücünün artması sebebi ile 
yıllık su ürünleri üretim artışı 2-3 katına çıkmıştır. 
Bu artışa birçok faktörlerin etki etmesinin yanında 
en büyük etken ise balığın yerini, miktarını ve hatta 
türünü tespit edebilen balık bulucuların (sonar ve 
ekosounder) balıkçılıkta kullanılmaya başlanması 
ve büyük balıkçı donanımlarının oluşmasıyla 
başlamıştır.

Stok yönetimimizin olmaması ve gelişen 
teknolojinin kontrolsüz bir şekilde balıkçılıkta 
kullanılmasıyla birlikte avcılık yolu ile hızla artan 
su ürünleri üretimimiz son yıllarda düşüş trendine 
girmiş ve giderek azalmaya başlamıştır. Toplam 
üretimdeki düşüşün yanı sıra bazı türler nerede ise 
yok olma derecesine gelmiştir. Bu türlere en güzel 
örnek uskumrudur. Bir zamanlar bol miktarda 
avlanıp çirozu yapılan uskumruyu artık Norveç'ten 
ithal etmekteyiz. Son birkaç yıla kadar Uskumru ve 
kalamar ile sınırlı olan ithalatımız son birkaç yılda 

hızla artmış ve bu türlere barbunya, tekir, orfoz, 
lahoz, somon, ahtapot, mezgit, kalkan, hamsi, 
karides ve son olarak da lüfer katılmıştır. 

Üretimdeki bu düşüşe sebep olan en büyük 
etkenin başında her türlü av yasaklarına uyulma-
masından ileri gelmektedir. Artık balık stoklarımız 
yok olmak üzeredir. Çünkü balıklar yeni bir nesil 
için yumurtlamadan avlanmaktadır. Herkes sorunun 
sebebini bilmekte ancak kimse kendi çıkarları
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Gırgır Teknesi ile balık avcılıgı



uğruna elini taşın altına sokmamaktadır.

Yukarıda bahsi geçen av yasaklarının başında 
trol ile balık avcılığı da gelmektedir. Buradaki asıl 
konumuzda budur. Yıllardır gerek üniversite-
lerimizde olsun ve gerekse basın-yayın yolu ile 
olsun trol ile balık avcılığının zararları hep anlatılır. 
Gerçekten trol ile balık avcılığı, denizlerimizdeki 
balık popülasyonunun yok olmasındaki en büyük 
etkenlerden birisidir. Çünkü trol ile balık avcılığı 
sonucunda balık yuvaları, yumurtaları ve özellikle 
trol ağının arka kısmındaki kör ağ nedeniyle yavru 
balıklar tamamıyla yok olmaktadır. 

Trol ile balık avcılığının bu gibi zararlarına 
karşılık acaba gırgır ile yapılan balık avcılığı 
gerçekten masum mudur? Gırgır ile yapılan 
avcılığın hiç zararlı yanları yok mudur? 

Gırgır ile yapılan balık avcılığı ile, trol ile 
yapılan balık avcılığını aşağıda bir örnek ile 
açıklayacağım. Ancak hangisinin daha çok zararlı 
olduğunun yorumunu sizlere bırakıyorum.

Ülkemiz denizlerinde kullanılan gırgır 
ağlarının uzunluğu ortalama 800 kulaç (1200 m.), 

derinliği ise 80 kulaç (120 m.) civarındadır. 
Bundan daha küçük ve daha büyük derinlik ve 
uzunluğa sahip gırgır ağları mevcuttur.

Yine ülkemiz denizlerinde kullanılan trol 
ağlarının ise ağız genişliği ortalama 5 m., ağız 
yüksekliği ise 2 m civarındadır. Bunun arkasında 
ise balıkların bir araya toplanmasını sağlayan ve 
genellikle kör ağ denilen ağdan yapılmış torba 
kısmı mevcuttur.
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Gırgır ağının şematik görünüşü

Trol ağının şematik görünüşü



Örnek olarak 1000 m uzunluk ve 120 m derinliğe 
sahip bir gırgır ağının tam bir daire şeklinde açılıp, 
denize bırakıldığını düşünecek olursak, burada 
oluşan silindir şeklinde bir alan oluşacaktır. Bu 
silindirik alanın içerisinde ise her boyda ve hatta 
cinste balık olacaktır. Silindirin hacim formülünden 
hesap yaparsak bu alanın 10.000.000 m3 (on milyon 
metreküp) olduğunu görürüz. Yani yukarıdaki 
boyutlara sahip bir gırgır ağı bir atımda 10.000.000 
m3 hacmin içerisindeki irili ufaklı bütün balıkları 
yakalayabilmektedir. Bu işlem de 2-3 saat gibi kısa 
bir sürede yapılabilmektedir. Şayet burada bir hamsi 
ağı ile lüfer ya da istavrit gibi daha büyük balıklar 
avlandığını, 120 m derinliğe sahip bir gırgır ağı ile 
daha sığ sularda balık avlandığını düşünürsek 
sonucun ne kadar vahim olduğunu açıkça 
görebiliriz.

Acaba 5 m ağız genişliği ve 2 m ağız yüksekliği 
olan bir trol ağı ile 10.000.000 m3'lük hacme sahip 
alanı trol ağı ne kadar mesafe çekilirse taramış 
olacağını hesap edersek; sonuçta 1000 km gibi bir 
mesafe ortaya çıkacaktır. Bu da yaklaşık kara yolu 
ile İstanbul-Adana arası bir mesafe anlamına gelir. 
Acaba bu 1000 km mesafeyi bir trol teknesi kaç 
günde tarayabilir?

Sonuç olarak; yukarıdaki hesaptan da 
anlaşılacağı gibi gırgır ile balık avcılığı 
kurallara ve yasaklara uyulmadığı takdirde hiç 
de masum değildir. Çünkü bir gırgırın birkaç 
saatte yaptığı işi trol birkaç günde ancak 
yapabilir. Birde avlanacak balığa uygun göz 
açıklığına sahip ağ kullanılmaz ise; balığı her 
zaman değil, bir defa avlayacağımız ortadadır. 
Balıkçılığın geleceği ise ağı boş atıp, boş 
çekmekten ileri gidemez.
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