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ÖNSÖZ 

Kitabın yayın amacı, su ürünleri yetiştiriciliği hakkında bilgisi 

olmayan veya çiftlik balıklarına şüpheyle bakan tüketiciye su ürünleri 

yetiştiriciliğiyle ilgili temel gerçekler ve bilgiler bakımından 

farkındalık yaratmaktır. Ayrıca teknik olarak başka kaynaklarda 

kolayca bulunamayacak özümlenmiş bilgilerin topluca bir arada 

bulunabilecek bir kaynak oluşturma misyonunu da içinde 

barındırmaktadır. Kitabın diğer benzer kaynaklardan önemli bir 

farklılığı sık sorulan fakat cevapları bulunamayan sorular hakkında 

rafine bilgiler vermeye çalışmasıdır. Bu şekilde ilgililerin yanlış 

bildikleri veya toplum açısından yeterli bilinmeyen konularda 

değerlendirme olanağı sağlanması amaçlanmıştır.    

 

  Prof. Dr. Suat DİKEL, Doç. Dr. İbrahim DEMİRKALE 
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Su Ürünleri Yetiştiriciliği Nedir? 

Su ürünlerinin tüketiminin artması ve su ürünlerin pazarının 

1995'te 102 milyon tondan 2018'de 178 milyon tona çıkması 

nedeniyle bu konuya olan ilgi sürekli artmaktadır. Artan ilgi ile 

birlikte sektör, % 4,4'lük bir bileşik yıllık büyüme oranına 

ulaşılmıştır. 2028 yılına kadar da 404 milyar dolarlık bir pazar olacağı 

tahmin edilmektedir (Howel 2022).  Su ürünleri yetiştiriciliğine 

sadece ticari açıdan dikkat etmek dahi mantıklıdır. Su ürünleri 

yetiştiriciliği; su ortamlarında balık, kabuklu canlılar, deniz yosunu ve 

alg gibi suda yaşayan hayvan ve bitkilerin kontrollü bir şekilde 

yetiştirilmesi sürecidir. Tarıma benzer bir kavramdır ancak karasal 

bitkiler veya çiftlik hayvanları yerine balıklarla yapılan bir üretim 

etkinliğidir. Su ürünleri yetiştiriciliği dünyanın her yerinde olabilir: 

kıyı okyanus sularında, tatlı su havuzlarında ve nehirlerde ve hatta 

karada tanklarda. Su ürünleri yetiştiriciliği son yıllarda inanılmaz bir 

büyüme dönemi yaşamaktadır (Şekil 1). Aslında, dünya çapında 

yetiştirilen 600'den fazla su canlı türüyle dünyanın en hızlı büyüyen 

gıda endüstrisidir (FAO 2020; Ritchie ve Roser 2021). Yetiştiricilikle 

yapılan üretim, toplam küresel su ürünleri üretim arzının %50'sinden 

fazlasını oluşturmaktadır (Ritchie ve Roser 2021), diğer %50'sine 

yakın bölümü ise doğadan yakalanan balıklardan gelmektedir. Hem 

çok uluslu şirketler hem de küçük ölçekli çiftçiler tarafından hem kıyı 

hem de iç su ortamlarında çeşitli ölçeklerde uygulanan su ürünleri 

yetiştiriciliği son derece çeşitlidir. Farklı kültür balıkçılığı tiplerini 

tanımlamak için türler, su tipi, su akışı veya yoğunluğu göz önüne 

alınarak gruplandırılabilir (FAO 2020). 
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Şekil 1. Global su ürünleri üretimi (FAO, 2022) 

Global Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü Ne Kadar Büyüktür? 

Sürekli yönetsel baskılar ve eleştiriler görmesine rağmen su 

ürünleri yetiştiricilik sektörü günden güne büyüme göstermekte ve en 

hızlı büyüyen sektörler arasında en önlerde kendine yer bulmaktadır.  

2018 yılında sucul hayvanların yetiştirilmesi ile, iç su ürünleri 

yetiştiriciliğinden (47 milyon ton, 104.3 milyar ABD Doları) ve deniz 

ve kıyı su ürünleri yetiştiriciliğinden (7.3 milyon ton, 35.4 milyar 

ABD Doları) ve bunların toplamı ile 54.3 milyon ton, 139.7 milyar 

ABD Dolarlık piyasa değerini geçtiği belirlenmiştir. Üretimi yapılan 

türler olarak en önemli grubu balılar oluştururken bunları 

yumuşakçalar (17.7 milyon ton, 34.6 milyar ABD Doları) – 

çoğunlukla çift kabuklular – kabuklular (9.4 milyon ton, 69.3 milyar 

ABD doları), deniz omurgasızları (435 400 ton, 2 milyar ABD doları), 

su kaplumbağaları (370 000 ton, 3.5 milyar ABD doları) ve kurbağalar 

(131.300 ton, 997 milyon ABD doları) izlemiştir (FAO 2018). 

Çiftlikte yetiştirilen sucul hayvanların dünya su ürünleri üretimi 2001-

2018 döneminde yılda ortalama %5,3 büyürken, büyüme 2017'de 

sadece %4 ve 2018'de %3,2 olarak belirlenmiştir. Son zamanlardaki 

düşük büyüme oranı, 2017 yılında sadece %2,2 ve 2018 yılında %1,6 
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oranında su ürünleri üretiminde artışa tanık olunan en büyük üretici 

olan Çin'de yavaşlama, dünyanın geri kalanından kombine üretim ise 

sırasıyla, aynı iki yıl içinde %6,7 ve %5,5 gibi ılımlı bir büyüme 

kaydetmiştir.  MarketWatch'a göre, küresel su ürünleri pazarının 

2020'de 204 milyar dolar değerinde olduğu ve 2026'nın sonunda 262 

milyar dolara ulaşması ve 2021-2026 arasında %3,6 bileşik yıllık 

büyüme oranıyla (CAGR) büyümesi bekleniyor (Şekil 2)(Anonim 

2022a). 

Tablo 1 2017 yılında dünya çapında en çok üretilen balıkların üretim miktar ve 

değerleri (FAO 2018). 

 

 

Şekil 2. Dünya çapında su ürünleri yetiştiricilik sektörünün market değeri (anonim 

2022a) 
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Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geçmişi Ne Kadar Eskiye Dayanır?

  

Su ürünleri yetiştiriciliği bazen genç bir endüstri olarak anılır ve 

bir endüstri olarak son otuz yılda gerçekten genişlemeye başladığı 

doğru olsa da balık yetiştiriciliği uygulaması düşünülenden çok daha 

uzun bir geçmişe dayanır.  Hawaii'deki Alekoko’daki Menenhune 

balık havuzları, en az 1000 yıl önce efsanevi Menehune cüceleri 

tarafından inşa edilmiş ve bugün inanılmaz bir şekilde ayakta 

durmaktadır (Şekil 3 ve 4). Balıkları tuzaklarla avlayarak ve yerel 

halkı beslemek için 900 fit uzunluğunda bir baraj oluşturmak için 

büyük taşlar kullanılmıştır (Şekil 5)(Costa-Pierce 1987). 

 

Şekil 3. ve 4. Hawaii de günümüzden 1000 yıl öncesinde kullanılan Alekoko 

havuzları (Anonim 2022b) 

Kalıntılar Avustralya'da Melbourne yakınlarında bulunmuş ve 

onları yaratan Aborijin topluluğunun, Gunditjmara'nın, genellikle 

Aborijin kültürüyle ilişkilendirilen göçebe yaşam tarzını takip etmek 

yerine yerleşik hayatı seçtiklerine dair kanıtlar 

sunulmaktadır. Denizden göç eden yavru yılan balıklarına erişimi 

sağlamak için kullanılan kazılmış kanalların kalıntıları 

bulunmuştur. Tuzaklardan bazıları, yaklaşık 8.000 yıl önceki su 

seviyelerine tekabül etmekte ve inanılmaz yaşlarının, en az 6.600 

yıllık kömür parçalarının radyokarbon tarihlemesi ile daha da 

doğrulanmıştır.  
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Şekil 5. Hawaii de günümüzden 1000 yıl öncesinde kullanılan Alekoko havuzları 

(Anonim 2022b) 

 

Yaklaşık 4000 yıl önce Çin'de bir bölgede, sazanın yetiştirildiği 

biliniyordu. Beklenildiği gibi, çiftçilik yavaş yavaş gelişmiş ve bu ilk 

su ürünleri yetiştiricileri, nehir taşkın suları azaldığında bazı 

sazanların küçük göletlerde yakalanacağı gerçeğinden 

yararlanmışlardır. Bir fırsat yakalayarak sazanları canlı olarak elde 

ederek besleyip ve yetiştirerek, kendilerine güvenilir bir sağlıklı 

protein kaynağı sağlamışlardır.  

Diğer kanıtlar, Mısırlıların yaklaşık 3.500 yıl önce çipura gibi 

çiftlik balıklarının ticaretini yaptığını göstermektedir. Bundan sonra 

Romalılar, kıyı lagünlerinde çiftliklerde istiridye yetiştiriciliği ile 

konuya lüks bir dokunuş eklemişlerdir.   

Tek bir kitap bölümünde balık yetiştiriciliğinin kapsamlı bir 

tarihini vermek mümkün değil ama en azından su ürünleri 

yetiştiriciliği uygulamalarının düşünüldüğünden çok daha uzun süredir 

var olduğunun altı çizilebilir. Balık yetiştiriciliği uzun süredir devam 

ederken, 20. yüzyıla kadar önemli bir gelişim gösterdiği yadsınamaz 

bir gerçektir. Yüzyılda ve özellikle son yirmi otuz yılda, bugün olduğu 

gibi hayati bir küresel endüstri haline gelmiştir. Bu hızlı ve yakın 

zamanlı büyümenin bir nedeni, dünyanın artan protein talebini 

yalnızca geleneksel tarım ve balıkçılıkla karşılanamayacağının kabul 

edilmesidir. Aslında geriye bakmak ilginç olsa da önemli olan ileriye 
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bakmak, çevresel ve sosyal etkileri en aza indirirken bu talebin nasıl 

karşılanabileceğidir (Cutfoth, 2019).  

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Neden Önemlidir? 

Okyanuslarımızın ve diğer doğal kaynakların, aşırı avlanmanın 

yıldan yıla sürekli arttığı göz önüne alındığında, insanların gezegenin 

sürekli büyüyen nüfusunu beslemek için deniz ürünleri için alternatif 

kaynaklara ihtiyacı olduğu fark edilmektedir. Ne yazık ki, okyanusun 

gezegene sağladığı doğal üretkenlik günleri sona ermiştir. Doğadaki 

balıklar nesiller boyu sömürülmüştür. Bazıları için, yıllık yenilebilir 

deniz proteini yakalamasının zirvesini çoktan geçtiği tahmin 

edilmektedir. Okyanuslar doğal olarak deniz ürünlerine olan tüm 

talebi karşılayamaz hale gelmiştir. Su ürünleri yetiştiriciliği, pazardaki 

arzda oluşan boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Su ürünleri 

yetiştiriciliği, dünya çapında milyarlarca insanın kolayca erişebildiği, 

iklim dostu, sağlıklı ve besleyici bir protein kaynağı olabilir. 

Balıkları sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde yetiştirmek, aynı 

zamanda gelecek nesillere sağlıklı ve çevre dostu protein 

seçeneklerine erişim sağlamanın da çözümüdür. 
 

 
 

Şekil 6. Hayvansal et kaynaklarının protein ve enerji tutma oranlarının, FCR ve 

yenilebilir oranlarının karşılaştırılması (Anonim 2022c). 

Su ürünleri yetiştiriciliği sadece gerekli olmakla sınırlı değildir, 

aynı zamanda tüketiciler için özellikle diğer çiftlik proteinlerine 

kıyasla sürdürülebilir bir seçenektir. Su ürünleri kaynak açısından 

oldukça verimlidir; tavuk, domuz ve sığır eti ile karşılaştırıldığında en 
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yüksek protein tutma özelliğine sahiptir (Şekil 6). Aynı protein türleri 

arasında en düşük yem dönüşüm oranına ve en yüksek et verimine 

sahiptir (Şekil 7 ve 8). Balıklar diğer hayvan üretim tekniklerine göre 

verilen yemi çok daha verimli kullanır (Şekil 9). Su ürünleri 

yetiştiriciliği, diğer tarım türlerine göre daha düşük sera gazı 

emisyonlarına sahiptir. 

 

Protein tutma Oranı 
Protein tutma, yenilebilir proteindeki kazancı, gıdalardan alınan protein alımının yüzdesi olarak 

tanımlar. Yüzde olarak hesaplanır (yenilebilir porsiyondaki protein gram / yemdeki gram protein). 

 

Şekil 6. Hayvansal üretim ürünlerinin protein tutma oranları (Anonim 2022c) 

 

 

Yenilebilir Verim  

Yenilebilir verim, yenilebilir etin toplam vücut ağırlığına bölünmesiyle hesaplanır. 

Şekil 7. Hayvansal üretim çeşitlerine göre % et verimleri (Anonim 2022c) 
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Şekil 8. Kültür hayvanlarının yem dönüşüm oranları  (Anonim 2022c) 

Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Neden İhtiyacımız Var? 

Günümüzde ne yazık ki okyanusun gezegene sağladığı doğal 

üretkenlik günleri sona erdi. Yabani balıklar nesillerdir sömürülüyor 

ve bazıları, yenilebilir denizel proteininin yıllık avlanma miktarının 

şimdiden zirveye ulaştığı tahmin edilmektedir. Okyanuslar doğal 

olarak deniz ürünleri talebini karşılayamaz hale gelmektedir. Belki de 

Okyanus kâşifi Jacques Cousteau'nun belirttiği gibi, "Denizi toprak 

gibi ekmeliyiz ve denizi avcılar yerine çiftçiler olarak hayvanları 

otlatmalıyız.’’. Günümüzde ve yakın gelecekte Kaptan Cousteau’nun 

ne kadar doğru bir önerme getirdiğini görmekteyiz. Gezegenin birçok 

tarım kolunda olduğu gibi doğal kaynakların azalması hatta yok 

olması nedeniyle gereksinimi duyulan besinlerin bir şekilde elde 

edilerek denkleme dahil edilmesi gerekmektedir. Bu gereklilikten yola 

çıkılarak  

 

● İnsanların gıdası olarak yiyecek üretmek  

● Nesli tehdit altında ve tükenmekte olan türlerin popülasyonlarının 

yeniden inşasına yardımcı olmak 

● Habitatları restore etmek  

● Vahşi tatlı su ve deniz suyu türlerinin stoklarını artırmak  
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● Hayvanat bahçeleri ve akvaryumlar için balık yetiştirme 

● Endüstri ve Sağlık sektörlerinin gereksinimi olan maddelerin 

üretilmesi için 

● Yem hammaddesi üretimi için  

● Yoksullukla mücadele ve işgücü kullanımı için su ürünleri 

yetiştiriciliğine gereksinim duyulmaktadır. 

 

 

 

Şekil 9.  2015-2030 yılları arasında Küresel olarak su ürünleri üretim kaynaklarına 

göre üretim değerleri (FAO 2016).   

Yakın bir gelecekte dünyanın su ürünlerine gereksinimi artarak 

devam edecekmiş gibi görünmektedir (Şekil 9). Bu gereksinimle olası 

arzın arasında belli açık oluşacaktır. Uzmanlar bu açığın daha çok 

yetiştiricilikte karşılanması için önlemler alınmasının gerekli 

olduğunu belirtmişlerdir. 
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Dünyayı Su Ürünleri Yetiştiriciliği ile Beslemek Mümkün 

müdür? 

Çiftlik balıkları, sorumlu bir şekilde gezegene zarar vermeden 

üretildiği sürece, büyüyen küresel nüfusu beslemede hayati bir role 

sahiptir. Günümüzde gezegenimizde birçok komplikasyon mevcuttur. 

Ek bir komplikasyon da biz insanların çevre ve iklim 

değişikliği üzerinde sahip olabileceği olumsuz etkidir. Bunun çoğu, 

gıda üretim yöntemlerimizden kaynaklanmaktadır. O halde daha iyi 

bir soru şu olabilir: Çevre üzerindeki etkimizi sürdürülebilir bir 

düzeye indirirken ve gelecek nesiller için dünyayı korurken bu kadar 

çok insanı nasıl besleyeceğiz?  

Artan Nüfusu Beslemek 

Küresel olarak, 2050'de 9.3 milyara ulaşacağı tahmin edilen bir 

nüfusu beslemek için doğal olarak tarım en çok güvenilen alandır. 

Bunu başarmak için gıda üretiminin mevcut 8.4 milyar tondan yılda 

yaklaşık 13.5 milyar tona çıkması gereklidir.  Küresel nüfus arttıkça 

zaten kıt olan toprak, su ve enerji kaynakları için rekabet 

yoğunlaşmaktadır. İklim değişikliğinin, tarımın kendisinin önemli 

ölçüde katkıda bulunduğu, mücadele edilmesi gereken büyüyen etkisi 

var.  Bununla birlikte, su ürünleri yetiştiriciliğindeki son büyüme, 

deniz ürünleri arzını artırmaya yardımcı olmuştur; genel balık fiyatını 

düşük tutmuş ve doğal olarak yakalanan balık stokları üzerindeki 

baskıyı hafifletmiştir. En önemlisi, sorumlu bir şekilde yapıldığında su 

ürünleri yetiştiriciliği, dünyanın artan nüfusunun beslenmesinde kritik 

bir rol oynayacak; çevre dostu, sağlıklı ve besleyici bir protein 

kaynağıdır.  Su ürünleri yetiştiriciliği; çevreye duyarlı, sosyal 

sorumluluk sahibi ve gıda güvenliği ve hayvan refahını dikkate alan 

bir şekilde yapıldığı sürece gezegenimizin ve nüfusumuzun sağlığını 

iyileştirme potansiyeline de sahiptir. 
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Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Vizyonu Nedir? 

Su ürünleri yetiştiriciliğinin geleceği için vizyon belirlemek 

sektörün ve bileşenlerinin ufuklarının ne kadar geniş olduğunu da 

gösteren bir ölçüttür. Su ürünleri yetiştiriciliği, gelecekteki 

popülasyonlar için sağlıklı ve sürdürülebilir bir protein kaynağı 

sağlamaya yardımcı olmada önemli bir potansiyele sahiptir. Bununla 

birlikte bu potansiyele ulaşmak için, gelecekteki protein taleplerinin 

karşılanmasını sağlamak için, üretimde önemli bir artışa ihtiyaç 

vardır. Bu artan üretim, çevreye yapılan etkide önemli azalmalar ve 

kaynak verimliliğindeki iyileştirmelerle eşleştirilmelidir. 

Küresel olarak yaşlanan nüfusların, gelir ve servetteki 

artışların, daha sağlıklı diyetlerin ve nüfus artışı gibi etmenlerin 

tümünün artan deniz ürünleri tüketimine yol açtığı yaygın olarak 

kabul edilmektedir. Okyanuslardan daha fazla deniz ürünü 

çıkaramama, su ürünleri üretiminde artış ihtiyacını doğurmuştur ve bu 

ihtiyacın giderek artması beklenmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliği 

veya çiftlik deniz ürünleri, yabani balık stoklarını korurken artan 

talebi karşılamaya yardımcı olma ve aynı zamanda sağlıklı ve eko-

verimli bir protein kaynağı sunma konusunda büyük bir potansiyele 

sahiptir. Diğer protein üretim biçimleriyle (yani tarımla) 

karşılaştırıldığında, su ürünleri yetiştiriciliği hem çevresel etki hem de 

kaynak kullanımı açısından özünde daha sürdürülebilirdir. Bununla 

birlikte, su ürünleri yetiştiriciliği, artan protein taleplerini karşılamak 

için önemli ölçüde büyümelidir ve bu ihtiyaç duyulan büyümenin 

çevresel etkisinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için hız ve ölçekte 

önemli değişikliklere ihtiyaç vardır. 

Küresel Hayvansal (Karkas) Üretimi Ne Kadardır? 

Çiftlik somonu (alabalık dahil) ve çiftlik hayvanlarının karkas 

ürünlerinin küresel üretimi, ton olarak ölçülmüştür. Burada somon, su 

ürünleri içinden sadece bir türü kapsaması ve  sadece bir örnek olması 

bakımından konulmuştur (Şekil 10). Hayvansal et üretimi verileri elde 

edilirken canlılardan elde edilen karkas ağırlıkları alınarak 

hesaplamalar yapılmıştır. 
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Çiftlik somonu: buradaki veriler şunları içerir: Atlantik somonu, Chinook (Bahar/Kral) somonu, Chum 

(Keta) somonu, Coho (gümüş) somonu, Masu (Kiraz) somonu ve Gökkuşağı alabalığı. 

Hayvancılık birincil ürünleri: bu durumda, işlenmiş karkas ağırlığı cinsinden verilen, kesilen 

hayvanlardan (ticari ve çiftlik kesimi) toplam et üretimini ifade eder. 

Şekil 10. Global hayvansal üretim değerleri (Su ürünlerinden sadece somon ve 

alabalık alınmıştır) (Anonim 2022c) 

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Geleceği Nasıl Olması 

Bekleniyor? 

Küresel olarak yaşlanan nüfus, gelir ve servetteki artışlar, daha 

sağlıklı beslenme ve nüfus artışının deniz ürünleri tüketiminin 

artmasına neden olması durumu yaygın olarak kabul 

edilmektedir. Okyanuslardan daha fazla deniz ürünü çıkaramama, su 

ürünleri üretiminde artış ihtiyacını doğurdu ve bu ihtiyacı artıracak. Su 

ürünleri yetiştiriciliği veya çiftlik deniz ürünleri, yabani balık 

stoklarını korurken artan talebi karşılamaya yardımcı olma ve aynı 

zamanda sağlıklı ve eko-verimli bir protein kaynağı sunma konusunda 

büyük bir potansiyele sahiptir. 

Diğer protein üretim biçimleri (yani tarım) ile 

karşılaştırıldığında, su ürünleri yetiştiriciliği hem çevresel etki hem de 

kaynak kullanımı açısından özünde daha sürdürülebilirdir. Bununla 

birlikte, su ürünleri yetiştiriciliği, artan protein taleplerini karşılamak 

için önemli ölçüde büyümelidir ve bu ihtiyaç duyulan büyümenin 

çevresel etkisinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için hız ve ölçekte 

önemli değişikliklere ihtiyaç vardır.  
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Su ürünleri yetiştiriciliği, gelecekteki popülasyonlar için sağlıklı 

ve sürdürülebilir bir protein kaynağı sağlamaya yardımcı olmada 

önemli bir potansiyele sahiptir. Bununla birlikte bu potansiyele 

ulaşmak ve gelecekteki protein taleplerinin karşılanmasını sağlamak 

için, üretimde önemli bir artışa ihtiyaç vardır. Bu artan üretim, 

çevresel etkide önemli azalmalar ve kaynak verimliliğindeki 

iyileştirmelerle eşleştirilmelidir (Anonim 2022d) . 
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Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği Nedir? 

Tüm tarımsal üretim faaliyetlerinde olduğu gibi yapılacak üretimin 

sürdürülebilir olması gereklidir. Peki, sürdürülebilirlik ne demektir, önce onun 

açıklanması belki daha yararlı olur. Sürdürülebilirlik kaynakların 

kullanımında yatırımların yönü, teknolojik gelişmenin yönlendirilmesi ve 

kurumsal değişimin uyum içinde olduğu ve insan ihtiyaçlarını ve isteklerini 

karşılayabilme potansiyelinin hem günümüzde hem de gelecek için 

korunduğu dengeli bir ortamda değişimin sağlanması olarak tanımlanabilir 

(Anonim 2019). Bu tanımlamadan sonra su ürünleri yetiştiriciliğinde bu 

kavramın nasıl çalıştığına bakalım. İlk olarak su ürünleri yetiştiriciliği 

geleceğin taleplerini yerine getirebilmek için sürdürülebilirliğin üç 

koşulunu yerine getirmeli ve ekonomik, sosyal ve çevre dostu olmalıdır: 
 

 Ekonomik: Su ürünleri yetiştiriciliği, olumlu ve uzun vadeli bir 

bakış açısıyla uygulanabilir bir iş fırsatı olmalıdır. 

 Sosyal: Su ürünleri yetiştiriciliği, sosyal olarak sorumlu olmalı ve 

toplum sağlığına ve esenliğine katkıda bulunmalıdır. 

 Çevre Dostu: Su ürünleri yetiştiriciliği ekosistemde önemli bir 

bozulma yaratmamalı veya biyolojik çeşitliliğin kaybından veya 

önemli kirlilik etkilerinden sorumlu olmamalıdır. 
 

Okyanuslarımız ve su kaynaklarımızın hepsi birbirine bağlıdır, bu 

nedenle bir yerde yaptığımız faliyetin başka bir yerdeki ekosistem üzerinde 

etkisi vardır. Herkesin, gıda için bu ortamlarda çiftçilikyapmaya devam 

edebilmesini sağlamak için sorumlu, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği 

uygulaması gerekmektedir. Ancak, su ürünleri yetiştiriciliğinin işleyişi 

dinamik olduğu için bu zor olabilir. Her sistem türe, konuma, toplumsal 

normlara ve mevcut teknolojilere göre değişiklik gösterdiğinden, gelişimi 

küresel olarak standartlaştırılmamıştır (Anonim 2014). 

Çeşitli sertifika programları, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinin temel 

özelliklerini tanımlamada ilerleme kaydetmiştir. Bazı temel uygulamalar 

şunları içerir: 

 Çevre Uygulamaları: Mangrov ve sulak alanların korunması, etkin 

atık yönetimi ve su kalitesi kontrolü; tortu kontrolü ve çamur 

yönetimi, toprak ve su koruma; verimli balık unu ve balık yağı 

kullanımı, anaç ve yavru balıkların sorumlu bir şekilde tedarik 
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edilmesi; kaçışların kontrolü ve biyolojik çeşitliliğin ve vahşi yaşam 

etkisinin en aza indirilmesi. 

 Topluluk Uygulamaları: Su ürünleri yetiştiricileri için iyi 

tanımlanmış haklar, su ürünleri yetiştirme bölgeleri ve 

sorumluluklar belirleyin; mevzuata uygunluk ve etkili 

uygulama, toplum katılımı, işçi güvenliği, adil çalışma 

uygulamaları ve adil tazminat. 

 Sürdürülebilir İşletme ve Çiftlik Yönetimi Uygulamaları: Etkin 

biyogüvenlik ve hastalık kontrol sistemleri, minimal antibiyotik ve 

ilaç kullanımı, mikrobiyal temizlik; hijyen için küresel standartları 

korumak, verimli ve insancıl hasat ve nakliye; hesap verebilir kayıt 

tutma ve izlenebilirlik, karlılık. (Anonim 2014)  

Sürdürülebilir Su Ürünleri Politikası Neleri Kapsar? 

Su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasını 

sağlamaya yardımcı olmak için bir dizi “uluslararası politika” ve “en iyi 

uygulama” kılavuzu mevcuttur. Örneğin, FAO'nun Sorumlu Balıkçılık 

Davranış Kuralları, balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının kullanımına ilişkin 

ilkeleri ve uluslararası standartları özetlemektedir. Bu, sucul türlerin etkin bir 

şekilde korunmasını, yönetilmesini ve geliştirilmesini sağlamayı amaçlar. 

Avrupa Komisyonu'nun yeni yönergeleri, sürdürülebilir bir Avrupa gıda 

sistemine geçişi hızlandırmayı amaçlayan AB'nin “Çiftlikten Çatal'a” 

stratejisinin bir parçası olarak su ürünleri yetiştiriciliğini içerir. Strateji, 

sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğinin düşük karbon ayak izine sahip gıda 

ve yem sağlama potansiyelini kabul ederken aynı zamanda ekonomik fırsatlar 

ve istihdam da yaratmaktadır. Bu politika su ürünleri yetiştiriciliğinin yalnızca 

kendi kılavuz ilkelerine sahip olmaması gerektiğini, aynı zamanda bir sistem 

yaklaşımı kullanılarak daha geniş AB strateji ve politikalarına entegre 

edilmesi gerektiğini belirtmektedir. 
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Üretimle İlgili Çevre Üzerindeki Baskıyı Azaltma Konusunda 

“Sorumlu Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin” Rolü Nedir? 
 

Bu soruların yanıtları karmaşıktır ve daha büyük bir küresel nüfusu 

beslemeyi sürdürürken ve aşırı avlanmayı azaltırken çevre üzerindeki insan 

etkisini azaltmak için birçok aksiyon yapılması gerekecektir. Ancak sorumlu 

balık yetiştiriciliğinin (su ürünleri yetiştiriciliği) önemli bir rolü vardır, çünkü 

doğal balık stokları üzerindeki baskıyı hafifletebilir ve aynı zamanda dünyayı 

beslemeye yardımcı olacak sağlıklı, uygun fiyatlı bir protein kaynağı 

sağlayabilir. Çoğu su ürünü üretimi ayrıca karasal bazlı et üretimine göre daha 

düşük karbon ayak izine sahiptir ve bariz nedenlerden dolayı daha az arazi 

kullanma eğilimindedir (Şekil 1 ve 2) (Anonim 2021). Hayvansal üretimin 

karbon ayak izini ölçmek karmaşıktır ve kullanılabilecek çeşitli yöntemler 

vardır. Ek olarak, hayvansal üretimin karbon ayak izi, üretim yöntemleri, 

bölgeler, çevresel koşullar vb. gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Sonuç olarak, 

bilim ve üretim topluluğu içindeki karbon ayak izi rakamları farklılık gösterir. 

Karbon ayak izi, bir ürünün üretiminden doğrudan ve dolaylı olarak 

kaynaklanan toplam sera gazı emisyonlarını ölçer. Karbon ayak izi, ürünün 

tipik porsiyonu (40 g) yenilebilir protein başına kilogram karbondioksit 

eşdeğeri (kgCO2 eq) olarak ölçülür.  

 

 Şekil 1. Et üretiminde ortaya çıkan karbon ayak izi değerleri (Şekildeki veriler 

ortalama değerlerdir.) (Anonim 2022a). 

 Örneğin:  

 Çiftlik somonu, sığır eti endüstrisi tarafından üretilen karbonun bir 

kısmını üretir.  

 Stok büyütmek için yemle temsil edilen çevre üzerindeki baskı, su 

ürünleri üretiminde açık ara en düşük seviyededir. 
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 Su ürünleri yetiştiriciliği 2050'de tarım yerine dünyanın ek protein 

ihtiyacını karşılasaydı, bir araştırmaya göre küresel olarak toplam 

729- 747 milyon hektarlık bir alan kurtarılabilirdi. Bu, Hindistan'ın 

iki katı büyüklüğünde bir arazi alanıdır. 

 Sürdürülebilir deniz bazlı diyetlere, yani deniz ürünleri ve 

deniz yosunlarına geçiş ile, 2050 yılına kadar 1,5°C'de 

kalmak için gereken emisyon azaltımlarının %2'sine katkıda 

bulunabilir (Anonim 2022b). 

 

Arazi kullanımı işgal edilen alandır (m2 cinsinden) her gıda türü için, yem için arazi 

kullanımını da dikkate alarak 100 g protein üretmek. Arazi kullanımı, işgal edilen yıllarla 
çarpılan arazi alanına göre hesaplanır (Poore ve Nemecek, 2018). 

Şekil 2. Hayvansal üretim tiplerine göre 100 g yenilebilir protein üretmek için 

gereken arazi miktarı (Anonim 2022a) 

 Aslında su ürünleri yetiştiriciliği, birkaç bin yıl öncesine 

dayanmaktadır ancak kısmen teknolojik ilerlemeler ve kısmen de dünyanın 

doğal balık stokları üzerine uygulanan artan baskılara yanıt olarak ancak son 

birkaç yılda bir endüstri olarak gerçekten yükselişe geçmiştir. Doğal balık 

stoklarının yaklaşık %33'ü, yıkıcı avcılık uygulamaları ve aşırı 

avlanma nedeniyle biyolojik sınırlarına çoktan ulaşmıştır. Bunun anlamı, 

doğal balık stoklarının tekrar avlanmadan önce yenilenecek zamanlarının 
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olmamasıdır. Bu konu çok ciddi bir hassasiyet içermektedir (Ritchie ve Roser 

2021). 

  Su ürünleri yetiştiriciliği hali hazırda zaten dünyadaki su ürünleri 

proteininin yarısından fazlasını doğrudan ve dolaylı olarak sağlamakta ve bu 

oran her yıl artmaktadır. Ayrıca, dünyanın sürekli büyüyen nüfusunu 

beslemek için ihtiyaç duyacağı ek proteinin çoğunu sağlama potansiyeline de 

sahiptir. Fakat protein açığının büyümesi konusu, gelişmekte olan dünya için 

şimdiden önemli bir sorundur. BM'ye göre avcılıkla elde edilen su ürünleri 

birçok gelişmekte olan ülkede, özellikle küçük adalarda yenen hayvansal 

proteinin yarısını sağlamaktadır (FAO 2020). Avcılığın azalması dolayısı ile 

bu ülkelerde gelecekte çok ciddi bir protein açığının olması olası 

görünmektedir. Yetiştiricilikle bu soruna belli seviyelerde çözüm üretmek en 

kolay çözümlerden biri olarak belirmektedir. 

 Yetiştiriciliği doğru yapmak: 

  Şimdiye kadar su ürünleri yetiştiriciliği sektör bileşenleri bu konuyu iyi 

idare etmiş olabilir. Ancak tüm gıda üretiminde olduğu gibi, deniz ürünleri 

yetiştiriciliğinin de çevresel ve sosyal etkileri vardır. Bu; su kullanımından, 

kirlilikten veya kimyasallara ve ilaçlara aşırı güvenden kaynaklanabilir. Bu 

nedenle, su ürünleri yetiştiriciliği, dünyanın artan gıda talebine yönelik 

çözümlerden biri olacaksa, aynı zamanda sorumlu bir şekilde 

yapılmalıdır. Endüstrinin, gezegene ve insanlarına saygı duymaya devam 

ederken ve iklim değişikliğine karşı koruma sağlayarak büyüyen küresel 

nüfusu beslemede önemli rolünü oynamasına yardımcı olunması 

gereklidir. Satın alınan ve yenilen tüm deniz ürünlerinin yerel topluluklara, 

işçilere veya çevreye zarar vermeden sorumlu bir şekilde üretilmesini 

sağlayan standartlar belirleniyor ve bağımsız bir sertifikasyon süreci ile 

denetliyor olması gereklidir (Froehlich ve ark., 2018). Yetiştiricilik, bu sayılan 

sorunların çözümü için cidi bir fırsattır ancak doğru bir biçimde tüm çevresel 

etkileri göz önünde tutularak doğru bir biçimde yapılması gereklidir. Bu konu 

gündemdeki yerini giderek sağlamlaştırmaktadır. Önümüzdeki süreçte çok 

daha fazla gündem alması da beklenmektedir.  

Su Ürünleri Yetiştiriciliği İklim Eylemini Nasıl 

Destekleyebilir? 

 Birleşmiş Milletler Örgütünün Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

içindeki On üçüncü Hedef, iklim değişikliği ve küresel etkileriyle mücadele 

etmek için acil eylemde bulunmaktır. İklim değişikliğinin birkaç doğrudan 

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
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etkisi çölleşme, türlerin artan yok oluşu, artan aşırı hava olayları, okyanus 

ısınması ve deniz seviyesinin yükselmesidir. İklim değişikliği, insanlar 

etkilerini azaltmak için adapte olmadan devam ederse büyük ekonomik, 

sosyal ve çevresel bozulmalara neden olacaktır. Birçok insan işini hatta 

bazıları hayatını kaybedecektir. İklim değişikliği, tüm küresel gıda güvenliği 

için acil bir tehdittir, işte burada balık çiftçiliği devreye girmektedir (Anonim 

2020a). Diğer operasyonlar (tarımsal üretim yöntemleri), suların ısınmasına 

ve asitlenmeye karşı giderek daha savunmasız hale gelirken doğru yönetilen 

su ürünleri yetiştiriciliği operasyonları, hava ve iklimle ilgili etkilere karşı 

dayanıklılık gösterir.  Bu önemli bir avantajdır. Doğru kullanılmalıdır.  

Balıkçılık, tarım ve su ürünleri yetiştiriciliği dahil tüm endüstriler aslında 

iklim değişikliğine karşı hassastır. Ancak su ürünleri yetiştiriciliği, yalnızca 

iklim değişikliğinin etkilerine dayanmak için değil, aynı zamanda etkilerini 

azaltmaya yardımcı olmak için de benzersiz bir konuma sahiptir (Anonim 

2021). 

 

 Balık çiftlikleri yerleşiminin iklim değişikliğine dayanıklılıkla çok 

ilgisi vardır. Su ürünleri yetiştiriciliği alanlarının çoğu doğal su kütlelerinde 

yer aldığından kasırga, kuraklık, sel vb. gibi kara kaynaklı aşırı hava 

olaylarından etkilenme olasılıkları doğal olarak çok daha düşüktür. Bu hava 

olayları iklim karşısında artmaktadır. Bu nedenle, küresel gıda güvenliği 

düşünüldüğünde bu unsur özellikle önemlidir. Yerleşimin dikkate alınmasına 

ek olarak su bazlı su ürünleri yetiştiriciliği, diğer gıda üreten faaliyetler için 

geliştirilecek araziyi serbest bırakır ve böylece gıda sistemlerinin üretkenliğini 

artırır. Hatta karasal üretim tesislerinin bitkisel üretim sistemleri ile 

entegrasyonu sağlandığında atık suyuyla dahi üretim olanağı sağlaması 

bakımından da olanak sağlayabilmektedir. Özellikle içme suyu dışında 

yapılan üretim teknikleri (denizel kafes sistemleri) karasal alanın rasyonel 

kullanımının ötesinde prodüktivite açısından da ciddi bir öneme sahiptir. Tüm 

bunların ışığı altında, balık çiftlikleri iklim değişikliğine ne kadar 

dayanabilirse, önümüzdeki yıllarda daha fazla insan deniz ürünlerine istikrarlı 

ve güvenilir erişime sahip olacaktır.  

 Su ürünleri yetiştiriciliğinin konumlandırılmasının yanı sıra, iklim 

değişikliği düşünüldüğünde sera gazı emisyonları da göz önünde 

bulundurulması gereken bir diğer husustur. Balıkçılık ve su ürünleri 

yetiştiriciliğinin küçük küresel katkıları olmasına rağmen, deniz ürünleri 



27 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

 

endüstrisinin tüm endüstrilerde olduğu gibi emisyonları düşürme sorumluluğu 

vardır. Bunu başarmak için birçok fırsat alanı vardır: Enerji tüketimini 

azaltmak veya alternatif enerji kaynaklarını (güneş, hidro ve rüzgâr enerjisi) 

artırmak, alg bazlı ve bitkisel bazlı yemler gibi düşük etkili yemleri kapsayan 

daha iyi yemler ve yem yönetimi, deniz ürünleri taşımacılığını azaltmak için 

yerel tüketimi teşvik etmek ve yakıt tasarruflu teknolojiler ve motorlar 

kullanmak bunların bazılarıdır. 

Çiftlikte Balık Yetiştiriciliğinin Çevresel Etkisi Nasıl 

Azaltılılır? 

 Tüm gıda üretimi gibi balık yetiştiriciliğinin de elbette çevresel ve 

sosyal etkileri vardır. Bu; su kullanımından, kirlilikten veya kimyasallara ve 

ilaçlara aşırı güvenden kaynaklanabilir. Peki, iklim değişikliğiyle mücadelede 

üzerine düşeni yapmak isteyen etik bir tüketici olarak ne alacağınıza ve 

yiyeceğinize nasıl karar veriyorsunuz?  

Basit cevap, “bilinçli tüketici’’ olmaktan geçiyor. Yalnızca balık 

çiftliklerinden elde edilen, çevresel ve sosyal etkilerini en aza indirdiklerini 

gösterebilen ürünler yüksek standartları karşılayabilir ve 

sertifikalandırılabilir. Ve sadece sertifikalı deniz ürünleri kalite logolarını ve 

işaretlerini taşıyabilir (Şekil 3.). Tüketici olarak bunlara dikkat etmek ve değer 

vermekle, sorgulamakla ilk üzerimize düşeni yapmış oluruz. 

Satın alınan ve tüketilen tüm su ürünlerinin yerel topluluklara, işçilere 

veya çevreye zarar vermeden sorumlu bir şekilde üretilmesini sağlayan 

standartlar belirlenmekte ve bağımsız bir sertifikasyon süreci ile 

denetlenmektedir.  Bu sertifikalı çiftliklerin, aşağıdakiler de dahil olmak üzere 

çok çeşitli çevresel ve sosyal etkileri kapsayan standartları karşılaması 

gerekmektedir:  

 İlaç ve kimyasal kullanım sınırları 

 Antibiyotik kullanımında katı sınırlar  

 Yakındaki su ve deniz yatağının kirlilik açısından izlenmesi 

 Biyolojik çeşitliliğin ve önemli habitatların korunması  

 Balık çiftliklerinin enerji kullanımı ve emisyonlarının izlenmesi  

 İşçiler için adil ücret ve muamele  

 Komşularla iyi ilişkiler konusunda incelemeler yapılmaktadır. 
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Bu modern anlayışta ayrıca, tüm sertifikalı türleri kapsayacak şekilde 

yükseltilmiş bir çiftlik standardı uygulanmaktadır. Çiftliklerin emisyonları ve 

diğer iklim sorunlarını azaltmak için yakından izlemesini ve çalışmasını 

sağlamak için daha da zorlu gereksinimleri içermektedir.  

  Modern gıda tedarik zincirleri oldukça karmaşıktır, bu nedenle su 

ürünlerinin gerçek etkisi, onu üretmek için kullanılan yemin etkisini 

içerir. Tüm yemlerin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak için 

sağlam bir standart geliştirilmesi gerekmektedir.  Standartlar endüstri, bilim 

ve çevre kuruluşlarından uzmanlar tarafından geliştirilmiştir. Gereksinimler 

yüzlercedir ve bunların tümü, raporları daha sonra kamuoyuna danışmak 

üzere açıklanacak olan uzman ekipler tarafından bağımsız olarak 

denetlenir. Standartlar, süreçler ve sertifikalı çiftlikler konusunda tamamen 

şeffaf olunmaktadır - tüm ayrıntıları kurumların web sitesinden ya da benzer 

bir yerden bulabilirsiniz. Dolayısıyla logo ve işaretler, deniz ürünlerinin 

gerçekten sorumlu bir çiftçiden geldiğinin garantisidir-.  

Çevre Bilinci Gelişmiş Su Ürünleri Tüketicisinin Üzerine 

Düşen Görev Nedir? 

 Üretimde kalite hem gözle görülür bir kavramdır hem de ölçülebilir bir 

değerdir. En önemli konu ise bu kalite anlayışını topluma yerleştirebilmektir. 

Zira önem verilmediğinde tüm etkisini ve değerini kaybetme eylimindedir. Bu 

nedenle tüketici tüm  sektör bileşenleri gibi deniz ürünlerini seviyorsa ve 

sorumlu bir şekilde yetiştirilen ürünlerin dünyanın artan nüfusunu beslemede 

çok önemli bir rol oynamasını istiyorsa, tek yapması gereken alışveriş 

yaparken ve dışarıda bu ürünleri tüketirken bu referans logolarına dikkat 

etmektir ve bu tip sertifikalar veya logolar yoksa neden olmadığını sormaktır.  
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Şekil 3. Günümüzde dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren kalite 

organizasyonları ve logoları 

 

 Bu sertifika ve kalite ölçüm kuruluşları, çiftçilerin çevreye verilen 

zararı azaltmak, çalışanlarının haklarını ve refahını korumak faaliyet 

gösterdikleri topluluklara saygı göstermek ve çalışmalar sağlamak için balık 

yetiştiriciliğinde (su ürünleri yetiştiriciliğinde) uyulması gereken katı 

standartlar belirler.  

  Bu kalite sertifikasını elde etmek için çiftlikler, titiz bir üçüncü taraf 

denetim sürecinden geçmelidir. Süreç tamamen bağımsızdır, bu denetim 

sürecinde için herhangi bir ödeme alınmaz ve denetçinin kararlarında kimse 

söz sahibi değildir. 

Tüketicinin bu kalite ve denetim logosunu seçmesi ile deniz ürünleri 

satın alırken ve yerken sorumlu seçimin yapıldığını garanti etmesinin dokuz 

iyi nedeni vardır ve onlar da şunlardır (Anonim 2022c): 

1. Kalite sertifikalı çiftlikler insanları ve çevreyi ilk sıraya koyar  

Bu referans sertifikalrı çiftlikleri çevre koruma alanlarında yer 

almamaktadır. Biyoçeşitliliği ve çiftlik çalışanlarının ve yerel toplulukların 

haklarını korumalıdırlar. 

 2. Balık tüketimi ile iklim değişikliğiyle mücadele edilir  

Balıklar, sığır ve tavuk gibi diğer çiftlik hayvanlarından daha düşük 

karbon ayak izine sahip olma ve daha az kaynak kullanma eğilimindedir. Bu, 
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gıda üretiminin çevre ve iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini 

azaltmaya yardımcı olur.  

 3. Çiftlik balıklarını yemek, yabani balıkları korumaya yardımcı 

olur 

Deniz balık stoklarının neredeyse %33'ü ya tamamen sömürülmüş ya 

da aşırı avlanmış durumdadır. 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyarı 

aşması ile birlikte, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği, yabani balık 

stokları üzerindeki baskıyı azaltırken sağlıklı, besin açısından zengin gıda 

talebini karşılamaya yardımcı olabilir.  Bu kalite anlayışı, balık çiftliklerinin 

sürdürülebilir kaynaklardan balık yemi temin etmesini gerektirerek yabani 

balık stoklarını da korur. 

 4. Sertifika kuruluşları, kimyasallar ve antibiyotikler üzerinde sıkı 

kontroller uygular  

Tarımda antibiyotiklerin aşırı kullanımı, antibiyotik direncine yol 

açarak insanlarda hastalıkları tedavi etmeyi zorlaştırabilir. Bu nedenle su 

ürünleri üretiminde “Dünya Sağlık Örgütü'nün İnsan Tıbbı İçin Kritik Olarak 

Önemli Antimikrobiyaller” listesindeki hiçbir antibiyotik kullanılamaz. 

Global sertifikalı bir çiftlikte uygulanan tüm antibiyotikler, üzerinde 

anlaşmaya varılan bir etik tedavi planının parçası olarak bir veteriner 

tarafından reçete edilmelidir.  

5. Sertifika kurumları şeffaf ve hesap verebilirdir 

Sertifikasyon süreci, kamu yorumu için birçok fırsat sağlar ve her 

denetim raporu bu kurumların web sitesinde yayınlanır. Bir çiftlik ancak bir 

rapora yapılan tüm itirazlar yazılı olarak adil bir şekilde ele alındığında 

sertifikalandırılabilir.  

 6. Kalite ve sertifika kuruluşları, bilim geliştikçe uyum sağlar 

Sertifika standartları sürekli olarak gözden geçirilir, bilim ve 

anlayışımız ilerledikçe çiftliklerin karşılaması gereken performans kriterlerine 

uyarlanır. Bu şekilde endüstrinin sürekli olarak daha sürdürülebilir bir 

geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı olur. 
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7. Balık çiftçiliği, kırsal ve hassas toplulukları destekler 

Balık çiftlikleri dünyanın en yoksul topluluklarından bazılarında 

faaliyet gösteriyor ve bu toplulukların gelir elde etmesine, beslenme ve 

eğitime daha fazla erişim sağlamasına yardımcı olabilir. Birçok ülkede kırsal 

alanlarda bulunan bu sertifikalı çiftlikler, topluluklarında aktif bir rol 

oynamaya teşvik edilir. Bu, iş yaratma, okullarda eğitim ve hatta yerel spor 

takımlarının sponsorluğu dahil olmak üzere birçok şekilde olabilir. 

8. Balık çiftçiliği kadınları güçlendirir 

Kadınlar su ürünleri yetiştiriciliğinde diğer çiftçilik türlerine göre daha 

fazla istihdam edilmektedir. BM'nin yakın tarihli bir   raporu, kadınların su 

ürünleri yetiştiriciliği tarafından yaratılan tüm doğrudan ve dolaylı iş gücünün 

yaklaşık yarısını oluşturduğunu bildirmiştir. 

9. Sertifikalı üretim, dünya çapında sürdürülebilir kalkınmaya 

katkıda bulunur 

Bu kurumların çalışmaları, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına doğrudan katkıda bulunmaktadır. 

Sürdürülebilirlik Açısından Su Ürünleri Yem Sanayinin 

Yaptığı Gelişmeler Nelerdir? 

 Konu bu açıdan incelendiğinde su ürünleri üretim sektörü doğadaki 

balıkların üzerindeki baskıyı azaltmak adına çok ciddi gelişimler sağlayan 

projeler uygulamaya başlamıştır. Bunların sonucunda sektörün gereksinimi 

olan yemin üretilmesinde kullanılan teknolojinin gelişimden, kullanılan 

kaynakların içeriğine kadar bir dizi gelişim sağlanmıştır. Şekil 4’te sektörün 

kulladığı yem içeriğindeki balık yağı ve proteininden bitkisel (veya alternatif) 

kaynaklara doğru yapılan geçiş rahatça görülebilmektedir.  
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Şekil 4. Yıllar içinde balık yemlerinin içeriklerinin değişimleri (Fontanillas ve 

ark.,2019) 

Neden Sorumlu Su ürünleri Yetiştiriciliğine İhtiyacımız 

Var? 

Tüm çiftçilik uygulamaları gibi, aşırı veya sorumsuzca yapılırsa su 

ürünleri yetiştiriciliği hastalık salgınlarına, potansiyel olarak zararlı 

kimyasalların kullanımına ve aşırı antibiyotik kullanımına neden olabilir. 

Başta bu nedenlerle “sorumlu yetiştiriciliğe” gereksinim vardır. 

Büyüyen Bir Tehdit Nedir? 

 Artan nüfusu beslemek için gereken üretim artışı, dünyanın gıda 

sistemlerinde büyük ölçekli değişiklikler olmadan imkânsız 

olacaktır. Sürdürülebilir ve sorumlu üretime geçişi acilen hızlandırmamız 

gerekiyor. Çiftlik balıklarının sorumlu üretimi oldukça zordur ve su ürünleri 

yetiştiriciliğinin üretim faydaları için tartışması olmayan etkili yönetim 

planlarını uygulamaya koymak için büyük, karmaşık ve dinamik etkileşim 

kümelerini hesaba katmak zorundadır. 

   Su ürünleri yetiştiriciliğinde kabul edilemez sosyal bedel ödemeler (bir 

şeyi elde etmek için başka bir şeyden vazgeçme) ile karşılaşılmaktadır. 

Bunlar, işçilerin ve topluluk haklarının kötüye kullanılmasını, büyük 

işletmecileri destekleyen politikaları, eşitsizliği ve ayrımcılığı, köleliği ve 

çocuk işçiliğini içerebilir. Bununla birlikte su ürünleri yetiştiriciliğinde kabul 
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edilemez çevresel bedel ödemeler de bir ekosistemin bozulmasını ve tahrip 

olmasını, iklim değişikliğine katkıyı ve biyolojik çeşitliliğin kaybını içerebilir. 

Tüm bunlar dikkat edilmesi gereken önemli tehditlerdir. 

Sorumlu Su Ürünleri Yetiştiriciliği İçin Uluslararası Standartların 

İlkeleri 

Çevresel ve sosyal sorumluluk, uluslararası tüm sertifika 

programlarının dayandığı temel sütunlardır ancak önemli çevresel ve sosyal 

etkileri etkin bir şekilde ele almak adına, sorumlu çiftçilik için bu standartlar, 

aşağıdakileri gerektiren yedi temel ilke etrafında düzenlenmiştir.  

1. Ulusal ve yerel yasa ve yönetmeliklere yasal uyum 

2. Doğal yaşam alanlarının, yerel biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin 

korunması 

3. Yabani popülasyon çeşitliliğinin korunması 

4. Su kaynaklarının ve kalitesinin korunması 

5. ‘Yem’in ve diğer kaynakların sorumlu kullanımı 

6. İyileştirilmiş balık sağlığı ve kontrollü-sorumlu antibiyotik ve 

kimyasal kullanımı 

7. Çiftliklerin, çalışanlarına ve yerel topluluğa karşı sosyal olarak 

sorumlu olması. 
 

Su ürünleri yetiştiriciliği ekonomik, sosyal ve çevreye duyarlı bir 

şekilde üretildiğinde uzun vadeli gıda güvenliğine ve beslenmeye, sağlıklı 

ekosistemlere katkıda bulunur ve başta en yoksullar olmak üzere herkesin 

yaşam standartlarını iyileştirir. Zira hâlihazırda su ürünleri endüstrisi dünya 

çapında 20,5 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. 

 

Uluslararası sertifika veren kuruluşların, akuakültür sektöründe çalışan 

kişilerin ve su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetlerinden etkilenebilecek 

toplulukların refahını korumaya yardımcı olacak yollar sağlaması 

zorunludur. Hangi ülke veya şirket dahil olursa olsun, bu sertifikalar 

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) temel ilkelerine dayalı katı şartlar 

getirir. Bunlar şunları içerir: 
 

1. Çocuk işçiliğinin etkin bir şekilde ortadan kaldırılması: Sertifikalı 

çiftliklerde çocuk işçi çalıştırılması kesinlikle yasaktır. 



SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ | 34 

 

2. İstihdam ve mesleğe ilişkin ayrımcılığın ortadan kaldırılması: 

Sertifikalı çiftliklerde ayrımcılığın (herhangi bir temelde) 

olmamasını sağlamak için, işverenlerin resmi bir ayrımcılık karşıtı 

politikası, eşit işe eşit ücret politikası ve açıkça ayrımcılık 

şikâyetinde bulunmak, dosyalamak ve yanıt vermek için ana 

hatlarıyla belirtilen prosedürleri içerir. 

3. Her türlü zorla veya zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılması: 

Kölelik, borç esareti ve insan kaçakçılığı gibi zorla çalıştırma ciddi 

bir endişe kaynağıdır. Tüm sertifikalı çiftlikler, işçi sözleşmelerinin 

açıkça ifade edildiğinden ve anlaşıldığından, onlara adil bir şekilde 

ücret ödendiğinden ve mali ve kişisel refahlarına herhangi bir tehdit 

olmaksızın istedikleri zaman işten ayrılabileceklerinden emin 

olmalıdır. 

4. Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının etkin bir şekilde 

tanınması: Toplu olarak örgütlenme ve pazarlık özgürlüğüne sahip 

olmak, işçilerin ücretler ve diğer çalışma koşulları gibi konularda 

meşgul olmalarını sağladığı için kritik bir haktır (ILO 2022). 
 

Uluslararası standartların sertifikasyonu ayrıca aşağıdakilerin 

sağlanmasına da yardımcı olur: 

Çiftliklerde Sağlık ve Güvenlik 

 

Çiftlikler, güvenli ortamlar ve işyeri sağlık ve güvenlik eğitimi 

sağlamalıdır. Bir kaza meydana geldiğinde, kayıt altına alınmalı ve kapsamlı 

bir şekilde araştırılmalı ve önleyici tedbirler alınmalıdır. İşverenler ayrıca, işle 

ilgili bir kaza veya yaralanma meydana geldiğinde işçi maliyetlerinin yüzde 

100'ünü karşılayacak şekilde sigortalı olduklarını kanıtlamak zorundadır. 

 

Adil Ücretler ve Sözleşmeler 

Çiftlikler, ücret belirleme için şeffaf bir mekanizma ve bir iş çatışması 

çözümü paylaşarak, yalnızca asgari ücreti karşılamakla kalmayıp temel 

ihtiyaç ücretlerini ödemeye çalıştıklarını göstermelidir. Ek olarak sözleşmeler 

işveren ve çalışan arasında şeffaflığı sağlamalıdır ve fayda ödemekten 

kaçınmak veya diğer hakları reddetmek için kullanılamaz. 
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Topluluk Danışmanlığı 

Bir çiftlik, çiftliğin yakınında bulunan topluluklarda ortaya çıkan 

endişelere ve yerli topluluklar da dahil olmak üzere çiftliğin genel 

operasyonlarıyla ilgili endişelere yanıt vermelidir. Ortak çözüm yolları 

üretmeli ve uygulamaya konulmalıdır. 

Adil Şikâyet ve Disiplin Prosedürleri 

Şirketler; çalışan şikâyetlerinin gizli bir şekilde sunulması, ele alınması 

ve çözülmesi için açık bir iş çatışması çözüm politikasına sahip olmalıdır. Ek 

olarak sertifikalı bir çiftlik asla bir işçinin fiziksel ve zihinsel sağlığını veya 

itibarını olumsuz yönde etkileyen tehdit edici, aşağılayıcı veya cezalandırıcı 

disiplin uygulamaları yapmamalıdır. Disiplin cezası olarak ücret veya mali 

kesintiler de kabul edilemez niteliktedir. 

Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliği, BM Sürdürülebilir 

Kalkınma Hedeflerine (SKH) Ulaşılmasına Yardımcı Olabilir mi? 

 

Küresel protein talebi arttıkça, su ürünleri yetiştiriciliği nüfusun 

beslenmesinde artan bir rol oynamaktadır ancak su ürünleri yetiştiriciliği 

sürdürülebilir mi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşmak için 

kullanılabilir mi? Bu soruları yanıtlamak gereklidir.  

Su ürünleri yetiştiriciliği, 2030 yılına kadar BM'nin çeşitli SKH'lerine 

ulaşılmasına yardımcı olmada kilit bir role sahiptir. Bu 17 hedef, yoksulluğu 

sona erdirmek, eşitsizliğin üstesinden gelmek ve iklim değişikliğini ele almak 

için oluşturulmuştur (Şekil 5) (Anonim 2022d). 
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Şekil 5. Birleşmiş Milletler örgütünün sürdürülebilir kalkınma hedefleri (Anonim 

2022e) 

 

 Birleşmiş Milletlerin dünyamızın geleceğinin teminatı olarak 

gördükleri bu SKH'lerin yerine getirilmesinde su ürünleri yetiştiriciliğinden 

destek almayı beklemektedir. Bu hedefler şunlardır: 

    

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Hedef #1: Yoksulluğun 

Sona Ermesi  

Su ürünleri yetiştiriciliği, yoksulluğun azaltılmasında rol 

oynayabilecek kıyı ve kırsal topluluklarda önemli bir sosyoekonomik katkı 

sağlar. Yalnızca AB'de balık çiftçiliği 80.000 iş yerinden sorumludur 

(AnonimAnonim 2014). Endüstri genişledikçe su ürünleri yetiştiriciliğindeki 

işler dünya çapındaki bireylere destek sağlamada etkili olacak ve nihayetinde 

yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olabilecektir (AnonimAnonim 2022f). 

 

 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri:  Hedef #2: Açlığa Son 

Dünyanın en hızlı büyüyen gıda sektörlerinden biri olan 

sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği, gıda güvenliğinin 

sağlanması için hayati önem taşımaktadır (AnonimAnonim 2021a). Küresel 

olarak su ürünleri yetiştiriciliği 2018'de 82,1 milyon ton su hayvanı üretti ve 

doğal balıkçılık 97 milyon ton üretti (Ritchie ve Roser 2021; FAO, 

2020).  Doğal yakalanmış balıklar için 151 milyar dolar iken, bu rakam 250 

milyar dolar olmuştur. Su ürünleri yetiştiriciliği yoluyla balık üretiminin 2030 
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yılına kadar üçte bir oranında artması ve 2050 yılına kadar insanların 

beslenmesindeki proteininin çoğunu sucul proteinlerin sağlaması 

beklenmektedir (DeWeerdt, 2020; FAO, 2020; Ritchie ve Roser 2021). Bu, 

yerel nüfusu beslemenin yanı sıra küresel deniz ürünleri taleplerini 

karşılamaya yardımcı olacak ve herkes için erişilebilir, uygun fiyatlı 

yiyecekler sağlayacaktır (AnonimAnonim 2021). 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Hedef #3: Sağlığı ve 

Esenliği Teşvik Etmek 

 

Bu hedef, herkes için sağlıklı yaşam ve esenlik sağlamanın 

önemini vurgulamaktadır. Balık ve kabuklu deniz ürünleri tüketimi birçok 

sağlık yararı ile ilişkilidir. Omega-3 yağ asitleri, vitaminler ve mineraller dahil 

olmak üzere esansiyel yağlara ek olarak tüm esansiyel amino asitleri içeren 

zengin bir protein kaynağıdır. Tüm sucul canlılardan elde edilen ve sağlık 

alanında kullanılan biyoaktif bileşenler önümüzdeki yıllarda daha da önem 

kazanacak gibi görünmektedir. Amerikan Kalp Derneği, haftada en az iki kez 

balık yememizi önerir çünkü balıklar protein bakımından yüksek, doymuş 

yağlarda düşük ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Kişi başına 

düşen küresel balık tüketimi, 1960'lardan 2012'ye kadar neredeyse iki katına 

çıkmıştır. Ve bugün, insan tüketimine yönelik tüm deniz ürünlerinin yaklaşık 

yarısı, su ürünleri yetiştiriciliği olarak da adlandırılan balık yetiştiriciliği 

yoluyla üretilmektedir (AnonimAnonim 2013) (Şekil 6). 

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri: Hedef #12: Sorumlu 

Tüketim ve Üretim 

Su ürünleri yetiştiriciliği, daha sürdürülebilir bir endüstriye geçiş 

için sorumlu üretim ve tüketimle ilgili zorlukların üstesinden gelmelidir. Şu 

anda, özellikle Avrupa gibi gelişmiş bölgelerde yenilen çiftlik balıklarının 

çoğu dünyanın dört bir yanından ithal edilmekte ve ticari yemlerle beslenerek 

büyütülmektedir (AnonimAnonim 2021b). Somon gibi birçok çiftlik balığı 

türü, büyümelerine yardımcı olmak için omega yağ asitlerine ihtiyaç 

duyar. Vahşi doğada, bunları doğal olarak diyetlerinden alabilirken 

çiftliklerde yetiştirilen somonlar, tipik olarak balık unu (öğütülmüş balık) ve 

balık yağından (AnonimAnonim 2020) oluşan ticari yemlerle beslnemektedir. 

Bununla birlikte, bu yemleri üretmek için küresel balık stoklarının üçte biri 
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balık unu ve balık yağı üretiminde kullanılmakta ve kaynaklar giderek 

azalmaktadır (AnonimAnonim 2016). Yem balıkları daha büyük balıkların 

yemi olmaktadır bu nedenle aşırı avlanmakta ve sonuç olarak bazı 

popülasyonlar çökmektedir, bu da daha büyük balıklar yiyecek için onlara 

bağımlı olduğundan tüm besin ağı için tehlikeli etkiler yaratmaktadır. Bunu 

ele almak için, yemlerde balık unu yerine omega-3 içeren alternatif bitkisel 

proteinlerin ve yağların kullanımına artan bir ilgi vardır. Bu sebeple çiftlikteki 

böceklerin balık yemi olarak kullanılmasına da ilgi artmakta ve “Better 

Origin” gibi birçok startup bu potansiyeli zaten ciddi bir şekilde 

araştırmaktadır (AnonimAnonim 2021). Yem ile beslenen sucul hayvanlar, 

genellikle karasal tarımda yetiştirilen hayvanlara göre çevresel bir avantaja 

sahip olabilir. Soğukkanlı olduklarından, suda yaşayan hayvanlar, vücut 

sıcaklıklarını düzenlemeye yardımcı olmak için enerjiye ihtiyaç duyan 

memelilerden daha verimli bir şekilde yiyecekleri vücut kütlesine 

dönüştürebilir. Bu nedenle, örneğin bir kilo somon üretmek için sığır veya 

domuz üretinden daha az yem gerekir (AnonimAnonim 2018), bu nedenle 

daha az çevresel etkiye sahiptir ve sorumlu üretime katkıda bulunur.  

 

 
Şekil 6. Çiftliklerde yetiştirilen somon (Fotoğraf Suat Dikel) 
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Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri:  Hedef #13: İklim 

Değişikliği 

Su ürünleri yetiştiriciliği, iklim değişikliğine katkıda bulunan 

karbon emisyonlarını azaltmak için bir fırsat sunmaktadır (FAO 2022). Su 

tutma (su ve su bitkileri tarafından doğal karbon yakalama) yoluyla su ürünleri 

yetiştiriciliği, atmosferdeki karbon dioksit miktarının azaltılmasına katkıda 

bulunabilir, iklim değişikliği ve SDG 13'ün ele alınmasına yardımcı 

olabilir. Su ürünleri yetiştiriciliği artık açık deniz ortamlarıyla sınırlı olmadığı 

için, balık yetiştiriciliği giderek evlere daha yakın bir yerde 

gerçekleşmektedir. Karadaki tesisler, büyük pazar yerlerine ve kentsel 

alanlara yakın yerlerde deniz ürünlerinin üretilmesini sağlar. Bu, ürünlerin 

pazara taşınmasıyla ilgili mesafeyi önemli ölçüde kısaltır, CO2 emisyonlarını 

azaltırken gıda kaybını ve israfını azaltmak için ürün raf ömrünü uzatır 

(Anonim 2020).  

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri:  Hedef #14: Sudaki 

Yaşam 
 

Bu hedef, "sürdürülebilir kalkınma için okyanusları, denizleri ve 

su kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir bir şekilde kullanmaktır".  Son 

yıllarda dünya okyanuslarının üçte birinin aşırı avlanmasıyla birçok küresel 

balık stoğundan yararlanıldı veya tüketildi (Anonim 2022g). Bu, su ürünlerine 

olan talep arttıkça deniz ekosistemlerindeki popülasyonları koruyamadığı için 

su ürünleri endüstrisinin mevcut haliyle sürdürülemez olduğunu 

göstermektedir. Peki, bunu çözmek için ne yapıyoruz? Kapalı sistemler 

kullanan sürdürülebilir su ürünleri teknolojisindeki gelişmeler, okyanuslar 

üzerindeki baskıyı hafifleten karada deniz ürünleri üretimini mümkün 

kılıyor. Karada artan balık üretimi, hâlihazırda tükenmekte olan balık 

popülasyonlarının yanı sıra ekosistemlerinin de yenilenmesini sağlayacaktır 

(Anonim 2022h). Balık çiftlikleri, geleneksel balıkçılık yöntemlerinden daha 

ekolojik olarak sorumlu olarak kabul edilebilir. Bunun nedeni su ürünleri 

yetiştiriciliğinin, yakalanan her 10 balıktan birinin yanlış balık türü olduğu ve 

yan av olarak bilinen standart balıkçılık prosedürlerinin aksine, hedef olmayan 

balık türleri için bir tehdit oluşturmamasıdır (Anonim 2022h). Günümüzde su 

ürünleri yetiştiriciliği yeni ortamlara giriyor; karada yerleşik tesislere doğru 
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daha da uzağa taşınıyor. Bu, kırılgan kıyı ekosistemlerinden kaynaklanan 

çevresel baskıyı azaltır ancak aynı zamanda bilim insanlarıve mühendisler için 

birçok yeni zorluk sunar. 
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Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Günümüzdeki Durumu 

Su ürünleri yetiştiriciliği veya akuakültür, bitki (algler) ve 

hayvanların (balık, kabuklu, yumuşakça ve eklembacaklılar) yarı 

kontrollü ve kontrollü şartlar altında farklı amaçlar için (gıda, süs, 

reakresyon, süs ve akademik ) yetiştirilmesine denir. Su ürünleri 

yetiştiriciliği; balık, yumuşakça, kabuklu, eklem bacaklılar ile sucul 

bitkilerin yetiştiriciliğini içine almaktadır. Hızla artan dünya nüfusu ve 

gıda kaynaklarının azalması, denizlerde ve iç sularda akuatik 

kaynakların değerlendirilmesini gündeme getirmiştir. Bundan dolayı 

da su ürünleri yetiştiriciliği, günümüzde tarımın diğer dallarından 

daha hızlı bir şekilde büyümektedir. Dünya’da ve Türkiye’de su 

ürünleri yetiştiriciliğinin gelişip büyümesindeki temel faktörler 

şunlardır: 

1. Gıda ihtiyacının olması 

2. Doğal stokların azalması ve bu kaynakların korunmaya 

alınması 

3. Tarıma uygun olmayan alanların verimli kullanılması 

4. Ekonomik değerinin yüksek olması  

5. Besinsel değerinin yüksek olması 

6. Geleneksel tarımın diğer dalları ile entegre edilebilmesi 

7. İstihdama imkan vermesi 

Su ürünleri yetiştiriciliği yapılarak avcılıktan kaynaklanan doğal 

stoklar üzerindeki baskı azalması ve olumsuz bir durum yaşanmaması 

hedeflenmektedir. Su ürünleri yetiştiriciliği, doğal kaynakların 

özellikle su ve toprağın korunmasına katkıda bulunmaktadır. Gelecek 

on yıl içinde, su ürünlerine talep artarken avcılıktan elde edilen ürün 

miktarında azalma olacağı düşünülerek yetiştiricilikten elde edilen 

oran yükselecektir. Avcılık yoluyla elde edilen balıkçılık üretimi 

maksimum verime yaklaşmakta, buna karşılık doğal stoklardaki 

azalma gün geçtikçe büyümektedir. Yetiştiricilikteki artış, doğal 

popülasyonlar üzerindeki bu baskıyı azaltacaktır. FAO kayıtlarına 

göre dünya genelinde akuakültür üretimi 2019 yılında 120 milyon 
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tonu (su bitkileri dahil) geçerek avcılık dahil toplam sucul üretimin 

%56’sını kapsar duruma gelmiştir. Önümüzdeki 10 yılda akuakültür 

sektörünün %31 büyüyeceği tahmin edilmektedir (Gratacap ve ark., 

2019). Türkiye 421.411 ton su ürünleri yetiştiriciliğiyle Avrupa Birliği 

ülkeleri arasında birinci konumdadır (TÜİK, 2021). Türkiye iç su ve 

denizel kaynaklarıyla yüksek bir potansiyele sahiptir. Türkiye ve 

Dünyadaki su ürünleri yetiştiriciliğindeki sorunlara bakıldığında yem 

maliyetlerinin yüksekliği, yaşama ve büyüme oranları, bakteriyel, 

viral ve paraziter hastalıklar en başta gelmektedir. Her yıl giderek 

artan üretim talebi diğer yandan iklim krizi ve çevre kirliliği sorunları 

su ürünleri üretimini etkilemektedir. 2050 yılına kadar gerekli 

önlemler alınmadığı taktirde avcılıktan dolayı doğal balık stoklarında 

ciddi kayıplar yaşanabileceği bildirilmektedir. Beslenme ihtiyacının 

karşılanması, çevre sorunları ve iklim krizi etkileriyle ortaya çıkan su 

kaynaklarının ve sucul ekosistemin sürdürülebilirliği ile entegre olmuş 

su ürünleri üretim çalışmaları, çok önem arz etmektedir (Günay ve 

ark., 2018).  

Modern Yetiştiricilik Sistemleri Nelerdir? 

Dünya’da ve Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliğinin en yaygın 

türü, kıyıya yakın deniz tabanına demirlenmiş ağ kafesleri veya 

kıyıdan uzak açık kafeslerde yapılan tarımdır. Su üzerinde yüzen veya 

karada çalışan kapalı tank veya havuz sistemleri de vardır. Dünyada 

en çok kulanılan sistemler, resirküle sistemler (kapalı devre) ve 

akuaponik sistemlerdir. 

Tüm dünyada giderek daha fazla sayıda balık ve kabuklu 

hayvan; havuzlar, tanklar ve ağ kafeslerden oluşan ticari çiftliklerde 

yetiştiriliyor. Farklı balık türleri arasında sazan, tilapya gibi tatlı su 

balıkları ile somon, çipura, trança, orkinos gibi tuzlu su balıkları bu 

tarz yetiştiriciliğe çok uygun olmaktadır. Bununla birlikte su ürünleri 

yetiştiriciliği şu anda gıda üretiminde en hızlı büyüyen sektör 

durumundadır. Sistem üreticileri ve operatörleri, su ürünleri 

yetiştiriciliğinin ne kadar komplike olduğunu ve uğraş gerektirdiğini 
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biliyorlar. Bu nedenle özellikle su kalitesinin güvenilir prosesler ve 

doğru ölçüm teknolojisi ile sağlanması belirleyici bir faktördür.  

Dünya’da ve Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliğinin en yaygın 

türü, kıyıya yakın deniz tabanına demirlenmiş ağ kafesleri veya 

kıyıdan uzak açık kafeslerde yapılan tarımdır. Su üzerinde yüzen veya 

karada çalışan kapalı tank veya havuz sistemleri de vardır. Dünya’ da 

en çok kullanılan sistemler, resirküle sistemler (devri-daim) ve 

akuaponik sistemlerdir. 

Açık Deniz (off shore) Sistemleri Nedir? 

Açık deniz sistemleri, dünyada ve ülkemizde daha çok 

kullanılan kıyıdan ½ km- 2 km’den başlayan uzaklıkta ve 20-50 metre 

su derinliğine sahip bölgelerde tercih edilmektedir. Açık deniz 

sistemlerinin tercih edilmesinin pekçok sebebi vardır. Öncelikle su 

değişiminin iyi olması, kirleticilerden uzak olması, birim alana daha 

fazla stok yapılabilmesi ve daha temiz sular olmasından dolayı daha 

sağlıklı ve kaliteli balık üretimine sahip olunması avantajları 

arasındadır. Tabii ki dezavantajları açısından maliyeti yüksek doğa 

olaylarına karşı sistemin daha fazla korunaklı olması, saha 

çalışmasının daha zorlu olması gibi problemleri de mevcuttur. 

Bununla beraber uzun vadede ekonomik getirisinin yüksek olması en 

çok tercih edilme sebeplerinden biridir(Dikel,S. 2005; Loveric ve ark, 

1996). 
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Şekil 1. Açık deniz sistemi 

Akuaponik Sistem Nedir? 

Sürdürülebilir gıda üretimi için geri dönüşümlü su ürünleri 

yetiştiriciliği ile hidroponik sebze yetiştiriciliğini birbirine bağlayan 

biyo- entegre bir sistemdir. Akuaponik sistemlerde su kalitesi 

parametreleri kontrol edilebildiği için tür ve coğrafik bölge seçiminde 

herhangi bir sınır olmamaktadır. İstenilen türe göre ayarlanan sistem, 

istenilen bölgeye de yerleştirilebilir ve bu özelliğinden dolayı 

geleneksel üretim sistemlerinde en büyük sorunu oluşturan pazara 

ulaşım da giderilmiş olmaktadır.  
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Şekil 2. Akuaponik sistem 

Akuaponik Sistemi Neden Tercih Etmeliyiz? 

Bir biyolojik ürünün atıkları diğer bir biyolojik sistem için besin 

görevi sağlamaktadır. Balık ve bitkilerin entegrasyonu ile bir 

polikültür ortamı oluşturmaktadır ki bunun sonucunda çeşitlilik ve 

verimlilik artmaktadır. Bu sistemler hem sağlıklı gıdalara ulaşmamıza 

hem de ekonomiye katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Suyun az ve 

değerli olduğu bölgelerde üretim yapmak için idealdir ve bu sistemde 

ticari değeri yüksek balık türleri üretilerek sabit giderler ve işletme 

giderleri kısa sürede amorti edilebilir. Ayrıca bu sistem çevresel etkiyi 

azaltarak, besin yüklemesini kullanarak ve tür etkileşiminden 

faydalanarak farklı ticari ürünler elde etmektir (Chopin ve ark., 2012). 

Akuakültür teknikleri günümüzde ekolojik bir yaklaşıma dikkat 

çekmekte, enerji tasarrufu ile birlikte yenilenebilir enerjiyi yüksek 

seviyelere ulaştırmaktadır. 
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Resirküle Sistem Nedir? 

Resirküle sistemler yaşadığımız yüzyılda su kıtlığına giderken 

yetiştiricilik açısından yüksek teknolojik yöntemler arasında 

kullanılan en iyi sistemlerden bir tanesidir. Resirküle (devri-daim) 

sistemleri ağırlıklı olarak su mevcudiyeti kısıtlı olduğunda kullanılan 

yoğun balık yetiştiriciliği için uygun sistemlerdir. Birçok farklı 

bileşenin kullanılmasıyla suyun yaklaşık %90-99’unun geri 

dönüştürülmesini sağlamaktadır. Bu sistemler yetiştiricilerin çevre ve 

su kalitesi parametreleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olmasını 

sağlayarak balık kültürü için optimum koşulları sağlamaktadır. 

Resirküle sistemlerde temel amaç en az su kullanımı ile balık 

yetiştiriciliği açısından en yüksek verimi almaktır (Heinen ve 

ark,1996). Dışkı ve yem artıkları uzaklaştırıldıktan ve balıklar için 

toksik özellikteki amonyak, biyolojik arıtma ile zararsız hale 

dönüştürüldükten sonra suyun tekrar kullanımı esasına dayanan bir 

akuakültür sistemidir. Ayrıca su, yetiştiricilik tanklarına dönmeden 

önce kalite ve kimyasal yapı bakımından oksijence zenginleştirme, 

karbondioksitin uçurulması, ozonla ve/veya UV ile muamele gibi bazı 

işlemlere de tabi tutulur (Ebeling ve ark., 1995; Losordo ve ark., 1999; 

Anonim, 2005a). Özellikle son yıllarda akuakültürün çevre üzerine 

baskısını azaltma bakımından tercih edilen bir yetiştiricilik sistemi 

haline gelmiştir (Pagand ve ark., 2000). 
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Şekil 3. Resirküle sistem 

Resirküle Sistemin Avantajları Nelerdir? 

Arazi ve su ihtiyacının az olmasının yanı sıra su 

parametrelerinin tam kontrolü sayesinde yıl boyu üretim imkanının 

olması bu sistemi avantajlı kılan yönleridir (Masser ve ark., 1999). 

Resirküle sistemler, en yoğun balık yetiştiriciliğinin yapıldığı 

sistemler olup özellikle su kaynaklarının yetersiz veya uygun olmadığı 

şartlarda kullanılmaktadır. Suyun arıtılması ve tekrar kullanımı ile 

aynı miktarda ürün, havuz yetiştiriciliğinde gereken suyun yalnızca 

küçük bir bölümü ile elde edilmesinden dolayı sürdürülebilir bir 

sistem olması, en büyük avantajlarından bir tanesidir. 

Resirküle Sistemin Dezavantajları Nelerdir? 

Yüksek sermaye ve işletme maliyetlerinin yanı sıra çok dikkatli 

bir yönetim gerekliliği ve sürekli hastalık kontrolünün yapılması 

resirküle sistemlerin temel sorunları arasında yer almaktadır. Bunun 

yanı sıra sürekli ve yeniden kullanımda olan suyun sürekli 

pompalanmasına ihtiyaç duyulması, yüksek elektrik maliyetlerine de 

yol açmaktadır (Shepperd, B., 1988). 
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SORULAR 

Su Ürünleri İşletmesi Kurulumuna İlk Olarak Nereden 

Başlamalıyız? 

Su ürünleri işletmesi kurulumuna geçmeden önce ilk olarak hangi 

tür ve hangi yetiştiricilik sisteminin kullanılacağına karar verilmesi 

gerekmektedir. İşletmede yetiştiriciliği yapılacak türe karar verdikten 

sonra o türün yaşamsal isteklerine uygun bir işletme projesi hazırlanır 

ve işe başlanır. 

Su Ürünleri Yetiştiricilik Sistemleri Neler? 

Su ürünleri yetiştiriciliği operasyonlarının çok çeşitli olması 

nedeniyle, su ürünleri yetiştiriciliği sistemlerinin tiplerinin tanımı bazen 

kafa karıştırıcı olabilir. Su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ise aşağıdaki 

kriterlere göre sınıflandırılır (Soltan, 2016): 

a) Yetiştirme tesislerinin türleri (göletler, kafesler, kanallar, 

kümesler, muhafaza, tank ...). 

b) Su değişimi (açık veya kapalı). 

c) Kültürün yoğunluğu (kapsamlı, yarı-yoğun, yoğun ve yüksek 

yoğunluklu). 

d) Balık yetiştiriciliği yöntemleri (monokültür ve polikültür). 
 

Su Ürünleri Üretim İşletmeleri Yapımında Kullanılan 

Malzemelere Göre Nasıl Sınıflandırılır? 

A. Toprak havuzlar 

Yetiştirme havuzları ve yardımcı havuzlardan oluşur. Yetiştirme 

havuzları genellikle büyüktür, tercihen 2000-5000 m2 arası büyüklükte 

ve 1,25- 1,5 m derinliğinde olabilir. 

Yardımcı havuzlar ise daha küçük havuzlardır ve farklı 

mevsimlerde farklı işlevler görebilirler. Aynı havuz ilkbaharda sazan 
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yumurtlaması, yazın yavru besleme, sonbaharda pazarlanabilir 

balıkların depolanması için kullanılabilir. 

Yardımcı havuzlar: 

1. Gıda stokunun ayrılması için havuzlar 

2. Yumurtlama havuzları 

3. Yavru bakım havuzları 

4. Yavru büyütme havuzları 

5. Pazarlanabilir balıklar için depolama havuzları 

6. Kışlama havuzları 

Genel olarak yetiştirme havuzları, çiftliğin toplam havuz 

alanının yaklaşık %15'ini, yardımcı havuzlar ise yaklaşık %85'ini 

oluşturur (Soltan, 2016). 

Toprak havuzların diğer havuz tiplerine göre bazı avantajları 

bulunmaktadır: 

1. Yapımı daha kolaydır.  

2. İnşa yatırımı daha azdır.  

3. Su ürünlerinin doğal besinlerden yararlanma olasılığı daha 

yüksektir. 

4. Doğanın korunmasını (en azından bozulmamasını) sağlar. 

Toprak havuzların bazı avantajları olduğu gibi dezavantajları da 

mevcuttur: 

1. Yetiştiricilikte koruma, kontrol ve hasat gibi önemli bazı işler 

oldukça zordur.  

2. Doğal bitki ve predatörlerle mücadele zorluğu vardır.  

3. Yapı olarak yıkılma ve göçme riskleri vardır  

4.Yetiştiricilikte sistem seçerken kısıtlılık yaratır [yarı entansif 

veya ekstansif sistemlerin seçilmesi zorunluluğu vardır (Dikel, 

2009)]. 
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B. Kanal tipi havuzlar (Raceways) 

- Yoğun üretimin öncüsü. 

- Genellikle, seri halinde iki ile üç kanal setiyle sıralı bloklar 

halinde inşa edilmiş dar kanalların paralel bir setini içerir. 

- Tipik olarak yaklaşık 30×3×1 m boyutlarındadırlar, daha küçük 

veya daha büyük olabilirler. 

- Hızlı su akış oranları. 

- Esas olarak betondan yapılır bu havuzlar zeminin üstünde veya 

altında inşa edilebilir (Soltan, 2016). 

C. Beton veya fiberglas tanklar 

- Tankın şekilleri genellikle dairesel, dikdörtgen veya oval olup 

tank içinde döner bir sirkülasyon oluşturacak şekilde nozullardan 

girer ve tahliye, dikey boru veya ekranla çevrili alt drenaj ile tank 

merkezinden gerçekleşir. 

- Boşaltma, ekranla çevrili bir dik boru içeren merkezi bir çıkış 

yoluyla tasarlanmıştır. 

- Tipik olarak dairesel tanklar 4 m çapında ve 0,75 m su 

derinliğindedir. 

- Uygulamada, balıklar için güçlü olabilecek akış hızlarının 

oluşturduğu su girdabını gerçekleştiren merkezi sınırın kendi 

kendini temizlemesi nedeniyle tank hijyeni daha üstün 

görünmektedir. 

- Suyun 1-2 saatte bir değiştirildiği tanklarda genellikle 

maksimum stoklama oranları 25-50 kg/m³ civarında olur. 

- Havalandırma ile bu, 150 kg/m³'e kadar çıkabilir. 

- Balıklar, ortalama ağırlığı 50 g'ın üzerindeki balıklar için 

genellikle %30-35 ham protein olmak üzere tam yemle beslenir. 

- Bir tank sistemiyle güvenlik çok daha kolaydır çünkü üretim, 

tamamen çitle çevrilebilecek küçük bir alanda yoğunlaşmıştır 

(Soltan, 2016). 
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D. Yüzer kafesler 

Modern kafesler, aşağıda asılı bir ağ bulunan yüzer yapılardır. 

Kare, dikdörtgen veya yuvarlak olabilirler (Şekil 1.). Yüzer kafesler 

küçük ve sınırlı mukavemetli olabilir veya hacim olarak binlerce 

metreküp olabilir ve açık suda kullanılmak üzere tasarlanmış olabilir. 

Kafesler balık kültürü için büyüme evrelerinde, yani pazar 

büyüklüğüne kadar aylar veya yıllar içinde kullanılır (Dikel, 2005). 

Balıklar kafeslerde açık havuzlara göre çok daha yoğun stoklanabilir 

(Stickney, 2000; Masser, 2012). Tüm kültür sistemlerinin avantajları ve 

dezavantajları vardır. Kafes sistemlerinin, hemen hemen tüm mevcut su 

kütlelerinin (örneğin okyanus, körfez, haliç, nehir, göl veya gölet) 

kullanılması; havuzlar, kanallar veya resirküle sistemlere göre inşaat 

maliyetlerinin düşük olması ayrıca gözlem, besleme ve hasat 

operasyonlarının nispeten kolay olması en önemli avantajlarındandır 

(Masser 2008). 

Kafes sistemlerinde stok yoğunluğunun fazla olması sebebiyle 

kafes ağının kirlenmesi önemli sorunların başında gelir. Kirli 

organizmalar kafesin hacmini azaltabilir ve kafes içindeki su akışını 

ciddi şekilde azaltabilir. Kirletici organizmalar, algleri ve süngerler gibi 

sapsız organizmaları içerebilir. Bu problemle başa çıkabilmek için 

genellikle kafeslerin periyodik olarak ağlarının değiştirilmesi gerekir. 

Ayrıca kafes sistemlerinde sıcaklık, pH, alkalinite ve sertlik gibi su 

kalitesi parametreleri üzerinde değişiklik yapma seçeneğimiz yoktur 

(Masser, 2012). 
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Şekil 1. Kafes sistemi (anonim, 2022) 

 

Su Değişim Şekillerine göre Yetiştiricilik Sistemleri Nelerdir? 

Su ürünleri işletmesi kurulumu için en temel ihtiyaçların başında 

su gelir ve kullanılacak olan suyu, işletmeye getirirken enerji 

harcamamak en önemli konuların başında gelir.  

A. Statik (durağan) sistemler 

Su ürünleri üretimi yapan birçok işletme geleneksel gölet kültürü 

yöntemlerini kullanmaktadır. Bu havuzlar durağandır (statik) ve 

genellikle yetiştiricilik periyodu boyunca su değişimi olmaz ya da 

buharlaşmayı dengelemek için bir miktar tamamlama olabilir. Statik 

havuz sistemlerinde gübreleme ve artan biyokütle nedeniyle su 

kalitesinin korunmasındaki büyük problemler yaşanmaktadır. Yüksek 

düzeyde nitrojen bileşikleri ve geceleri düşük çözünmüş oksijen 

seviyeleri gibi su kalitesi sorunları ile karşılaşılır. Ek havalandırma ile 

daha yüksek bir biyokütle ile çözünmüş oksijeni korumak ve daha fazla 

üretkenlik elde etmek mümkün olabilir (Soltan, 2016).  
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B. Açık sistemler 

Kafes balıkçılığında olduğu gibi sucul çevrenin balık çiftliği 

olarak kullanıldığı sistemlere açık sistemler denir (Şekil 2.). Yetiştirilen 

türler çiftlik içinde büyük miktarda su (baraj gölü, ırmak veya deniz) 

içinde tutulur veya korunur, böylece su kalitesi doğal akışlarla korunur. 

Açık sistemlerde yapay su sirkülasyonu yoktur. Kafes sistemi, okyanus 

veya haliç gibi büyük bir su kütlesine yerleştirildiğinde açık sistemler 

olarak sınıflandırılır. Bu kafes sistemlerde stok yoğunluğu oldukça 

yüksek olup balıklar dışarıdan verilen yemlerle beslenir. İşletmelerin su 

kalitesi, doğal akıntılar ve gelgitler tarafından korunur. Açık sistemler, 

su pompalama gereksinimi olmadığı için düşük işletme maliyetlerine 

sahiptirler. Açık sistemler mevsimsel değişimlerden etkilendiği için su 

kalitesi değişimleri bazen yetiştiriciliği zora sokabilir (Soltan, 2016). 

Su sirkülasyonunun zayıf olduğu yerler, düşük çözünmüş oksijen 

koşullarına ve düşük su kalitesi koşullarına, düşük büyümeye, yoğun 

alg patlamalarına, tortu kontaminasyonuna, bentik biyotanın tahribine 

ve salgın hastalıklara yol açabilir (Masser, 2012). 

 
Şekil 2. Kafes sistemi (Aquapena,2022)  

 

http://aquapena.com.tr/
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C. Resirküle Sistemler (Kapalı veya Devridaim Sistem) 

Açık sistemler ya da statik sistemlerde, ortam şartlarına göre 

yetiştiricilik yapılacak olan türe karar verilirken resirküle sistemlerde 

yetiştiriciliğini yapmayı düşündüğümüz türe göre ortam şartları 

ayarlanabilir ve yetiştirmeyi planladığımız türü her iklim ve her mevsim 

de rahatlıkla yetiştirebiliriz. Su kalitesini yönetmek tamamen üreticinin 

elindedir. 

Resirküle sistemlerde bir üretim döngüsü sırasında minimum su 

değişimi yapıldığından bu sistemler 'kapalı' sistemler olarak tanımlanır. 

Buharlaşmanın etkilerini veya tesadüfi kayıpları dengelemek veya su 

kalitesini korumak için su eklemesi yapılır. Yoğun kültüre sahip çoğu 

sirkülasyonlu tank sistemlerinde her gün bir miktar su boşaltılır ve 

değiştirilir (Soltan, 2016). 

Resirküle sistemlerde, biyofiltreler kullanılarak biyolojik 

filtrasyon yapıldığından suyun yeniden kullanımı sağlanır ve sayede ısı 

ve su korunur. Resirküle sistemler, diğer su ürünleri yetiştiriciliği 

sistemlerine göre birim alan ve birim işçi başına en yüksek üretimin 

yapıldığı sistemlerdir. Resirküle sistemler, çevresel açıdan 

sürdürülebilirdir ve geleneksel su ürünleri yetiştiriciliği sistemlerinden 

%90 ile %99 daha az su kullanırlar, arazi alanının %1'inden daha azını 

kullanırlar ve çevre açısından güvenli atık yönetimi arıtması sağlarlar. 

Ayrıca resirküle sistemler, yıl boyunca tutarlı hacimlerde ürün 

üretimine ve yetiştirme ortamının eksiksiz iklim kontrolüne izin verir 

(Ebeling ve Timmons, 2012). 

Resirküle sistemlerin avantajları olduğu gibi bazı dezavantajları 

da bulunmaktadır.  

Kapalı sistemlerin avantajları:  

1. Kolay hasat. 

2. Yüksek stoklama yoğunluğu. 

3. Minimum su gerektirir. 
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4. Sisteme etkin bir şekilde gıda ve ilaçlar eklenebilir.  

5. Su durumunun tam kontrolü. 

Kapalı sistemlerin dezavantajları; 

1. Yüksek sermaye gerektirmesi. 

2. Çok dikkatli yönetim gerektirir. 

3. Hastalığın hızlı yayılması (Soltan, 2016). 

Resirküle sistemlerde birbirine bağlanan ya da ayrı ayrı çalışan 

birçok sistem vardır ve sistemlerin birbirine göre üstün ya da eksik 

tarafları olabilir. Ortalama bir resirküle sisteminde bulunan birimler 

Şekil 3.’de gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 3. Resirküle sisteminde bulunan birimler (Ebeling ve Timmons, 2012) 
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Kültür Yoğunluğuna göre Yetiştiricilik Sistemleri Nelerdir? 

Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan işletmelerde stok yoğunluğu, 

birim hacim veya birim alan başına kaç kg balık ya da su ürünleri 

yetiştirileceğini ifade eder. İşletmelerde yetiştirilen türe göre stokun 

yoğun ya da az yoğun olduğu konusu değişiklik gösterebilir. Örneğin, 

resirküle sistemde 100 kg/m3 tilapia kültürü yoğun kültür olarak kabul 

edilirken havuzlarda 1 m2 de 50 adet karidesle (1–2 kg/m3) yapılan 

yetiştiricilikte yoğun kültür olarak kabul edilir (Soltan, 2016). 

Genellikle yetiştiriciler işletme kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak 

birim alandan en yüksek verimi almayı hedefledikleri için stok 

yoğunluğu çok önemli bir konudur (Öz, 2016). 

Su ürünleri işletmeleri kültür yoğunluğuna göre sınıflandırılırken; 

havuzlarda havalandırılma sistemi olup olmaması, gübreleme 

yapılması, su değişim miktarı, proteince zengin pelet yemlerle besleme 

yapılması, işletmedeki balık türlerinin stok yoğunluğunun arttırılması 

gibi hususlar göz önünde bulundurulur. Kültür yoğunluğuna göre 

işletmeler; ekstansif sistemler, entansif ve yarı entansif sistemler olarak 

üç guruba ayrılır (Soltan, 2016). 

A. Ekstansif sistem 

Kapsamlı su ürünleri yetiştiriciliği, büyük ölçüde doğal bir 

ekosistemin parçası olarak ve su kalitesinin ve hayvanın yiyecek ve 

diğer gereksinimlerinin çoğunun korunması için ona bağlı olarak 

belirgin şekilde farklılık gösterir. Bu nedenle, kapsamlı bir su ürünleri 

yetiştiriciliği sistemi, balıkların büyümesini ve hayatta kalmasını 

sağlamak için sınırlı girdilere sahiptir, yani bazı temel organik 

gübrelere sahip olabilir ancak havalandırma olmayabilir. Bu tür 

sistemlerde genellikle stok yoğunluğu düşüktür ve yemleme yapılmaz. 

Balıkların beslenmesinde su sisteminde bulunan doğal besinler 

kullanılır ve işletmede bulunan balıkların gelişimi biyolojik verimliğe 

bağlıdır. 
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B. Entansif (yoğun) sistem 

Bu sistemlerde stok yoğunluğu ekstansif sistemlere göre daha 

yüksektir. Geleneksel kültüre göre çok daha fazla verim sağlayan 

yüksek yoğunluklu su ürünleri yetiştiriciliği bu sitemlerde yapılır. 

Balıkların beslenmesi, biyolojik verimlilik yerine tamamen dışarıdan 

yemleme (yüksek proteinli yemler) ile yapılır. Stok yoğunluğu yüksek 

olduğu için havalandırma sitemleri kullanılmaktadır. 

Entansif sistemler; havuzlar, kafesler, kanal tipi havuzlar ve 

tanklardan oluşmaktadır. 

İşletmelerde stok yoğunluğu, yetiştirilen balıkların ihtiyaç 

duyduğu su kalitesi koşullarının sağlanabilmesine bağlıdır.  

C. Yarı entansif sistem (yarı yoğun): 

Yarı-yoğun kültür sistemlerinde stok yoğunluğu ekstansif 

sitemlerden yüksek olup entansif sistemlerden daha düşüktür. Bu tarz 

sistemlerde biyolojik verimlilik ile yetinilmez, biyolojik verimliliği 

arttırmak için gübreleme yapılır ve balıklara yemleme yapılır. Stoklama 

oranı ekstansif sistemlere göre 2-3 kat daha fazladır ve çözünmüş 

oksijen seviyelerini korumak için havalandırma sistemleri kullanılır. 

Su Ürünleri İşletmesi Kurulumu için Yer Seçiminde Nelere 

Dikkat Etmeliyiz? 

İşletme Yerinin Seçimi 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde ilk adım yetiştiriciliği yapılacak 

türün özelliklerine ve yetiştirilecek miktara uygun bir işletme yerinin 

belirlenmesidir. Bu seçimde su ve arazi özellikleri olmak üzere iki konu 

öncelikli olarak ele alınmalıdır. Bu özellikler yetiştiriciliği yapılacak 

olan türün biyolojik istekleri göz önüne alınarak belirlenmelidir. 

İşletme yerinin seçiminde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
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• Arazinin büyüklüğünün kurulması planlanan işletmeye uygun 

olması 

• Arazinin topografik yapısının suyun doğal cazibe ile getirilmesi 

için hafif eğimli olması 

• Arazi içinde veya yakınında yetiştiriciliğe alınacak türün 

isteklerine uygun bir su kaynağı bulunması 

• Toprak havuz yapılacaksa uygun toprak yapısına sahip (kil 

yapısı yüksek) olması 

• Sel baskınları ve heyelandan korunmuş bir alan olması 

• Yoğun tarım ve ilaçlamanın yapıldığı tarım alanları ile sanayi 

tesisi ve büyük yerleşim yerlerinin etkisinden uzak olması 

• Elektrik, su gibi altyapı ve karayolu ulaşımının kolay olması 

(Genç, 2019). 

Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisi Kurabilmek için Nereye 

Müracaat Etmemiz Gerekir ve Müracaatlarda Nasıl Bir Yol 

İzlenmelidir? 

Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyenlerin izlemeleri gereken 

prosedür Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 

Müdürlüğü tarafından yayınlanmakta olup Tablo 1.’de detaylı olarak 

açıklanmıştır (BSGM, 2022).   

Tablo 1. Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyenlerin izlemesi gereken prosedür 

(BSGM, 2022) 

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPMAK 

İSTEYENLERİN İZLEMELERİ GEREKEN PROSEDÜR 

Müracaat 

Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen müteşebbisler, 

tesisin kurulacağı yerdeki Bakanlık İl Müdürlüğüne 

dilekçe ile müracaat ederler. 

Etüt ve İncelemeler 

İl Müdürlüğünce, oluşturulacak bir teknik ekip tarafından mahallinde 

etüt ve inceleme sonucunda; su kalite kriterlerinin, su yüzeyinin, su 
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miktarının, arazinin ve diğer kriterlerin (su derinliği, tesisler arası 

mesafe, yetiştiricilik teknikleri ve çevresel etkiler) talep edilen 

yetiştiricilik açısından uygun bulunması halinde, Yetiştiricilik 

tesisleri için "Ön Etüd Raporu" veya ‘’Kuluçkahane Ön Etüd 

Raporu’’ düzenlenir. 

 Kurulması planlanan tesis ile ilgili olarak, tesis yerinin, su 

kaynağının, varsa diğer tesislerin yol ve yerleşim 

durumunun ve bunlarla ilgili mesafelerin gösterildiği kroki 

hazırlanır. 

 Yetiştiricilik tesisinde kullanılacak su kaynağından veya 

üretim sahalarından su numunesi alınması ve gerekli 

analizlerin müteşebbis tarafından yaptırılması temin edilir. 

Bilgi ve Belgeler 

 Müteşebbisin müracaat dilekçesi, 

 1/25.000 ölçekli harita, 

 Su ürünleri yetiştiriciliği ön etüt raporu, 

 Su tahlil sonuç raporu, 

 Suyun tahsis edilebilecek minimum miktarı (DSİ.) 

 Kroki (Mevcut diğer tesislerin durumu belirtilecek.) 

 Mülkiyet durumunu açıklayıcı belge, 

 İl Müdürlüğünce, ön izin belgelerini 

temin etmesi için müteşebbise müracaat 

tarihinden itibaren sekiz ay süre verilir. 

 Bu süre dört ay uzatılabilir. 

Ön İzin 

 İl Müdürlüğü istenilen bilgi ve belgeler ile birlikte 

uygun görüşünü de belirterek, Bakanlık (Balıkçılık 

ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü) teşkilatından ön 

izin talebinde bulunur. 

 Baraj göllerinde ağ kafeslerde yetiştiricilik için yapılan 

müracaat, o baraj gölü için yapılan ilk müracaat ise; 

Bakanlık merkez teşkilatı tarafından, Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğünün görüşü alınır. 

http://www.tarim.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi/3-%20%C3%96N%20ET%C3%9CD%20RAPORU.pdf
http://www.tarim.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi/4-%20KULU%C3%87KAHANE%20%C3%96N%20ET%C3%9CD%20RAPORU.pdf
http://www.tarim.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi/4-%20KULU%C3%87KAHANE%20%C3%96N%20ET%C3%9CD%20RAPORU.pdf
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 Özel İdaresine ait göletlerde yetiştiricilik için yapılan 

müracaatta, Bakanlık İl 

Müdürlüğü tarafından, Özel İdare Müdürlüğünden görüş alınır. 

 DSİ’ye ait göletlerde yetiştiricilik için yapılan 

müracaatta, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından, Devlet 

Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü alınır. 

 Deniz işletmeleri için “Ulaştırma Bakanlığından görüş 

alınır”. 

 Bakanlık merkez teşkilatınca yatırım faaliyetine ilişkin 

olarak müteşebbise, projesini hazırlamak üzere on iki ay 

süreli ön izin verilir. 

 Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere altı ay uzatılabilir. 

Proje Hazırlama 

 Su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurmak isteyen ve ön izin 

alan müteşebbisler, tesise ilişkin projelerini Bakanlık 

merkez teşkilatı ve/veya İl Müdürlüğüne onaylatmak 

zorundadırlar. 

 Proje hazırlanırken, proje hazırlama talimatı ve 

dispozisyonu esas alınır. 

 

Proje Dosyasında Bulunması Gereken Bilgiler 

 Bakanlıkça verilen ön izin yazısı, 

 Ön İzin için istenen bilgi ve belgeler,  

 

Tesisin kurulacağı alanla ilgili olarak; 

 Sağlık açısından sakıncası olmadığına dair mahalli Sağlık 

Teşkilatından,  

 Ulaşım açısından sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan, 

 Tesiste kullanılacak suyun kullanılmasında sakınca 

olmadığına dair ilgili kuruluştan, 

 Gerekli görülmesi halinde diğer ilgili kuruluşlardan 

alınacak belgeler, 

 Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi 

http://www.tarim.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi/5-%20PROJE%20HAZIRLAMA%20DiSPOZiSYONU.pdf
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 Proje fizibilite raporu, 

 Bina ve Tesislerin Metraj ve Keşif Özetleri, 

 Vaziyet Planları: 

 Mimari projeler, 

 Betonarme projeler, 

 Su ve sıhhi tesisat projeleri, 

 Elektrik güç ve kumanda tesisatları projeleri,  

 Arıtım projeleri 

 ÇED yönetmeliğine göre sakınca olup olmadığına dair 

belge  

 Teknik Şartname 

Proje Onay Mercileri 

 

 Kapasitelerine bakılmaksızın, alabalık, sazan, çipura ve 

levrek balıklarının üretim projeleri ile üretim kapasitesi 

2.000.000 adet/yıl’a kadar olan iç su ve deniz ürünleri 

kuluçkahane projeleri İl Müdürlükleri tarafından onaylanır. 

 Kapasitesi ne olursa diğer türlerin yetiştiriciliği ile deneme 

üretimi ve organik su ürünleri yetiştiriciliğine ait üretim 

projeleri Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından onaylanır. 

 Göletlerde uygulanacak projeler İl Müdürlüklerince 

onaylanacaktır 

 Su ürünleri avlak sahalarında yetiştiricilik ve/veya ıslah 

amaçlı uygulanacak projeler Bakanlık Merkez teşkilatı 

tarafından onaylanır. 

Proje Onayı 

 Hazırlanan proje beş nüsha olarak, onaylanmak üzere İl 

Müdürlüğüne teslim edilir. 

 Proje de eksik bilgi ve belgeler varsa tamamlanmak üzere 

yatırımcıya iade edilir. 

 Mali ve teknik yönden uygun bulunan projeler onaylanır. 

Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesi 

 Projenin uygulanacağı su veya su alanlarının kiralama 
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işlemleri “Bakanlığımız İl Müdürlüğünce” yapılır. 

 Kasasal alanda uygulanacak yatırım yerlerinin kiralama 

işlemleri ise arazinin mülkiyeti ve tasarrufu altında bulunan 

kurumca yapılır. 

Yetiştiricilik Belgesi 

 Su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, su ve/veya alan kiralama 

işlemlerini tamamlayıp üretime geçtikten sonraki bir ay 

içerisinde, "Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi" almak için il 

müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. 

 İl müdürlükleri, gerekli incelemeleri yaparak tesisin mevcut 

yatırım ve üretim faaliyetlerine ilişkin olarak su ürünleri 

yetiştiricilik tesisleri denetim raporu düzenleyip, istenilen 

şartları yerine getirmiş olan tesislere yetiştiricilik verilmesine 

ilişkin olarak Bakanlıktan talepte bulunur. (Denetim Raporu) 

 Yetiştiricilik belgelerinin geçerlilik süreleri, kiralama 

süreleri ile sınırlıdır. 

 Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi" her tesis için bir adet 

tanzim edilir. 

 Müteşebbisler, Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgelerini, üç 

yılda bir İl Müdürlüklerine vize ettirmek zorundadırlar. 

Teknik Personel Çalıştırma Zorunluluğu 

 Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde, üretim kapasitelerine 

göre, su ürünleri konusunda eğitim veren en az dört yıllık 

fakülte mezunu veya su ürünleri konusunda kamuda en az 

5 (beş) yıl çalışmış olanlar, durumlarını belgelemek şartı 

ile teknik personel olarak istihdam edilirler. 

 Tesislerde istihdam edilecek teknik personelin sayısı 

üretim kapasiteleri göz  önünde bulundurularak, İstihdam 

edilen teknik personelden bir tanesi " Teknik Sorumlu 

Müdür " olarak görevlendirilir. 

 

 

http://www.tarim.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi/6-%20Yeti%C5%9Ftiricilik%20Belgesi.pdf
http://www.tarim.gov.tr/BSGM/Belgeler/Icerikler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Yeti%C5%9Ftiricili%C4%9Fi/7-%20TESiS%20DENETiM%20RAPORU.pdf
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GİRİŞ 

Su ürünleri yetiştiriciliği, sudaki organizmaların stoklaması, 

beslenmesi, büyütülmesi, ıslahı ve korunması amacıyla kontrollü 

koşullar altında belirli bir süre yetiştirilmesi olarak tanımlanabilir. 

Yetiştiricilik için her aşama önemli ve istenilen koşullarda yapılması 

canlıların ferahı için önem taşır. Doğal gıda üretimine dayalı balık 

yetiştiriciliği binlerce yıldır uygulanmaktadır. Sucul canlıların 

beslenmesi de yetiştiricilik konuları arasındadır ve canlıların pek çok 

aşamasında önem arz eder. Su yönetiminin yetersizliğinden ve 

verimleri tahmin edilemez olduğundan daha fazla tüketilen su ürünleri 

yüzdesini artırmaya ve tedarik etmeye devam edecek. Su ürünleri 

üretimi ve balık yemi üretimi son otuz yılda hızla büyümüştür ve 

deniz kaynaklarından elde edilen bileşenlere bağımlılığı azaltmak için 

yem formülasyonlarında gerekli değişiklikler yapılmıştır. Balık 

besleme araştırmalarının odak noktası artık, özellikle deniz türleri için, 

besin gereksinimlerinin daha kesin tahminleri ve alternatif yem 

bileşenlerinin kullanımı yoluyla hassas yem formülasyonu için 

gereken bilgileri geliştirmektir. Balık beslemenin balık sağlığını 

geliştirmedeki ve su ürünleri üretiminin çevresel etkilerini 

azaltmadaki rolü önemli araştırma alanları olmaya devam edecektir. 

Bu bölümde balık besleme ile ilgili akla ilk gelen sorular ele 

alınmıştır. 

Balık Yemi Nedir? 

Yemler; bitkisel ve hayvansal kökenli olup sucul canlılar 

tarafından sindirilen, emilen ve kullanılan maddelerin tümüdür. Sucul 

canlılar, ihtiyaç duydukları organik ve inorganik maddeleri yemler 

sayesinde vücutlarına alırlar. Balık yemi, balıkların beslenmesi için 

kullanılan besin kaynağıdır (Craig ve ark., 2017). Yemler ve balıklar 

arasındaki ilişkinin bilinmesi, balık besleme ilkelerinin anlaşılması 

amacıyla çok önemlidir. Balığın türü, beslenme şekli, büyüklüğü ve 

yemin kalitesine göre çeşitli balık yemi alternatifleri mevcuttur. Balık 

yemleri verilirken hayvanın beslenme alışkanlıkları göz önünde 
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bulundurulur. Balık yemleri genellikle balığın iyi bir büyüme için 

ihtiyaç duyduğu tüm besinleri ve eser elementleri içerir (New, 1987; 

Hardy ve Kaushik, 2021). 
 

Ticari balık yetiştiriciliğinde yem maliyeti toplam maliyetin 

%50-60’ını oluşturmaktadır. En iyi üretimin yapılabilmesi ve 

balıkların sağlığı için kullanılacak olan yemin, uygun ve kaliteli 

olmasının yanında balık türünün besin ihtiyacını da karşılaması 

gerekmektedir. Bunun yanı sıra balığın bulunduğu ortamın çevresel 

koşullarının bilinmesi ve ihtiyacına göre yem verilmesi 

gerekmektedir. 
 

Yem Bileşenleri Nelerdir? 
 

Proteinler, karbonhidratlar ve lipitler, vücudun sayısız fizyolojik 

süreçlerini ve fiziksel olarak ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmek için 

vücudun uygun şekilde kullandığı besin gruplarıdır. İnsan gıdaları için 

bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesinden elde edilen yan ürünler, 

balık yemleri için mevcut temel bileşenlerdir (Hardy ve Barrows, 

2003; Bhosale ve ark., 2010). Bu bileşenlerin çoğu sınırlı düzeyde 

besin içerir ve hatta beslenme karşıtı faktörlere sahiptir ve diyet 

formülasyonlarına yalnızca belirli sınırlar içinde dahil edilir. Bununla 

birlikte tamamlayıcı bileşenler, balığın beslenme gereksinimlerini 

karşılamak için birleştirilebilir.  
 

Hazır balık yemlerindeki ana bileşenler, protein ve enerji 

kaynaklarıdır. Protein kaynakları %20'den fazla ham protein içerirken, 

enerji konsantreleri %20'den az ham protein ve %18'den az ham lif 

içerir. Protein takviyesi kategorisindeki bitki yemleri, soya fasulyesi 

küspesi, pamuk tohumu küspesi ve kanola küspesi gibi yağlı tohum 

küspelerinin yanı sıra mısır glüteni, damıtıcı kuru tahıllar ve buğday 

glüteni dahil olmak üzere tahıl tanelerinden elde edilen diğer protein 

konsantrelerini içerir.  Hayvan yemlerindeki protein kategorisi kan 

unu, et unu ve et ve kemik unu gibi sığır yan ürünlerini; kümes 

hayvanı yan ürünü küspesi ve tüy unu; çeşitli indirimli balıkçılık veya 
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işleme yan ürünlerinden elde edilen balık unlarından oluşur (Hardy ve 

Barrows, 2003; Paranamana ve ark., 2015) 
 

Enerji kaynakları, yemlik tahıllardan taneleri (buğday, mısır, 

sorgum vb.) ve buğday küspesi ve pirinç kepeği gibi öğütme yan 

ürünlerini içermektedir. Diğer enerji kaynakları ise yemlerde 

kullanılan katı ve sıvı yağlardır. Bunlara soya fasulyesi, aspir ve 

kanola yağları gibi yemlik bitkisel ürünler ve sığır donyağı, kümes 

hayvanları yağı ve balık yağı gibi hayvansal yağlar dahildir. 

Hayvansal ve bitkisel yağların karışımları da balık diyetlerinde 

kullanılabilir. Yem maddelerinin diğer iki sınıfı, yaygın olarak ön 

karışım olarak satın alınan ve tüm besin gereksinimlerinin 

karşılanmasını sağlamak için besleyici olarak tamamlanmış yemlere 

eklenen mineral takviyeleri ve vitamin takviyeleridir (Paranamana ve 

ark., 2015).  
 

Yem hazırlanırken eklenen katkı maddeleri vardır. Bunlar belirli 

faydalar sağlamak için balık yemlerine nispeten düşük 

konsantrasyonlarda eklenebilen antioksidanlar, bağlayıcı ajanlar, 

enzimler, bağışıklık uyarıcılar, lezzet arttırıcılar, probiyotikler ve 

prebiyotikler gibi bileşiklerdir (Hardy ve Barrows, 2003; Pronina ve 

ark., 2021. 
 

Ticari yem fabrikalarında rutin olarak kullanılan başlıca yem 

maddeleri büyük miktarlarda üretilir ve genellikle yıl boyunca 

bulunur. Çoğu yem değirmeni daha az toplu depolama birimine 

sahiptir, bu nedenle yalnızca sınırlı sayıda yem satın alınır ve toplu 

olarak depolanır. Yaygın olarak kullanılan yem maddelerinin besin 

kompozisyonları, yem fabrikaları ve yem tedarikçileri tarafından 

yürütülen rutin analizlere dayalı olarak iyi kurulmuş ve düzenli olarak 

güncellenmektedir. Bu ortalama değerler referans yayınlarda (NRC, 

1993) ve veri tabanlarında bulunabilir ve diyet formülasyonu için 

kullanılabilir. Yem fabrikaları, yem maddelerini kabul etmeden önce 

düzenli olarak denetler ve spesifikasyonları karşıladığından emin 

olmak için numuneler kimyasal olarak test edilebilir (Hardy ve 
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Barrows, 2003; Bhosale ve ark., 2010). Yem üretiminin tüm yönleri, 

yem maddelerinin ilk kabulünden üretim sürecindeki birçok adıma ve 

bitmiş yemin son denetimine kadar, köklü kalite kontrol önlemleri 

tarafından yönlendirilir. Bu önlemler, hedeflenen balık türlerinin 

ihtiyaçlarını karşılamak için istenen fiziksel özelliklere ve besin 

bileşimine sahip yüksek kaliteli yemlerin üretilmesini sağlar (Hardy 

ve Barrows, 2003; Bhosale ve ark., 2010; Kumar ve ark., 2018). 
 

Yem Formülasyonu Nedir?  
 

Çeşitli balık türleri için hazırlanan yem formülasyonu, 

hedeflenen türün belirli besin gereksinimlerini, besin bileşimini ve 

çeşitli yem maddelerindeki besin maddelerinin mevcudiyetini ve 

bileşenlerin maliyet ve işleme özelliklerini dikkate alır. Birçok yem 

formülasyonu, içerik bileşimleri yayınlandığı için “açık” olarak kabul 

edilir. Bu formüller yem üreticileri veya balık üreticileri için kılavuz 

olarak kullanılabilir (Hardy ve Barrows, 2003; Bhosale ve ark., 2010; 

Nath ve Talukdar, 2014).  
 

Bazı yem üreticileri, mevcut bileşenlerin maliyetine, besin 

konsantrasyonlarına ve balık için bulunabilirliğine, hedeflenen türün 

besin gereksinimlerine ve herhangi bir kısıtlamaya dayalı olarak en 

uygun maliyet ile üretilebilen formülasyonlara ulaşmak için hassas 

formülasyon bilgisayar yazılımını kullanırlar. Bu kısıtlamalar, 

beslenme ve/veya beslenme dışı nedenlerle belirli besinler veya 

bileşenler için maksimum veya minimum sınırları içerebilir. Besinsel 

nedenler genellikle balığın ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgilidir, 

besleyici olmayan faktörler ise üretim sürecini kısıtlayan veya üretilen 

yemin fiziksel özelliklerini istenmeyen bir şekilde değiştirenleri 

içerebilir (Hardy ve Barrows, 2003; Bhosale ve ark., 2010) 
 

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yem Tipleri Nelerdir? 

 

Yetiştiricilikte kullanılan yemler, balık türü ve beslenme 

özelliklerine göre farklılıklar gösterse de geçiş aşamalarında 
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kullanılan yem çeşitleri benzerlik gösterir (Hardy ve Barrows, 2003; 

Tacon ve ark., 2022). 
 

Başlangıç yemleri: Larva ve yavru balıklara verilen ilk 

yemlerdir. Yavru balık yemlerinde gerekli tüm besinlerin bulunması 

gerekir ve kalite larval aşama için çok önemlidir. Üretilen yemin 

kalitesi yani suya dayanıklılığı da bu aşamada kullanılan yemler için 

önem arz eder. Ayrıca hazırlanan yem boyunun balık larvalarının ağız 

çapına uygun ve yüksek sindirilebilirlikte üretilmesi gerekmektedir. 

Başlangıç yemleri suda asılı kaldığı sürece içerdiği besin maddelerini 

kaybetmemeli ve balık larvalarına etkin bir şekilde geçirebilmelidir. 

Larval metabolizmasında daha etkin şekilde kullanılabilen sindirim, 

kolay olan amino asitler kullanılmalıdır. Ayrıca larvaların esansiyel 

besin maddeleri karşılamalıdır (Kassim ve ark., 2014; Tacon ve ark., 

2022). 
 

Larva yemlerinin hazırlanmasında mikro partikül yemler daha 

yüksek oranda kullanılmaktadır. Mikrokapsül yemlerde rasyon öğeleri 

ince partiküller halinde bir çözelti içerisine püskürtülür. Daha sonra 

kolloit veya süspansiyon bir geçirgen olmayan zarla kaplanarak 

hazırlanır. Bu yöntemle vitamin, protein veya esansiyel yağ asitlerini 

içeren özel yemler de hazırlanabilir (Hardy ve Barrows, 2003; Tacon 

ve ark., 2022). 
 

Başlangıç yemleri: Larva ve yavru. 
 

Yavru balık yemleri: Balıklar 0.50-0.75 g olduktan sonra 

başlangıç yeminden yavru balık yemlerine geçiş yapılır. Bu aşamada 

kullanılan yemlerin protein düzeyleri yüksek ve kaliteli olur. Bu 

aşamada yaklaşık 0.8 mm boyutunda yemler verilir. Balıkların 

ağırlıkları 1-2 g ile 10-15 gr arasında olunca yemlerin boyutu 1.2-4 

mm arasında değişir. Hazırlanan yemlerin içerikleri kaliteli olmalıdır 

çünkü bu aşamada çok hızlı büyüme görülür.  
 

Geliştirme yemleri: Bu aşamada verilen yemlerin protein 

oranları ilk aşamalarda verilenlere göre daha düşüktür. Yaklaşık %20 
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oranında daha düşük protein içeren yemler veriler. Pazar boyuna kadar 

bu aşama verilen yemlerle beslenecekleri için ekonomik yemlerin 

hazırlanması gerekir (Hardy ve Barrows, 2003; Tacon ve ark., 2022). 
 

Balık Besleme Şekilleri Nasıl Değişir? 
 

Balık beslemede diyet seçimi çok önemlidir. Bu balığın türü, 

yaşı, beslenme alışkanlıkları, beslenme tipleri, bulunulan ortamları, 

yemin türü ve içeriği, yapım şekli verilme zamanı önem arz eder. 

Ayrıca verilen yemin sindirilebilirliğini ve oranı, yemleme stratejileri 

yemin balık açısından en etkin kullanımını belirler. Bu özellikler 

balıklarda büyüme performanslarını direkt etkiler. Büyüme 

performansları yem dönüşüm oranı (FCR), spesifik büyüme oranı 

(SGR), yemden net yararlanma ve kondisyon faktörü gibi datalarla 

belirlenir (Chipps ve Garvey, 2007; López-Olmeda ve ark., 2012). 
 

Balığın özelliklerinin bilinmesi, yemin içeriğini ve verilme 

şeklini direkt etkiler. Yetiştiriciliği yapılan türün sindirim 

fizyolojisinin tam olarak bilinmesi verilecek yemin protein, yağ ve 

enerji içeriğini düzgün şekilde hazırlanmasını sağlar. Türün ağız 

yapısı ve konumu hazırlanan yemin boyutunu, yoğunluğunu ve 

sertliğini etkiler. Ayrıca balığın yaşı ve içinde bulunduğu süreç, balığa 

verilen yemin tipini ve içeriğini belirlerken balığın büyüklüğü yemin 

verilme miktarını ve öğün sayısını etkiler. Doğru uygulanan yem türü, 

besleme şekli ve zamanı en iyi büyümeyi; düşük yem çevrim oranını 

ve balıklar arasındaki büyüklük farkının az olmasını sağlar.  (Kieffer 

ve Colgan, 1992). 
 

Kısacası, yetiştiricilik süreci içerisinde canlının büyüme hızı: 
 

● Türe  

● Beslenme özelliklerine  

● Gelişim evresine  

● İçinde bulundukları sürece  

● Fizyolojik fonksiyonlara  

● Çevre koşullarının uygunluğuna 
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● Yetiştiricilik alanına, sistemlere  

● Optimum beslenme 

● Bakım vb.  

koşullara göre değişmektedir. 
 

Balık Beslemede Protein Ve Amino Asitlerin Önemi Nedir? 
 

Proteinler, bileşimindeki çeşitli amino asitlerden oluşur. Normal 

vücut fonksiyonları için gerekli olan biyokimyasalların çoğu enzimler, 

hormonlar ve immünoglobulinler gibi proteinlerdir. Balıklar vücut 

proteinlerini diyetteki amino asitlerden ve diğer bazı kaynaklardan 

sentezler. Diyette bulunması gereken amino asitlere esansiyel yani 

zorunlu amino asitler denir. Pek çok balık türü için on vazgeçilmez 

amino asidin miktar olarak gerekli diyet gereksinimleri belirlenmiştir 

(Wilson, 2002; Craig ve ark., 2017). Esansiyel amino asitler; arginin, 

histidin, izolösin, lizin, lösin, metionin, fenilalanin, triptofan, treonin 

ve valindir. Ayrıca vücudun sentezleyebileceği esansiyel olmayan 

yani gerekli olmayan amino asit vardır. Bu esansiyel olmayan amino 

asitler ayrıca diyet proteininde bulunabilir ve vücut proteinlerini 

sentezlemek için kullanılabilir. Esansiyel olmayan amino asitler; 

asparajin, alanin, aspartik asit, sistein, glutamik asit, glutamin, serin, 

prolin, glisin ve tirozindir.  
 

Bir balığın protein için minimum diyet gereksinimini veya 

dengeli bir amino asit karışımını karşılamak, yeterli büyüme ve sağlık 

için kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte, proteinin en pahalı yem 

hammadde bileşeni olması ve aşırı proteinin azotlu atıkların atılımını 

artırması nedeniyle, diyette aşırı düzeyde protein sağlanması hem 

ekonomik hem de çevresel açıdan sağlıklı değildir. Bugüne kadar 

değerlendirilen çoğu herbivor ve omnivor balıklarda %25 ila %35 

ham protein içeren bir diyet gerektirirken karnivor türler için bu oran 

%40 ila %50 ham protein gerektirebilir (Wilson, 2002). Tüm 

bunlardan dolayı ticari yemlerin protein ve amino asit 

gereksinimlerinin karşılanmasını sağlamak için özenle formüle 

edilmesi gerekmektedir. 
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Balık Yemlerinde Kullanılan Alternatif Protein Kaynakları 

Nelerdir? 
 

Ticari su ürünleri yemlerinde kullanılan mevcut protein 

kaynakları iki ana kategoriye ayrılabilir: 1) deniz bazlı unlar ve 2) 

bitki bazlı unlardır (Péron ve ark., 2010). 90’lı yıllarda küresel balık 

unu üretimi yaklaşık 7,3 milyon ton ile üst noktalara ulaşmıştır (FAO, 

2020). O zamandan beri, yabani balık stoklarından balık unu üretimi, 

2020'de yaklaşık 5,0 milyon ton seviyesine ulaşan küçük yıllık 

dalgalanmalarla birlikte, azalan bir trend izlemiştir (EUMOFA, 2021). 

Bununla birlikte, su ürünleri yemlerinde tek protein kaynağı olarak 

balık ununa güvenmek, uzun vadeli su ürünleri üretimi için uygun 

değildir çünkü su ürünleri ürünlerine artan talep, balık unu üretmek 

için kullanılan yabani balık türlerinin aşırı kullanımına neden olabilir 

(Olsen ve Hasan, 2012). 
 

Balık unu ve bitki bazlı unlar, şu anda ticari balık yemi 

formülasyonlarında en yaygın olarak uygulanan protein kaynaklarıdır 

(Jannathulla ve ark., 2019). Balık gibi diğer tek mideli hayvanlar 

gerçek bir protein gereksinimine sahip değildir. Bunun yerine balıklar, 

proteinlerin oluşturduğu uygun bir esansiyel (EAA) ve esansiyel 

olmayan amino asit (NEAA) karışımı gerektirir (Oliva- Teles ve ark., 

2020). Balık yemi için yüksek kaliteli bir protein kaynağı yüksek 

lezzetlilik ve çekicilik, dengeli bir AA profili ve düşük miktarlarda 

toksinler ve beslenme karşıtı faktörler (ANF'ler) gibi birden fazla 

kriteri yerine getirmelidir. Yemdeki yüksek ANF seviyeleri, balıkların 

sağlığı ve beslenmesi için sorun teşkil edebilir. Sağlık ve beslenme 

durumundaki bozulma, yüksek ANF konsantrasyonlarından 

kaynaklanan, azalan protein sindirilebilirliğini ve bulunabilirliğine 

bağlanabilir (Gilani ve ark., 2012).  
 

Soya proteini konsantreleri ihmal edilebilir miktarda ANF 

içerirler ve proteinler bakımından zenginken (>%75), soya fasulyesi 

unu daha düşük protein içeriğine (%40-50) sahiptir ve yüksek 

seviyelerde belirli ANF'ler içerir (Hardy, 2010). Ayrıca, soya proteini 
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konsantreleri balık ununa benzeyen bir AA profiline sahiptir ancak 

soya fasulyesi unu spesifik AA'lar, özellikle metionin ve lizin 

bakımından yetersizdir (Gilani ve ark., 2012). 
 

Daha verimli besleme tekniklerinin geliştirilmesi ve daha az 

balık unu içeren yemlerin formülasyonunun, karides ve somon gibi 

belirli bir miktarda yüksek değerli karnivor türler üretmek için 

gereken balık yemi proteini miktarını azaltması beklenmektedir. 
 

Balık yemlerine eklenen bitkisel kökenli protein unları soya 

küspesi, mısır gluteni buğday gluteni ve unu, kanola küspesi, pamuk 

tohumu küspesi, ayçiçeği tohumu küspesi, yer fıstığı küspesi, bakla 

unu ve acı bakla unu büyük bir oranda katılmaktadır. Türkiye’de 

ürettikleri su ürünleri yemlerinin içine kattıkları yem hammadde-

lerinin %70’ini ithal etmektedir (Tacon ve ark., 2010). Yemlerde en 

çok kullanılan bitkisel katkı maddeleri mısır gluten unu, mısır gluten 

yemi, soya fasulyesi küspesi, tam yağlı soya, bezelye proteini 

konsantresi, kanola küspesi ve kanola protein konsantresidir. Balık 

beslemede kullanılan soya ürünleri; soya fasulyesi küspesi, soya 

proteini konsantresi ve tam yağlı soya gibi değişik işleme teknikleri ile 

elde edilen ürünlerdir. Soya fasulyesinin hayvan beslemede 

kullanılabilmesi için, işlenmemiş formda olması gerekmektedir. Soya 

gibi pek çok baklagiller de bulunan ve bir proteaz inhibitörü olan anti 

tripsin faktörün varlığıdır. Isı uygulaması ile antitripsin büyük oranda 

uzaklaştırılabilmekte ve soya fasulyesi bu işlemden sonra hayvan 

beslemede kullanılabilmektedir. Bu ürünler ile yapılmış çalışmalar 

sonunda balık türlerine göre farklılıklar gösterse de yemlere %25 ile 

tamamen değiştirilebileceğini bildirmişlerdir (Deng ve ark., 2006; 

Kaushik ve ark., 1995; Refstie ve ark., 2001; Kumar ve ark., 2019; 

Escaffre ve ark., 1997). 
 

Ayrıca, bazı böcek türleri (Imbrasia belina, Zonocerus 

variegatus, Gryllus bimaculatus, Chrysomya megacephala, Hermetia 

illucens, Zophobas morio), karasal hayvan yan ürünleri (fermente 

edilmiş tüy unu, tüy unu, kümes hayvanı yan ürünleri, et ve kemik unu 
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ve kan unu) ve balıkçılık yan ürünleri (balık silajı, karides küspesi ve 

kril unu), tek hücreli algler (THP), makro algler gibi protein 

kaynakları da kullanılmaktadır. Ticari değeri önemli türlerle yapılan 

çalışmalara baktığımızda, çoğu denemede balık unu THP ürünü ile 

değiştirildiğinde büyümeyi ve yem dönüşümünü değerlendirmek 

amaçlı yapılsalar da denemelerde aynı zamanda daha geniş beslenme 

etkileri de araştırılmıştır. THP bazlı unları endüstriye bitki bazlı 

unların eksikliklerini telafi etmek ve diyetlerde balık unu ihtiyacını 

azaltmak için sürdürülebilir, yenilenebilir bir yem bileşeni sağlama 

potansiyeline sahiptir. Uzun zamandır üzerinde çalışılan THP bazlı 

protein unları birçok ticari şirket tarafından üretilmeye başlanmıştır. 

Önemli su ürünleri türlerinde artan pozitif besleme deneme verileri, 

THP'nin diyetlere dahil edilmesinin olumlu etkilerini açıkça 

göstermektedir ve THP bazlı unların gerçek meta ürünler haline 

geldiğini göstermektedir (Hodar ve ark., 2020). 

Balık Yemlerinde Kullanılan Alternatif Yağ Kaynakları Nelerdir? 

 

Su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinin hızlı küresel genişlemesi 

ve vahşi balık hasadı için mevcut kaynakların sınırlı olması nedeniyle 

temel yem maddelerine (balık unu ve balık yağı) erişim giderek daha 

sınırlı hale gelmektedir. Yenilebilir balıklardan ve bazı yabani 

balıklardan elde edilen kapelin, kum yılan balığı, hamsi, istavrit, 

sardalya ve riga balığı gibi tipik olarak küçük kemikli ve yağlı balıklar 

balık yağı üretiminde kullanılmaktadır. Bu kaynaklardan küresel balık 

yağı üretiminin yılda, bir milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. 

Bunun değişmesi olası değildir. Ayrıca, yağlı balıkların doğrudan 

insan kullanımı için işlenmesi ve böylece balık yağı üretimi için 

mevcut miktarın azaltılması beklenmektedir (Pike ve Jackson, 2010). 

Su ürünleri yetiştiriciliği, balık yağının en büyük tüketicisidir. Küresel 

bazda, 2012 yılında su ürünleri sektörü, küresel balık yağı üretiminin 

%73'ünü tüketmiştir (IFFO, 2016). Su ürünleri yemi endüstrisinin 

genişlemesi, ikame bileşenlerin bulunmasını gerektirir çünkü su 
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ürünleri yetiştiriciliğinin balık unu ve balık yağına aşırı bağımlılığı 

sürdürülemez olabilir (Kiron ve ark., 2016; Sarker ve ark., 2016). 
 

Halihazırda bitkisel yağlar, istikrarlı bir şekilde artan üretim, 

yüksek bulunabilirlik ve istikrarlı fiyatlar nedeniyle balık yemlerinde 

balık yağına ikame için en sürdürülebilir alternatifler olarak kabul 

edilmektedir (Fountoulaki ve ark., 2009). Bitkisel yağlar, yüksek 

mevcudiyeti ve daha iyi ekonomik değeri nedeniyle su ürünleri yemi 

üretiminde kullanımını artırmaktadır. Balık yemi üretiminde 

kullanılan en yaygın bitkisel yağlar soya fasulyesi yağı, kolza tohumu, 

kanola yağı, ayçiçeği yağı, palmiye yağı ve zeytinyağı olmuştur. Balık 

yağının kısmen bitkisel yağ ile değiştirilmesi, diyetlerde gerekli yağ 

asitleri gereksinimlerini karşılamak için yeterli miktarlarda yağ asitleri 

bulunduğunda mümkün olacaktır. 
 

Pek çok araştırma sonucunda, balık yağının tüm türler için>% 

50 ikame seviyelerinde balık yağı ile değiştirilebileceğini hatta somon 

türünde tam ikame seviyelerinde kullanılmasının balık büyümesini 

parametrelerine etkisi olmadan yemlerde uygulanabilirliğini 

gösterirken, dokularda biriken yağ asidi bileşimini, yağ asidi 

metabolizmasını ve yağ sindirilebilirliğini önemli ölçüde etkilediğini 

bildirmişlerdir. (Bransden ve ark., 2003; Torstensen ve ark., 2004; 

Izquierdo ve ark., 2005; Pratoomyot ve ark., 2008; Petropoulos ve 

ark., 2009; Eroldoğan ve ark., 2012, 2013, 2018; Yılmaz ve 

Eroldoğan., 2015; Yılmaz ve ark., 2016; Yılmaz, 2020a,b). Farklı 

bitkisel yağlar ile balık yağı ikamesinin %50-60'ı, Atlantik 

somonunun (Salmo salar) denizde büyüme evresi sırasında %100 

balık yağı içeren diyetlere benzer sonuçlar gösterdiği bulunmuştur. 

(El-Kerdawy ve Salama, 1997; Figueiredo-Silva ve ark., 2005). Bu 

nedenle, yapılan çalışmalar sonucunda balıkların büyüme 

performansından veya yemden yararlanma verimliliğinin düşmemesi 

için % 60 ikame önerilmektedir ve ayrıca, soya yağının keten ve kolza 

yağına oranla değişiminin daha iyi sonuçlar verdiğini bildirmişlerdir. 

(Alexis, 1997; Izquierdo ve ark., 2005; Mourente ve Bell, 2006; 

Wassef ve ark., 2009).  Zeytinyağının aynı zamanda Avrupa deniz 
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levreğinin (Dicentrarchus labrax) büyüme evresinde (Mourente ve 

ark., 2005), Atlantik somonunda (Torstensen ve ark., 2004) ve 

gökkuşağı alabalığında (Oncorhynchus mykiss) (Caballero ve ark., 

2002) tamamen balık yağı içeren diyetler gibi büyüme performansı 

gösterdiği tespit edilmiştir. En çok kullanılan bu bitkisel yağların yanı 

sıra, diğer bitki bazlı ürünler, somon yemi denemelerinde omega-3 

açısından zengin kanola yağı gibi su ürünleri yemlerinde balık yağının 

tamamen değiştirebildikleri bildirilmiştir. Ancak, çipura (Sparus 

aurata) ile yapılan çalışmalarda %80’in üzerinde olan değişimlerde, 

balıkların büyüme performansını ve yem verimliliğini olumsuz 

etkiledikleri tespit edilmiştir (Montero ve ark., 2003; Izquierdo ve 

ark., 2005). 
 

Daha önceki çalışmaların sonuçları, mikroalglerin su yemindeki 

balık yağının kısmen/tamamen yerini almak için potansiyel bir aday 

olabileceğini açıkça göstermektedir. Schizochytrium sp. ve C. cohnii 

gibi bazı heterotrofik mikroalglerin, muhtemelen besin kaliteleri ve 

istenen kültür balıkçılığı türleri tarafından verimli bir şekilde 

kullanılma yetenekleri nedeniyle, bu bölümde tartışılan diğer ototrofik 

mikroalglerden daha umut verici olabileceği gözlenmiştir. 

Schizochytrium'un toplu yetiştirme teknolojisi zaten iyi gelişmiş 

olduğundan, bu mikroalgin gelecekte su yemlerinde balık yağı 

kullanımını azaltmak için ticari olarak büyük miktarlarda 

üretilebilmesi beklenmektedir. Su beslemede sürdürülebilir düzeyde 

balık yağının yerini almak için gelecek vaat eden mikroalg türlerinin 

kullanımına daha fazla araştırma yapılmalıdır (Atalah ve ark. 2007; 

Brown, 2002; Chauton ve ark., 2015; Sharma ve Schenk, 2015; Liu ve 

ark., 2014; Kousoulaki ve ark., 2015). 

 

 

Sucul Canlıların Yağ Asidi İhtiyaçları Nasıl Değişiklik 

Gösterir Ve Balık Biyolojisi Nasıl Etkiler? 
 

Balıklar en yüksek tür çeşitliliğine sahiptir ve balıkların besin 

içeriği ve yağ asidi bileşimleri farklılık gösterir. Balıkların yağ asidi 
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profillerindeki varyasyonun en önemli nedeni, türler arasındaki 

farklılıklardır. Ayrıca, farklı ekolojik koşullara sahip su ortamlarında 

yaşamak, besin bileşenlerinde önemli bir çeşitlilik yaratmaktadır 

(Tocher, 2010). Dahası, aynı bölgede yaşayan aynı türlerde bile besin 

bileşenleri avlanma mevsimi, balığın büyüklüğü ve üreme durumu 

gibi faktörlerden de etkilenirler. Balık yetiştiriciliğinde kullanılan 

yemler ve çevre koşulları balıkların yağ asidi bileşimlerinde de 

farklılıklara neden olmaktadır. Bu farklılıklar; balığın biyolojisi, 

yaşadığı ortam, balıkların yağ miktarları gibi sebeplerden etkilenir. 
 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan yemlerde lipitler, 

canlıların ihtiyacı için gerekli olan enerjinin büyük bir kısmını 

oluştururlar ve esansiyel yağ asitlerinin tek kaynağıdırlar 

(Satoh,1991). Balıklar yaşadıkları ortama göre tatlı su ve deniz 

balıkları olarak ayrılırlar. Ayrıca bu yaşamsal ortamın tuzluluk 

derecesi ve sıcaklık, et kalitesine etki eden diğer faktörlerdendir. 

Genel olarak, tatlı su balıkları ya linoleik asit (18:2 n‐6), linolenik asit 

(18:3 n‐3) ya da her ikisini gerektirirken, deniz balıkları EPA (20:5 n‐

3) ve/veya DHA (22:6 n‐3) gerektirir (NRC, 1993). Deniz balıklarının 

esansiyel yağ asidi gereksinimleri üzerine yapılan çalışmalar, n-3 

esansiyel yağ asidi gereksinimlerinin n‐3 HUFA ile 

karşılanabileceğini göstermiştir. Balıkların EPA ve DHA 

gereksinimleri, n‐3 HUFA açısından zengin deniz yosunları ve 

planktonlar gibi birincil besin kaynakları nedeniyle deniz 

ortamlarındaki besinler ve ayrıca diğer gıda kaynaklarının EPA ve 

DHA açısından zengin olduğu ve daha düşük seviyelerde linoleik asit 

ve linolenik asit içerdiği bilinmektedir (Tocher, 2010). Tatlı su 

balıkları üzerinde yapılan araştırmalar, n-3 esansiyel yağ asidi 

gereksinimlerinin çoğunlukla linolenik asit (18:3n-3) olduğu 

bildirilmiştir (Tocher, 2010). EPA ve DHA'nın n-3 esansiyel yağ 

asidinin biyolojik olarak aktif formları olduğundan, birçok tatlı su 

balığının 18:3 n-3 yağ asitlerini EPA ve DHA'ya dönüştürebildiğini 

bildirmişlerdir (Hardy and Kaushik, 2021).  Dünyada en fazla 

yetiştiriciliği yapılan türlere bakıldığında, karnivor olan tatlı suda 
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yaşayan gökkuşağı alabalığının HUFA’yı daha kısa zincirli n-3 yağ 

asitlerine dönüştürme yeteneklerinin olduğunu bildirmişlerdir (Cho ve 

Covey, 1991). Linoleik asit (18:2n-6) %0.8, linolenik asit (18:3n-3) 

%1, EPA (20:5n-3) + DHA (22:6n-3) %0.4-0.5 arasında olması 

istenir. Denizel türlerden olan Avrupa deniz levreğinde EPA + DHA 

%1, çipurada ise EPA + DHA %1-1.9 arasında yemlerede bulunması 

gerekmektedir.  
 

Omnivor türlerden sazan balığında linoleik asit %1 ve linolenik 

asit %0.5-0.1 arasında değişirken (Satoh,1991), Japon yılan balığında 

linoleik asit %1 ve linolenik asit %0.5 olması istenir. Kanal yayın 

balıklarında yapılan çalışmalarında esansiyel yağ asidi ihtiyaçlarının 

%1-2 oranında linolenik asit ya da EPA + DHA %0.5-%0.75 

olduğunu bildirmişlerdir (Wilson, 1991). 
 

Yetiştiriciliği yapılan herbivor türlere bakıldığında ot sazanı 

yemlerinde linoleik asit %1 ve linolenik asit %0.5 bildirilmiştir 

(Satoh,1991). Tilapia türlerinin sadece n-6 grubu yağ asitlerine 

gereksinim duyduğunu bildirmiştir. Nil tilapiasında linoleik asit %0.5 

oranında esansiyel yağ asidine ihtiyaç duyulurken kırmızı karınlı 

tilapia yemlerinde ise linoleik asit %1 ve araşidonik asit (20:4n-6) %1 

oranında hazırlanmaları gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Su ürünleri yetiştiriciliği, yetiştirilen türe özgü spesifik çevresel 

şartları ve besini sağlayarak hedef türün çoğaltılması ve semirtilmesi 

olarak özetlenebilir. Kaliteli ve sağlıklı bir anaç kadronun sağlanması 

ve korunması, yumurta alma süreçleri, canlı yemlerin sağlanması, 

karma yeme geçiş aşamaları ve semirtilme süreçleri gibi birbirine 

bağlı dinamik bir süreçtir. Bu süreç boyunca, hem balık sağlığı ve 

hastalık yönetiminin iyi yapılabilmesi hem de ekonomik olarak 

verimli bir yetiştiriciliğin yapılabilmesi için sürekli olarak bütün 

aşamaların dikkatlice kontrolü ve izlenmesi gerekmektedir. Doğru ve 

yeterli izlemenin yapılmadığı bir yetiştiricilikte, balıkların ihtiyaçları 

ve yetiştiricilik koşullarındaki ani değişimler fark edilemeyeceği için 

müdahale için geç kalınır ve başarılı bir yetiştiricilik sağlanamaz. 

Dolayısıyla verimli bir su ürünleri yetiştiriciliği için su kalitesinin 

kontrolü, besleme kontrolü, boylama yapılması, hastalıklı bireylere 

hemen müdahale edilmesi ve bütün bu sürecin kayıt altına alınması 

gerekmektedir. Bu bölümde aşağıda belirtilen sorulara ışık 

tutulacaktır. 

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Su Kalitesinin İzlenmesi 

Neden Önemlidir? 

Balıkların bütün fizyolojik fonksiyonları, çevresel etmenlere ve 

dolayısıyla içinde bulundukları su ortamına bağlı olarak gerçekleşir ve 

kontrol edilir. Nefes almak, beslenmek, büyümek, metabolik atıkları 

atmak, tuz dengesini korumak ve üremek için tamamen suya bağımlı 

olduğundan başarılı su ürünleri yetiştiriciliği için suyun fiziksel ve 

kimyasal özelliklerini anlamak çok önemlidir. Ayrıca su 

parametrelerinde oluşan bütün ani değişimler sucul canlılar için stres 

oluşturmakta ve balık sağlığını olumsuz etkilemektedir. Çiftliklerde 

özellikle iklim değişikliğine ve mevsim geçişlerine bağlı su 

parametrelerindeki değişimlerin neden olduğu yüksek mortaliteler 

(ölüm oranı) görülmektedir. Bununla birlikte, yem ve dışkı birikimi su 

kalitesini etkileyen en önemli faktörlerdendir. Fazla yem ve dışkı, su 



SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ | 100 

 

ortamında yavaş yavaş ayrışır; oksijen tüketir ve dip tortusuna 

yerleşir. Bu, su sistemindeki su ve toprağın (toprak havuz 

yetiştiriciliğinde) fiziko-kimyasal parametrelerini bozar. Fazla yem, 

çözünmüş oksijen, nitrat, fosfat, sülfat vb. konsantrasyonunu azaltır ve 

üre, ürik asit, amidler, merkaptan gibi zararlı metabolitlerin ve 

karbondioksit, amonyak, metan, hidrojen sülfür vb. gazların yükünü 

artırır (Datta, 2012). Özellikle intensif (yoğun) su ürünleri yetiştiricilik 

sistemleri için bu durum çok risklidir hatta su kalitesinin daha düşük 

olduğu geleneksel su ürünleri yetiştiriciliğinde bile düşük oksijen 

seviyesi, yüksek sıcaklık, yüksek amonyak, nitrit ve hidrojen sülfür 

yem alımını azaltır. Ayrıca, bu parametrelerin balık üzerinde 

oluşturduğu direk etkilerin yanı sıra alg patlamaları, ötrofikasyon, 

patojen mikroorganizmaların çoğalması ve bakteriyel, viral, mantar ve 

parazit enfeksiyonlarına karşı doğal savunmalarını kaybetmesi de su 

kalitesinin bozulmasının dolaylı etkileridir.  

Yukarıda belirtildiği gibi, su ürünleri yetiştiriciliğinin başarısını 

veya başarısızlığını büyük ölçüde su kalitesi belirler. Dolayısıyla iyi 

bir su kalite yönetimi gerçekleştirebilmek için su kalitesinin sürekli 

takibi, elzemdir (Prapti ve ark., 2022). İzleme ve otomasyon 

teknolojisi gün geçtikçe gelişmektedir, bu da su ürünleri 

yetiştiriciliğinde üretim teknolojilerinin iyileştirilmesine yönelik 

gelişmelerle sonuçlanmakta ve iyileştirilmiş balık yetiştiriciliği 

kalitesi ile yoğun miktarda balık üretimi sağlanmaktadır (Teja ve ark., 

2020).  

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde İzlenmesi Gereken Su Kalite 

Parametreleri Nelerdir? 

Su kalitesinin etkin bir şekilde nasıl izleneceği ve kontrol 

edileceği, su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinin yüksek üretkenlik ve 

yüksek kalite sağlama konusundaki temel endişelerinden biridir. Su 

ürünleri yetiştiriciliğini etkileyen su kalitesi faktörlerini genel olarak; 

pH, sıcaklık, çözünmüş oksijen ve tuzluluk, elektriksel iletkenlik, 

turbidite, organik kirleticiler, biyokimyasal tehlikeler, örneğin 
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siyanotoksinler ve biyolojik kirleticiler, yani patojenlerdir (Su ve ark., 

2020).  

Bu parametreler arasında en önemlilerden birisi su sıcaklığıdır. 

Balıklar poiklotermik canlılardır, yani vücut sıcaklıklarını çevreye 

göre ayarlarlar ve sıcaklık direk olarak balıkların solunumunu, 

beslenmesini, büyümesini ve üremesini etkiler. Sıcaklık kronik olarak 

maksimum toleranslarına yaklaştığında veya aniden dalgalandığında, 

balıklar genellikle strese girer ve balıklarda hastalık oluşumları başlar. 

Küresel ısınmanın neden olduğu sıcaklık değişimleri yetiştiricilik için 

sorun arz etmektedir. Bununla birlikte, sıcaklık diğer su 

parametrelerini de etkilemektedir. Örneğin ılık su, soğuk sudan daha 

az çözünmüş oksijen taşır ve amonyak gibi zehirli maddelerin 

toksikliği daha fazladır. 

Sudaki çözünmüş oksijen seviyesi ve dolayısıyla tüketilen 

oksijen miktarı; balığın boyutu, beslenme oranı, yem çevirim oranı 

aktivite seviyesi ve su sıcaklığı ile doğrudan bağlantılıdır. Çözünmüş 

oksijen seviyesi, sıcaklık arttıkça ve tuzluluk arttıkça düşecektir. 

Çözünmüş oksijen seviyesi düştükçe balığın yem çevirim oranı düşer, 

büyümede gerileme ve hatta kritik seviyelerde ölüm gözlenir. 

Çözünmüş oksijen seviyesi sadece balıkların solunumu için değil, aynı 

zamanda zehirli amonyağı zararsız biçimlere parçalayan bir 

organizma olan nitrosomonas ve nitrobakter adı verilen yararlı 

bakterilerin hayatta kalması için de zorunludur.  

Üçüncü önemli parametre olan pH, sudaki hidrojen iyonlarının 

konsantrasyonunun ölçümüdür (Prapti ve ark. 2022). Balık kültürü 

için kabul edilebilir pH aralığı genellikle pH 6,5 ile 9,0 arasındadır. 

pH seviyesi 9'dan yüksek olduğunda, sudaki amonyum (NH4+), 

balıklar için öldürücü olan zehirli amonyağa (NH3) dönüştürülür. Öte 

yandan, pH seviyesi 5'in altına düştüğünde, asidik su metallerin 

toksisitesini arttırır (Datta, 2012). Bu metaller, balıkların metabolizma 

hızlarını ve solungaçlarından su alma yeteneklerini olumsuz yönde 

etkileyerek ölümle de sonuçlanabilir (Su ve ark., 2020). Sudaki 
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iletkenlik, elektrik akışının su kapasitesini ifade eder. Daha yüksek bir 

değer, suda balıklar için rahatsızlık yaratan yüksek düzeyde çözünmüş 

kimyasallar olduğunu gösterir (Prapti ve ark. 2022). 

TAN (Total amonyak azotu), birleşik amonyak (NH3) ve 

amonyum iyonu (NH4) olmak üzere iki formun birleşimidir. 

Yetiştiricilik sistemlerinin su ortamında, TAN her zaman birleştirilmiş 

amonyak formu (NH3) ve iyonize amonyak formu (NH4) olmak üzere 

iki formda bulunur. Su ortamının asitliği ve sıcaklığı, her formun 

içerik oranını belirlemektedir (Nguyen, 2004; USAID, 2009). Su 

alkali olduğunda birleşmiş form (NH3) daha baskınken, su asidik 

olduğunda iyonize form (NH4) baskındır. Amonyak, balıklar ve suda 

yaşayan hayvanlar için zehirlidir. Sudaki yüksek amonyak seviyeleri, 

balıkların solungaçlarından amonyak atılımını bozar. Bu, kan 

pH'sindeki, enzim sistemlerindeki ve balıkların solungaçlarındaki 

hasarları etkiler. Bu nedenle balık havuzlarında ve kafeslerde TAN 

kontrolü sadece fitoplankton oluşumunu önlemek için değil, aynı 

zamanda balıklar için toksik olan birleşik amonyak formunu azaltmak 

için yapılmalıdır. TAN konsantrasyonu 0,5 mg/L'den az olmalıdır 

(Daoliang ve Shuangyin, 2019). 

Oksidasyon-indirgenme potansiyeli (ORP), endüstriyel atık su 

ile kontaminasyonun bir göstergesidir. Ölçülecek önemli bir 

parametre, havuz suyundaki göreceli oksidasyon ve azalma 

derecesidir. Çözünmüş oksien ve diğer parametrelerle ilişkisi çok 

güçlüdür. Örneğin, yüksek pH ORP'yi azaltır ve düşük ORP 

tehlikelidir. Yine daha yüksek ORP, sudaki kirleticileri azaltabilir ve 

çözünmüş oksijeni arttırabilir (Prapti ve ark. 2022).   

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Su Kalitesi İzleme Metotları 

Nelerdir? 

İzleme yöntemleri farklı bölgelerde, kafes yetiştiricilik 

sistemlerinden kapalı devre sistemleri gibi farklı yetiştiricilik 

koşullarında, laboratuvar cihazları ile ya da arazi koşullarında sensör 
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ya da taşınabilir cihazlarla ölçülerek geleneksel çevirim dışı manuel 

yöntemlerden gelişmiş otomasyon yöntemlerine kadar çeşitlilik 

gösterir (Prapti ve ark., 2022). Bir kontaminasyon alarmı tespit 

edildiğinde, bir su numunesi alınır ve suyla karışan tehlikeli maddeleri 

analiz etmek için bir kimya laboratuvarına taşınır. Ölçümlerin ve 

alarmların bakımı manueldir, bu da zaman alıcıdır ancak aksi takdirde 

bazı kontaminasyon durumları gözden kaçabilir (Zhu ve ark., 2009). 

En önemli su kalite parametrelerinden sıcaklık, çözünmüş oksijen, pH 

ve tuzluluk taşınabilir cihazlarla kolayca ölçülebilmektedir (Şekil 1). 

        

Şekil 1. Taşınabilir su kalitesi ölçme cihazları (sırasıyla; oksijenmetre, pHmetre, 

refraktometre) 

Yetiştiriciler ve araştırmacıların kullandığı yaygın yöntemlerden 

birisi manuel izleme yöntemidir. Manuel yöntemde (kullanıcının su 

kaynağına gitmesi, numuneleri toplaması ve her parametreyi kontrol 

etmek için bunları laboratuvara geri getirmesi) yerinde izlemeye 

(Taşınabilir ekipmanı sahaya taşır ve parametreyi izler.) 

evrimleşmiştir. Çünkü numunelerin kaynaktan laboratuvara analiz için 

toplanması, taşınması çok zaman alır ve zahmetlidir ayrıca hataya ve 

ihmale açıktır (Adu-Manu ve ark., 2017). Son olarak tüm sürecin 

üretim alanını ziyaret etmeden uzaktan yapıldığı Wireless Sensör Ağı 

(WSN) tabanlı çözümler gelişmiştir. Son zamanlarda bu çözümler 

ilerlemiş ve farklı su kalite parametrelerinin öngörülebilmesi için, 

izleme yöntemlerinde üretilen veriler kullanılmaya başlanmıştır 

(Kozhiparambam ve Pathayapurayil., 2019). Bu öngörüler, sistemi 

daha sürdürülebilir hale getirmeye yardımcı olur ve su kalitesine 
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dayalı balık hastalıkları ve diğer tehlikeler için erken uyarı verir. Bu 

nedenle, gerçek zamanlı su parametre değerlerini test etmek ve elde 

etmek için ayrıca manuel su kalite takibini kaldırmak için otomatik bir 

su kalitesi izleme sistemine ihtiyaç duyulmuştur (Prapti ve ark., 2022). 

Dolayısıyla, farklı su kalitesi parametrelerini yerinde tespit etmek için 

mikroelektronik mekanik sistemli biyo ve optik sensörlerin yanı sıra, 

fiber optik ve lazer teknolojisi ile geliştirilen sensörler, veri toplama 

ve izleme süreçlerini desteklemek için bilgi işlem ve telemetri 

teknolojileri kullanılmaya başlanmıştır (Zhu ve ark., 2009; 

Kozhiparambam ve Pathayapurayil., 2019). Şekil 2’de su ürünleri 

yetiştiriciliğinde kullanılan bazı sensörler gösterilmiştir. 

      

 

     
Şekil 2. Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde kullanılan bazı sensörler (sırasıyla; 

akış anahtarı, pH, basınç, ısı sensörü, orp, sonik seviye sensörü) 

Su kalitesi izleme sistemleri, son zamanlarda gelişmiş iletişim 

tekniklerinin devreye girmesiyle dikkat çeken kablosuz sensör ağları 

(WSN) ile daha da geliştirildi. WSN'ler, verileri uzaktan yakalama ve 

herhangi bir sabit ağ olmadan iletme konusunda çok iyidir. Ayrıca 

iletişim için çok daha az güce ihtiyaç duyarlar, bu da sensör 

düğümlerini daha verimli hale getirir ve WSN'yi çok tercih edilen bir 

teknoloji haline getirir. WSN, birçok kontrol ve izleme uygulaması 

için bir çözüm sağladıkları için su kalitesi izlemenin ayrılmaz bir 

parçası haline gelmiştir. Uzaktan, gerçek zamanlı ve minimum insan 
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müdahalesi ile izleme yapan basit, düşük maliyetli ağlardır 

(Kozhiparambam ve Pathayapurayil., 2019). WSN ağı, sensör 

düğümleri ve baz istasyonundan oluşur. Normalde bir düğüm, 

algılama ve veri iletme yetenekleriyle parametreleri izlemekten 

sorumludur. Baz istasyonu ise tüm düğümlere bağlantı sağlar ve veri 

aktarımının ve düğümlerin uzaktan yönetilmesine izin veren bir ağ 

geçidi görevi görür. Verileri aktarmak için IEEE 802.15.4, ZigBee, 

bluetooth,Wifi ve GPRS gibi düşük güç tüketen standartları 

kullanırlar. Bir WSN'de herhangi bir bağlantı çözümünü kullanabiliriz 

ve standart seçim tamamen kaynak kısıtlamalarına ve 

gereksinimlerine bağlıdır (Kozhiparambam ve Pathayapurayil., 2019). 

 

                 

 
Şekil 3. Kapalı devre sistemlerde (RAS) kullanılan kontrol panellerine örnek 

(orijinal).  
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Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Yemlemenin Kontrolü Neden 

Önemlidir ve Hangi Faktörlere Dikkat Edilmesi Gerekir? 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde yemleme, verimliliği ve maliyeti 

belirleyen birincil faktördür, bu nedenle verimliliği en üst düzeye 

çıkarmak için yemlemenin kontrollü olarak gerçekleştirilmesi önem 

arz etmektedir. İntensif su ürünleri yetiştiriciliğinin sürekli olarak 

gelişmesi, yem maliyetleriyle ilgili harcamaların da oranını artırmıştır 

(de Verdal ve ark., 2017). Örneğin, Atlantik somon balığı için 

harcamalar %40-50 (Liu ve ark. 2014; Føre ve ark. 2016), sazan 

yetiştiriciliği için %60–80 (Føre ve ark. 2011; Wu ve ark. 2015) ve 

diğer bazı türler için %86'ya kadar (yayın balığı: %81-86) (Rola & 

Hasan 2007) artmıştır. Yem maliyetinin yanı sıra yemleme kontrol 

yönteminin etkinliği; yem dönüşüm oranını, üremeyi ve balık sağlığını 

doğrudan etkilediği için yemlemeye ne zaman başlanıp ne zaman 

durdurulacağını belirlemek çok önemlidir (Wu ve ark., 2015). 

Genellikle çiftliklerde verilecek yem miktarları, balığın ağırlığına göre 

hesaplanan yemleme oranına göre belirlenir. Bununla birlikte balık 

iştahı hava, sıcaklık, çözünmüş oksijen ve diğer faktörlerden etkilenir 

ve her beslenme süreci genellikle gözlemcinin kişisel deneyiminden 

etkilenir. Balıklarda beslenmeyi ve iştahı etkileyen çeşitli internal ve 

eksternal faktörler aşağıda belirtilmiştir. Bu faktörlerin incelenmesi, 

araştırılması ve kontrolü ile daha verimli su ürünleri yetiştiriciliği 

sağlanabilecektir (Sun ve ark., 2016). 

Balıklarda beslenmeyi etkileyen faktörler: 

● İnternal faktörler 

● Fizyolojik faktörler (Merkezi sinir sistemi, endokrin sistem) 

● Besinsel faktörler (protein, yağ, kolesterol ve vitaminler) 

● Eksternal faktörler 

● Çevresel faktörler (su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, salinite, 

fotoperiyot) 

● Yönetimsel faktörler (besleme sıklığı, besleme zamanı, 

besleme oranı) 
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Balıkların fizyolojik ve besinsel ihtiyaçları yem alımı ve iştahı 

etkileyen internal faktörlerdir. İştahın fizyolojik düzenlenmesi, 

beyinden gelen çevresel ve merkezi sinyallerle yakından ilişkilidir; 

sinir ve endokrin sistemlerin balık besleme davranışını düzenlemede 

rol oynamaktadır (Volkoff & Peter 2006). Bu nedenle fizyolojik 

faktörler, balıkların beslenme alışkanlıklarının önemli belirleyicileridir 

ancak sinir sistemi tarafından ifade edildiği gibi, çiftlik balıklarının 

canlı etolojisini (hayvan davranışlarının incelenmesi) en uygun şekilde 

tatmin etmek de belirli bir yemleme kontrol yöntemi veya sistemi 

geliştirirken dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurulmalıdır (Zhou 

ark., 2018). Balık beslemenin temel amacı, balığın beslenme davranışı 

ve yem alımıyla da ilgili olan protein ve enerji ihtiyaçlarını karşılamak 

olduğu için beslenme de çok önemli bir iç faktördür. Bu besinsel 

faktörlerin başlıcaları protein, yağ ve enerji miktarlarıdır ve balıkların 

türüne göre gereksinim duyulan besinsel faktörlerin içeriği ve oranı 

farklılık göstermektedir. Çevresel faktörlerin yetiştirilen balık türü için 

optimum seviyelerde tutulmaması balıklarda stres oluşumuna neden 

olarak yem alımlarının azalmasına neden olur. Bununla birlikte, tölere 

edilebilir düzeydeki sıcaklık ve çözünmüş oksijen artışının bazı balık 

türlerinde yem alımını arttırdığı belirtilmiştir (Buentello ve ark. 2000). 

Vücut ağırlığı kalibrasyonu ve doyma tayini, besleme oranını tahmin 

etmek için en yaygın kullanılan iki yöntemdir (Chipps ve ark. 2000). 

Optimum besleme oranı aralığında, besleme oranı ile büyüme oranı 

arasında önemli bir doğrusal ilişki vardır ve balık büyümesi, besleme 

oranı optimumun üzerinde olduğunda stabilize olma veya düşme 

eğilimi gösterir (Zhang ve ark. 2011). Balıklarla ilgili çok sayıda 

araştırma, beslenme sıklığının artırılmasının büyümeyi belirli bir 

dereceye kadar arttırabileceği ancak belirli bir aralığın ötesinde 

belirgin bir artışın olmadığını göstermiştir (Wang ve ark., 2007).  

Buna karşılık, bazı çalışmalar besleme sıklığının balık büyümesini ve 

yem kullanımını önemli ölçüde etkilemediğini göstermiştir (Wang ve 

ark. 1998) ancak bu yetiştirilen türlerdeki ve yetiştiricilik şartlarındaki 

farklılıklarla ilgili olabilir. Dolayısıyla yetiştirilecek türe göre 

yemleme sıklığını belirlemek gerekmektedir. Kapalı devre 
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sistemlerinde yetiştirilen balıklar ile toprak havuzlarda yetiştirilen 

balıkların yem alımları farklı olabilmektedir. Besleme sıklığının balık 

büyüklüğüne göre ayarlanması gerekmektedir; balık büyüdükçe 

metabolizma hızı yavaşladığı ve mide hacmi büyüdüğü için 

azaltılmaktadır. Örneğin yavru ve fingerling balıklar günde 8 defaya 

kadar beslenebilirken yetişkin balıkların günde bir kez beslenmesi 

yeterli olabilmektedir (Kaushik, 2013). Ayrıca yem boyutunun balığın 

ağız açıklığına uygun olması, yetiştiricilik süresince kontrol edilerek 

değiştirilmesi önemli diğer unsurlardan biridir. Yem boyutunun 

balıkların ağız açıklığına göre küçük olması beslenme sırasında enerji 

kaybına neden olurken büyük boyuttaki yemler balıkların 

boğulmasına neden olabilmektedir.   

Belirtilen faktörlerin tamamı balıkların yem alım miktarını ve 

dolayısıyla yetiştiricilik verimliliğini etkilemektedir. Yüksek yem 

maliyetlerinin yanı sıra yem ham maddelerinin kısıtlı veya 

sürdürülebilirliğinin azalması göz önünde bulundurulduğunda, 

kontrollü yemleme daha da önemli hale gelmektedir. Yetersiz 

yemleme durumunda büyümede gerileme, buna bağlı olarak pazar 

boyuna ulaşmada gecikme, balık sağlığının kötüleşmesi, bağışıklığın 

düşmesi ve dolayısıyla hastalık etmenlerine karşı savunmasız olma 

durumları gözlenir. Aşırı yemlemede (hızlı yem verilmesi ya da 

doyumdan sonra yemlemeye devam edilmesi) ise verilen yemin canlı 

tarafından alınamayarak atık olmasının yanı sıra çözünerek su 

kalitesinin bozulmasına yol açacaktır.   

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Akıllı Yemleme Kontrol 

Yöntemleri Nelerdir? 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde balık besleme genellikle ağırlığa 

göre oransal miktarda ve gözleme dayalı olarak yapılmaktadır. Ancak 

yoğun miktarda üretim yapan çiftliklerde bu durum ciddi iş gücü 

gerektirmektedir. Son yıllarda davranış ve büyüme durumundaki 

değişikliklere göre akıllı besleme yöntemlerine olan ilgi artmıştır. Bu 

yaklaşım, izleme ve geri bildirim ekipmanlarının yanı sıra birçok 
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yöntemi içerir ve balıkların beslenme taleplerini otomatik olarak 

belirleyebilmektedir. Kontrollü yemleme yöntemlerinden bazıları 

aşağıda belirtilmiştir. 

● Matematiksel Modellemelere Dayalı Besleme Kontrol 

Modelleri: 

Yetiştiricilikte çok önemli bir konu, kültür balıklarının yem 

tüketiminin izlenmesi ve tahmin edilmesidir ve bu problem 

matematiksel modeller kullanılarak çözülebilir. Modeller, belirli 

faktörlere dayalı olarak yem alımını tahmin etmek için kullanılabilir 

ve bir yemleme sistemi, uzmanların bilgi ve deneyimlerine dayalı bir 

matematiksel model ile etkin bir şekilde tanımlanabilir. Günlük yem 

alımını hesaplamak için birçok model kullanılabilir (Buterbaugh & 

Willoughby, 1967) ve bu modeller iki temel kategoriye ayrılabilir: 

ampirik büyüme modelleri ve biyoenerjetik modeller (Cho & Bureau 

1998). Ampirik büyüme modelleri, regresyon analizi ve diğer 

matematiksel yöntemlerle oluşturulan matematiksel modellerdir. Ek 

olarak model oluşturma yöntemlerinin çoğu, temel olarak vücut 

uzunluğuna veya ağırlık kazancına ve ayrıca beslenme hızına 

dayanmaktadır. Biyoenerjetik modeller, vücuttaki enerjinin 

dönüşümüne göre tam bir enerji bütçesi denklemine dayalı olarak 

kurulur. 

● Bilgisayar Görüntülerine Dayalı Besleme Kontrol Modelleri: 

Bu teknoloji esas olarak sayım, büyüklük ve kütle ölçümleri, cinsiyet 

tanımlaması, kalite denetimi, tür ve stok tanımlaması ve refah ve 

davranışların izlenmesi için kullanılır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde 

balık davranışı, yem tüketimi ve biyokütle hakkındaki bilgiler iştahla 

yakından ilişkilidir ve akıllı yemleme makineleri veya sistemleri için 

güvenilir girdi verileri gereklidir. Bilgisayarla görme teknolojisi, bu 

bilgiyi elde etmek için etkili bir araç sağlar ve en önemli 

uygulamalarından ikisi, besleme davranışı analizi ve yem tespitidir. 

Bilgisayarla görme teknolojisi, balıkların beslenme davranışını analiz 
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etmek için otomatik, temassız bir yöntem sağlar. Geliştirilmesi 

nispeten basittir ve verimli izleme ve geri bildirim araçlarıyla akıllı bir 

yemleme kontrol yönteminin veya sisteminin geliştirilmesi için hayati 

önem taşıyabilecek balık iştahını ve yemleme faaliyetini analiz etmek 

için yeni bir yaklaşım sağlar (Zhou ve ark., 2018). Beslenme davranışı 

çalışması, temel olarak bireyleri ve grupları analiz etmeye odaklanır. 

Yem tespiti, yem birikimini ve tüketimini incelemek, yetiştiricilerin 

üretim planları geliştirmelerine ve yemleme stratejilerini 

ayarlamalarına yardımcı olabilir. Yem partiküllerinin kaybıyla ilgili 

bilgiler, yemlere ilaçlar veya besin takviyeleri uygulandığında uygun 

dozların sağlanması için özellikle önemlidir. Kameralar tarafından 

gözlemlenen artık yem belirli bir miktara ulaştığında yemleme 

durdurulur. Akıllı yemleme, bir artık yem miktarı hesaplayıcısı ve bir 

kamera ile birleştirildiğinde, artık yem miktarı bir eşiğe ulaştığında 

yemlemeyi durdurabilen bir artık yem toplama cihazı takılarak elde 

edilebilir. Böyle bir sistem, çiftçilerin balık besleme koşullarını 

izlemek ve entegre otomatik beslemeyi gerçekleştirmek için 

kullanabilecekleri yem partikül sensörleri, su altı kameraları diğer 

bileşenleri içerir. Özetle, bilgisayarlı görme yöntemleri nispeten 

ucuzdur ve geliştirilmesi kolaydır, bu nedenle berrak su ortamlarında 

kullanım için çok uygundurlar. Bununla birlikte pratik uygulamalarda; 

su kalitesi genellikle, tümü yem partiküllerini tanıma yeteneğini 

etkileyen dalgalar, kabarcıklar ışık koşullarından, yansımalardan, 

balıkların üst üste gelmesinden ve diğer faktörlerden 

etkilenebilmektedir (Zion, 2012). 
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Şekil 4.  Bilgisayarla görüye dayalı bir balık besleme davranışı tanıma 

sisteminin yapısını gösteren örnek diyagram (Li ve ark., 2020). 

● Akustik Teknolojiye Dayalı Besleme Kontrol Modelleri: 

Işık dalgaları ve elektromanyetik dalgaların özellikleriyle 

karşılaştırıldığında, akustik dalgalar suda çok az yayılma kaybına 

uğrarlar ve yayılma mesafeleri uzundur, bu da onları su altındaki 

küçük nesneleri tespit etmenin ve tanımlamanın en iyi yolu haline 

getirir. Akustik bir sensörle ölçülen yem miktarı veya balık davranışı, 

yemlemenin ne zaman durdurulacağını belirlemek için 

kullanılmaktadır. Bu veri toplama yöntemleri pasif akustik, sonar 

görüntüleme, biyo-telemetri olarak ayrılabilir (Polonschii ve ark. 

2013). Pasif akustik tanıma ve balık besleme davranışının izlenmesi, 

algılanabilir yeme seslerinden yararlanır (Ullman ve ark, 2019). Aktif 

akustik tanıma ise suda yaşayan hayvan dağılımının izlenmesi, 

biyokütle tahmini, balık konumu ve takibi ve balık davranışının 

izlenmesi için daha kapsamlı ve daha iyi kontrol edilebilirliği vardır 

(Polonschii ve ark., 2013).  
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Şekil 5.  Akustik teknolojiye dayalı balık besleme davranışı tanıma 

sisteminin yapısını gösteren örnek diyagram (Li ve ark., 2020). 

● Diğer Besleme Kontrol Yöntemleri: 

Bu yöntemler içinde mekanik anahtarların, balıkların ısırma ya 

da çekmesi ile uyarılarak kontrollü yem verilmesi örnek olabilir. Bu 

yöntem levrek (Rubio ve ark., 2004) ve Japon balıklarında (Velazquez 

and Martiınez, 2005) kullanılmıştır. Düşük maliyetli ancak balıkların 

eğitilmesini gerektirmektedir. Kızılötesi sensörler, kullanılan diğer bir 

besleme kontrol yöntemidir. Sensör setinin, atık yem partiküllerinin 

miktarının bir havzada birikimini ölçerek belirli bir miktarda olduktan 

sonra yemlemeyi durdurması prensibiyle çalışır. Kızılötesi sensörleri 

ile ayrıca balıkların toplanma davranışına göre de beslenme 

yönetilebilmektedir. Bununla birlikte, su kalite parametrelerine bağlı 

sensörler de besleme kontrol yöntemlerinden birisidir ve güvenilir 

olmasıyla beraber karmaşık modellere ihtiyaç duymaktadır (Wu ve 

ark., 2015).  
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Geleneksel ve Akıllı Besleme Sistemleri  

Geleneksel otomatik yemleme makinesi, önceden ayarlanmış bir 

programa göre bir seferde yalnızca sabit miktarda yem sağlayabilir ve 

yalnızca elle yem atma yerine geçer. Balığın veya çevrenin 

davranışındaki değişikliklere göre yem miktarını veya zamanlamasını 

değiştirmez (An ve ark., 2021). 

Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle birlikte akustik izleme, 

bilgisayar ve sensör teknolojileri kullanılarak yemi gerçek zamanlı 

olarak hesaplayabilen yemleme sistemleri geliştirilmiştir. Sistem, esas 

olarak kapsamlı veri toplama ve kontrol sistemi ile birleştirilmiş 

otomatik bir yükleme ve taşıma sisteminden oluşmaktadır 

(Papandroulakis ve ark. 2002). Kontrol sistemi, besleme sürecindeki 

geri bildirimleri gerçek zamanlı olarak izleyip yanıtlayabildiğinden, 

balıkların yem taleplerini otomatik olarak belirleyebilir. Yem bitene 

kadar balığın beslenme davranışını tespit eden geri bildirim 

mekanizmalarına sahiptir, bu da balıkların aşırı beslenmeden 

doygunlukta beslenmesini ve bunun sonucunda yem israfı olmamasına 

neden olur (Chang ve ark. 2005).  

Yukarıda belirtilen çeşitli yöntemler yetiştiricilik modeline 

uygun olarak seçilmelidir. Örneğin, geleneksel otomatik yemleme 

makinesi küçük havuz çiftçilikleri için uygundur; bu nedenle gıda 

israfını azaltmak için küçük havuzlarda, RAS'larda veya küçük 

kafeslerde yem talebine bağlı yemleme makineleri kullanılabilir. Bu 

nedenle, akıllı bir yemleme sisteminin geliştirilmesi, aşırı 

yemlemeden kaynaklanan israfı önleyebilir ve havuzlarda, RAS'larda 

ve kafeslerde kullanılabilir. Mühendisler, araştırmacılar ve 

yetiştiriciler arasındaki yakın iş birliği sayesinde; yemleme makinesi 

ve sistemi, yukarıdaki yöntemler temelinde daha ayrıntılı ve modern 

yetiştiricilik için kullanılabilir hale getirilecektir (Zhou ve ark., 2018). 

 



SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ | 114 

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Hastalık Kontrol ve Takibi 

Nasıl Yapılır? 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde bir biyogüvenlik programının 

birincil amacı, herhangi bir bulaşıcı organizmanın bir su ürünleri 

yetiştiriciliği tesisine girmesini önlemektir. Bu her zaman mümkün 

olmadığından, tesis içindeki bulaşıcı hastalıkları ortadan kaldırmak 

ancak rutin kontrol ve gözlemle mümkündür. 

 Enfeksiyöz bir ajanın, bir su ürünleri yetiştiriciliği tesisine giriş 

için çok sayıda potansiyel kaynağı vardır. Bunlar yeni stokların 

(yumurta, yavru, parmak yavruları, üretim balıkları ve anaçlar) 

eklenmesi, kirlenmiş su veya yem, mevcut stok (üretim balığı veya 

anaç) içindeki insanlar, hayvanlar veya ekipman (fomitler) ve 

subklinik (asemptomatik) taşıyıcılardır. Enfeksiyöz organizmaların 

tesise girişini önlemek için bu potansiyel kaynakların her birinin 

değerlendirilmesi ve sürekli olarak izlenmesi gerekir. Bu nedenle, bir 

balık veya kabuklu su ürünleri yetiştiriciliği tesisi için sağlam bir 

biyogüvenlik programı a) hastalık önleme, b) hastalık izleme, c) 

üretim döngüleri arasında temizlik ve dezenfeksiyon ve d) genel 

güvenlik önlemlerini içermektedir.  

Hastalık izleme, herhangi bir biyogüvenlik programının önemli 

bir parçası olmalıdır. Bu, bir su ürünleri yetiştiriciliği tesisindeki tüm 

stokların düzenli olarak programlanmış sağlık değerlendirmelerinden 

oluşur. Özel duruma bağlı olarak bu, ölümcül veya öldürücü olmayan 

örnekleme veya her ikisini de içerebilir. Ölümcül olmayan teknikler 

arasında solungaç, deri ve yüzgeç örneklemesi, hematoloji için kan 

analizi, kan kimyası ve immünolojik testler yer alabilirken; öldürücü 

örnekleme bakteri kültürlerini, viral izolasyonu ve histopatolojiyi 

içerebilir. Bu tahlillerin hiçbiri bir balık veya kabuklu deniz hayvanı 

popülasyonunda potansiyel patojen bulunmadığını tam olarak garanti 

edemese de bir popülasyonda bir patojenin muhafaza edilmesi riskinin 

azaltılmasına yardımcı olurlar. Yeni stokun ilk veya satın alma öncesi 

sağlık değerlendirmesi, balık veya kabuklu deniz ürünleri hakkında 
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temel bilgiler oluşturacak ve bir tesiste bir hastalık meydana gelirse 

değerli bilgiler sağlayabilir. Periyodik izleme aynı zamanda bir 

popülasyondaki enfekte olan bireylerin sayısını ve bu popülasyondaki 

enfeksiyon düzeyini veya yoğunluğunu belirlemeye yardımcı olabilir 

(Smith, 2012). Periyodik izlemelerde bildirilmesi zorunlu hastalıklara 

ayrıca dikkat edilmesi ve ilgili personelin konu ile ilgili 

farkındalığının sağlanması önemlidir. Hastalık etmenlerinin rutin 

kontrol edilmesinin yanı sıra balıkların yaşa/büyüklüğe, mevsim 

şartlarına göre aşı zamanları belirlenmeli ve aşı programları 

oluşturulmalıdır.  
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Balıklarda Büyüme Nedir? 

Su ürünleri yetiştiriciliği ve balık besleme alanında çalışan bilim 

insanlarının en yoğun çalıştığı konuların başında büyüme performansı 

gelmektedir (Dikel ve ark.,2010; Öz ve Dikel, 2022; Acar ve ark. 2019; 

Öz ve ark., 2021; Özşahinoğlu ve ark., 2013; Öz ve ark., 2018; Dikel 

ve ark., 2022; Büyükdeveci ve ark., 2018; Öz ve ark., 2016; Yılmaz ve 

ark., 2020; Gök ve ark., 2014). Büyüme, birey ve populasyonun sağlığı 

ile ilgili önemli bilgiler verir. En basit anlamıyla balıklarda büyüme, bir 

balığın bir zaman periyodunda, büyüklüğünde (boy ve ağırlık) meydana 

gelen değişim olarak tanımlanabilir. Balığın yaşı ve büyümesi yakın 

ilişkili olduğundan, yaş ve büyüme oranı değerlendirmesi genelde 

birlikte yapılır (Korkut ve ark., 2007). Balığın yaşadığı ortamda besinin 

bol bulunması ve ortam koşullarının uygun olması büyüme oranını 

hızlandırırken tersi durumda yavaş büyüme oranları gözlenir. 

Balıklarda büyüme oranı türden türe ve hatta farklı lokalitelerdeki aynı 

tür için bile, değişik etkenlerin etkisi altında değişebilir. Balıklarda 

büyüme çevresel ve fizyolojik şartların önemli bir belirtisidir. Örneğin 

hızlı büyüyen balıkların hayatta kalma oranları daha yüksek olabilir 

çünkü balık büyüdüğünde predasyondan etkilenme oranı düşecektir. Bu 

yüzden büyümenin hayatta kalma üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. 

Ayrıca büyüme, üremeyi de etkiler; balık büyüdükçe daha fazla 

yumurta veya yavru üretebilir. Balıkların büyümesi oldukça esnektir. 

Çünkü balık tarafından gerçekleştirilen enerji dengelenmesindeki en 

son aşamadır. Balık ilk olarak metabolizma, ozmoregülasyon ve diğer 

hayatsal aktiviteler için enerji harcar ancak onlardan arta kalan enerji 

büyüme için kullanılır. Enerji bütçesindeki önemsiz farklılıklar, 

büyümede önemli farklılıklara neden olur. Büyüme için kullanılan 

enerji, balığın yediği besin miktarı ile katabolizma için gereken miktar 

arasındaki farktır. Büyüme kendi başına bir süreç olmayıp alınan besin 

veya kullanılan enerji oranının ayarlanması ile düzenlenebilir. Bu 

düzenleme zamana bağlı olmaktadır. Balıklarda büyüme; besin 

tüketimi, asimilasyonu ve buna bağlı olarak vücutta meydana gelen boy 

ve ağırlık artışı olarak ifade edilebilir. Bir başka ifadeyle büyüme, bir 
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zaman dilimi içindeki enerji dengesinin pozitif olmasının bir sonucu 

olarak ortaya çıkan (anabolizma> katabolizma) hücre sayısı artışı 

anlamına gelmektedir. Balıkta bağırsak mukozası, deri dokusundaki 

sürekli yenilenmeler gibi artışlar ise büyüme kavramı içinde 

değerlendirilmez (Filiz ve Tarkan, 2019). 

Balıklarda Büyüme Performansını Etkileyen Etmenler 

Nelerdir? 

Balıklarda büyümeyi etkileyen birçok faktör söz konusudur. 

Balıkların performansını yönlendiren değişkenler aşağıda maddeler 

halinde sıralanmıştır (Ernst, 2000): 

1- Balık yetiştirme ünitesi şekli ve boyutları, hidrolik özellikler 

ve su hızı  

2- Su kalitesi  

3- Gün uzunluğu ve balığın doğrudan ışığa maruz kalması 

4- İnsan faaliyetleri ve balık tutma uygulamaları (örneğin, balık 

boylama) 

5- Balık davranışını ve gıda kaynaklarına erişimi etkilediği için 

balık yoğunluğu 

6- Balık gelişim durumu ve boyutu 

7- Doğal gıda kaynaklarının mevcudiyeti ve kalitesi  

8- Hazırlanan yemlerin kalitesi, uygulama oranları ve uygulama 

yöntemleri 

Balık Yemlerinin Kalitesini Anlamak için Hangi 

Değerlendirmeler Yapılır? 

Balıklarda kullanılan yemin ve yem içeriğinin, balıklarda 

büyümeye olan etkilerinin değerlendirilmesi için çeşitli testler 

kullanılmaktadır. Balık yemlerinin doğru bir şekilde 

değerlendirilebilmesini tek bir test ile yapmamız mümkün değildir. Bu 

nedenle, yem rasyonunun ve yemlerin kalitesinin değerlendirilmesi için 



123 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

 

çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik değerlendirme yöntemleri 

kullanılır (Lazo ve Davis, 2000). 

Fiziksel ve kimyasal testler, bileşenlerin hızlı ve basit bir şekilde 

taranmasını sağlayan çeşitli pratik yöntemleri içerir. Fiziksel 

yöntemler; söz konusu yem maddesinin partikül boyutu, yoğunluğu ve 

sudaki stabilitesi gibi özelliklerine dayanır. Fiziksel muayeneler 

özellikle mikroskobik değerlendirmeler, belirli bir bileşenin saflığını 

veya bileşimini değerlendirmeye hizmet eder ancak bileşenin besin 

değeri hakkında çok az bilgi sağlar. Test maddesinin kimyasal 

bileşimini daha fazla karakterize etmek veya tanımlamak için kimyasal 

yöntemler kullanılır ve mevcut besinlerin çok kesin bir kimyasal 

tanımını verebilir. Bununla birlikte, her iki değerlendirme türünün de 

yem veya yem içeriğinin suda yaşayan hayvanlar için gerçek besin 

değerini ölçmediğini, bunun yerine yalnızca kalitesinin ve bürüt 

bileşiminin bir tahminini sağladığını anlamak önemlidir. Biyolojik 

testler, kimyasal bileşim hakkında herhangi bir bilgi sağlamaz ancak 

büyümeyi sağlamak ve sağlıklı bir organizmayı sürdürmek için besin 

değeri ve verimliliği hakkında daha doğru bir tahmin sunar. Belirli bir 

bileşenin, besinin veya yem formülasyonunun spesifik etkisini 

değerlendirmek için iyi tasarlanmış besleme denemeleri yürütmek için 

canlı organizmalar kullanılır. Bu nedenle biyolojik yöntemler, yem 

maddesinin organizma için gerçek değerini belirleyen bilgiler sağlar 

(Lazo ve Davis, 2000). 

Balıklarda Büyüme Modellemeleri Nelerdir? 

Yetiştiricilik literatüründe sunulan balık büyüme modelleri, balık 

boyutu, balık metabolizmasının anabolik ve katabolik bileşenleri, yem 

kalitesi ve yem miktarı ile su kalitesi dikkate alınarak çeşitlilik gösterir. 

Sonuç olarak bu modeller üstel, doğrusal ve asimptotik balık büyüme 

stanzaları (Şekil 1.) ve zaman içinde tahmin edilen büyüme 

yörüngelerinin profilleri (Şekil 2.) dikkate alınarak farklılık gösterir 

(Ernst, 2000). 
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Şekil 1. Üstel, doğrusal ve asimptotik büyüme kıtaları dahil idealleştirilmiş balık 

büyüme profili (Ernst, 2000) 

Bildirilen büyüme modelleri altı adettir:  

1- Sabit mutlak ağırlık büyüme oranı (CAGR)  

2- Sabit özgül ağırlık büyüme oranı (CSGR)  

3- Uzunluk büyüme oranı (LNGR)  

4- Çift logaritmik spesifik büyüme oranı (DSGR)  

5- Von Bertalanffy büyüme fonksiyonu (VBGF)  

6- Anabolik-katabolik biyoenerjetik fonksiyon (BIOE) 
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Şekil 2. Balık büyüme modellerinin her biri için, her profil için eşdeğer başlangıç ve 

bitiş ağırlıkları, büyüme dönemleri ve çevresel koşullar kullanılarak temsili balık 

büyüme profilleri (Ernst, 2000) 

Balıklarda Performans Ölçümü Nedir? 

Balıklarda belirli bir bileşene veya diyete yanıtın en yaygın iki 

ölçüsü, büyüme ve yem kullanımıdır. Büyüme; ağırlık, uzunluk veya 

spesifik besin kazancının (örneğin protein) fonksiyonu olarak 

ölçülebilir. Su ürünleri yetiştiricisinin hedeflerinden biri, biyokütle 

açısından üretimi maksimize etmektir. Bu nedenle, biyokütle artışı 

yaygın bir performans ölçüsüdür. Ağırlık veya uzunluktaki kazanımlar 

ile gerçek büyüme arasında bir ayrım yapılmalıdır. Kilo alımındaki 

artışlar, kas, kemik, organ büyümesi ve proteinler veya lipidler gibi 

spesifik biyokimyasal bileşenlerin birikmesi yoluyla elde edilebilir. 

Bununla birlikte bazı diyetler, yağ dokusunda aşırı lipit rezervlerinin 

birikmesinden kaynaklanan kilo artışına neden olur. Balıklarda, bu tip 
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lipit birikimi fileto veriminde düşüşe sebep olması ve raf ömrünü 

olumsuz etkilemesi sebebiyle istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle bir 

diyet bir büyüme denemesi vasıtasıyla değerlendirildiğinde, ölçülen 

performans parametresi (örneğin, kilo artışı olarak büyüme) kadar 

balığın kas besin içeriğinde meydana getirdiği değişikliklerin de 

bilinmesi gerekmektedir. Yemleme denemelerindeki performansın 

ikinci göstergesi ise yem kullanımıdır. Yem kullanımı, organizma 

tarafından yenen gıdanın gerçekte ne ölçüde büyümeye 

dönüştürüldüğünü tanımlar. Bu bilgi, özellikle yemlerin ekonomik 

maliyetini ve bunların kültür ortamını kirletme potansiyelini 

karşılaştırırken önemlidir. Yemleme yöntemi, yemden yararlanma 

derecesini etkileyeceğinden yemleme stratejisinin türü, rasyon 

büyüklüğü (kısıtlı veya fazla) ve günlük yemleme sayısı açısından iyi 

belgelenmelidir. Hayatta kalma, genellikle hayvanın beslenme 

durumunun başka bir göstergesidir ve pozitif kontrol veya referans 

diyet için her zaman yüksek (örn.>%90) olmalıdır. Bazı deneysel 

tasarımlarda hayatta kalma oranındaki azalmalar kaçınılmazdır ve 

yetersiz beslenmenin açık bir göstergesidir. Bununla birlikte, hayatta 

kalmadaki azalmalar bir deneye değişkenlik getirir ve dolayısıyla 

deneysel sonuçların yorumlanmasında problemler yaratabilir. Bu 

değişkenlik, yoğunluğun azalması, sağlıklı hayvanların baskınlığı 

nedeniyle yem rasyonlarının eşit olmayan dağılımı ve ikincil besin 

kaynakları (yani yamyamlık) gibi bir dizi faktörden kaynaklanabilir 

(Lazo and Davis, 2000). 

Ağırlık Artışı veya Büyüme, Yem Kullanımı ve Hayatta 

Kalma için Belirtilen Endeksleri Elde Etmek için Hangi 

Hesaplamalar Kullanılır? 

Ağırlıkça Büyüme 

Mutlak büyüme veya kilo alımı: İki ölçüm dönemi arasında 

gözlenen verilerden yararlanarak elde edilen değerlerdir (Wf -Wi). 

Kesin olarak balığın ne kadar (g) büyüdüğünün ifadesidir. Özellikle 

yetiştiricilikte yemleme protokolü oluşturulmasında kullanılır. Yem 
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değerlendirme oranı hesabında gereksinim duyulur. Ancak büyüme, 

yem hesaplaması yapılırken tek başına çok yeterli olmaz; bu 

unutulmamalıdır (Dikel, 2009; Lazo and Davis, 2000).  

Ağırlık kazancı= Final Ağırlık- Başlangıç ağırlığı (Wf -Wi) 

Yüzde kilo alımı:  

𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 𝑘𝑎𝑧𝑎𝑛𝑐𝚤 (%) =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 − 𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤

𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤
𝑋100 

Mutlak büyüme oranı: Genel anlamda büyüme, ağırlığın artışı 

olarak tanımlanmaktadır. Vücut ağırlığının artışı ile enerji yeterliliğinin 

artışı bir sinonim olarak kullanılmaktadır. Büyümeyi belirleyebilmek 

için ağırlık ile ağırlık artışı için geçen sürenin ilişkilendirilmesi 

gerekmektedir. Ağırlık ile geçen süre arasındaki bu ilişkiye “Büyüme 

Oranı” denir. Balığın ağırlığı W1 den W2 ye çıktığı zaman (W2 – W1) 

değeri ise bize “Tam Büyüme” yi verir. Bu büyüme t1’den t2’ye kadar 

geçen süre ile ilişkilendirildiği zaman ise W2 – W1 / t2 – t1 formülü 

“Tam Büyüme Oranı” nı vermektedir (Korkut ve ark., 2007). 

𝑀𝑢𝑡𝑙𝑎𝑘 ü𝑦ü𝑚𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 − 𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛𝚤 − 𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛𝚤
 

Göreceli büyüme oranı (RGR): 

𝐺ö𝑟𝑒𝑐𝑒𝑙𝑖 𝑏ü𝑦ü𝑚𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 − 𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤

[𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤𝑋(𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛𝚤 − 𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛𝚤)]
 

Anlık büyüme oranı (g): Belirli bir zaman dilimi dilimi içindeki 

büyüme “Anlık Büyüme Oranı” olarak adlandırılır. 

𝐴𝑛𝑙𝚤𝑘 𝑏ü𝑦ü𝑚𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =
(𝑙𝑛   𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 −𝑙𝑛  𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤)

(𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛𝚤 − 𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛𝚤)
 

Spesifik büyüme oranı (G): Spesifik büyüme anlık büyümenin 

100 ile çarpılmasıyla hesaplanır (Lazo and Davis, 2000).  
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Spesifik Büyüme Oranı =Anlık Büyüme Oranı (g) X 100 

ya da 

𝐴𝑛𝑙𝚤𝑘 𝑏ü𝑦ü𝑚𝑒 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤 =
(𝑙𝑛  𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 −𝑙𝑛  𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤)

(𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛𝚤 − 𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝑧𝑎𝑚𝑎𝑛𝚤)
𝑋100 

formülüyle hesaplanır.  

Spesifik büyüme oranının belirlenmesi, belirli koşullar altında 

yetiştirilen balık türlerinin büyüme potansiyellerini doğru tahmin 

edebilmek, balıkların ihtiyaç duyduğu enerjiyi hesaplayabilmek ya da 

başka bir ifadeyle günlük verilecek yem miktarını doğru 

hesaplayabilmek için oldukça önemlidir (Korkut ve ark., 2007). 

Yem Kullanımı 

Yem dönüşüm oranı (FCR): Dünya genelinde FCR olarak 

bilinen yem dönüşüm oranı kabaca, yemin yumurtaya ve ete dönüşüm 

oranı olarak bilinmektedir. FCR yani yem dönüşüm oranı, balıklarda 

gelişim performansını belirlemede en çok kullanılan belirteçlerden 

birisidir.  

Yem dönüşüm oranının hesaplanmasında aşağıdaki formül 

kullanılır (Lazo and Davis, 2000; Korkut ve ark., 2007). 

𝐹𝐶𝑅(𝑌𝑒𝑚 𝐷ö𝑛üşü𝑚 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤) =
𝑇ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑌𝑒𝑚 (𝑘𝑔)

𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 𝐾𝑎𝑧𝑎𝑛𝑐𝚤 (𝐾𝑔)
 

Yem dönüşüm etkinliği (YDE): YDE, yem verimlilik oranı (FE) olarak 

da bilinir ve ağırlık kazancının tüketilen yeme bölünmesiyle hesaplanır. 

𝑌𝐷𝐸 (𝑌𝑒𝑚 𝐷ö𝑛üşü𝑚 𝐸𝑡𝑘𝑖𝑛𝑙𝑖ğ𝑖) =
𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 𝐾𝑎𝑧𝑎𝑛𝑐𝚤

𝑇ü𝑘𝑒𝑡𝑖𝑙𝑒𝑛 𝑌𝑒𝑚
 

Hayatta Kalma 

Yüzde hayatta kalma: Bir işletmede havuzlara stoklanan 

balıklarda hastalık ya da başka sebeplerden dolayı balık ölümleri 

olabilir. İşletmedeki balıkların hayatta kalma oranlarının 
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hesaplanmasında, hasat sırasındaki balıklar sayılır, ilk stoklama 

sayısından çıkartılarak ölü sayısı bulunur ve yüzde hayatta kalma oranı 

da aşağıdaki formüle göre hesaplanır. 

% 𝐻𝑎𝑦𝑎𝑡𝑡𝑎 𝐾𝑎𝑙𝑚𝑎 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 =
𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑙𝚤𝑘 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 − 𝐻𝑎𝑠𝑎𝑡 𝐸𝑑𝑖𝑙𝑒𝑛 𝐵𝑎𝑙𝚤𝑘 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤

𝑆𝑡𝑜𝑘𝑙𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑙𝚤𝑘 𝑆𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
𝑋100 

 

Yemim Kalitesi ve Yemin Sindirilebilirliği Balıklarda 

Büyümeyi Etkiler mi? 

Tam anlamıyla sindirim, bağırsaktaki besinlerin mekanik, 

kimyasal ve enzimatik işlemlerle bileşenlerine ayrılarak onları, çözünür 

ve bağırsak tarafından emilmeye uygun hale getirmesidir. Emilim, 

moleküllerin ve iyonların bağırsağı kaplayan hücreler tarafından 

emildiği süreçtir. Bu nedenle sindirilebilirlik, içerikteki besinlerin veya 

enerjinin biyolojik olarak kullanılabilirliğinin bir ölçüsüdür (yani, 

emilim için ne kadar kullanılabilir), oysa emilim gerçek alımı ifade eder 

(Lazo and Davis, 2000). Yemin sindirilebilirliği işletmelerdeki 

ekonomik kayıpların önlenmesi ve çevreye verilen zararın en aza 

indirilmesi açısından oldukça önemli bir parametredir.  

8. Yemim Sindirilebilirliğini Nasıl Ölçebiliriz? 

Görünür sindirilebilirlik ve gerçek sindirilebilirlik dahil olmak 

üzere sindirilebilirliği ölçmek için yaygın olarak kullanılan yöntemler, 

aslında birleşik sindirim ve emilim ölçümleridir. 

Görünür Sindirilebilirlik 

Sindirilebilirliği tahmin etmenin en doğrudan yöntemi, deneysel 

bir diyetin belirli bir miktarını beslemeyi ve tüketilen yem ve üretilen 

dışkı miktarını dikkatli bir şekilde kaydetmeyi içerir. Dışkıda kalan 

belirli bir besinin miktarı daha sonra test yemindeki ilk miktardan 

çıkarılır; fark, hayvan tarafından emilen besin miktarını temsil eder 

(Lazo and Davis, 2000). 
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𝐺ö𝑟ü𝑛ü𝑟 𝑆𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑙𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟𝑙𝑖𝑘 = 100 𝑋 
𝐷𝑖𝑦𝑒𝑡𝑡𝑒𝑘𝑖 𝐵𝑒𝑠𝑖𝑛 − 𝐷𝚤ş𝑘𝚤𝑑𝑎𝑘𝑖 𝐵𝑒𝑠𝑖𝑛

𝐷𝑖𝑦𝑒𝑡𝑡𝑒𝑘𝑖 𝐵𝑒𝑠𝑖𝑛
 

Bu yöntem, görünür sindirilebilirlik (AD) olarak adlandırılır 

çünkü dışkı, ayrıca emilmeyen yeme ek olarak endojen dışkı atılımı 

içerir. Bu nedenle, sindirilebilirlik tahmini eksik bir tahmin olabilir 

çünkü dışkıda bulunan besinlerin bazıları endojen olarak üretilen 

atıklardan kaynaklanmış olabilir. 

Gerçek Sindirilebilirlik 

Gerçek bir sindirilebilirlik (TD) tahmini elde etmek için, endojen 

fekal atılım miktarının bir muhasebesine ihtiyaç vardır. Endojen fekal 

atılım tahminleri, test edilen besin maddesini içermeyen bir diyetle 

beslenerek ve ardından dışkıdaki besin miktarı belirlenerek elde 

edilebilir (Lazo and Davis, 2000). 

𝐺𝑒𝑟ç𝑒𝑘 𝑆𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑙𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟𝑙𝑖𝑘 = 100 𝑋 
[𝐷𝑖𝑦𝑒𝑡𝑡𝑒𝑘𝑖 𝐵𝑒𝑠𝑖𝑛 − (𝐷𝚤ş𝑘𝚤𝑑𝑎𝑘𝑖 𝐵𝑒𝑠𝑖𝑛 − 𝐷𝚤ş𝑘𝚤𝑑𝑎 𝑌𝑒𝑚 𝐷𝚤ş𝚤 𝐵𝑒𝑠𝑖𝑛)]

𝐷𝑖𝑦𝑒𝑡𝑡𝑒𝑘𝑖 𝐵𝑒𝑠𝑖𝑛
 

 

Tepkimeye Girmeyen (Inert Maddeler) İşaretçilerle Belirleme 

Yem alımını doğru bir şekilde belirlemek ve/veya suda yaşayan 

hayvanlar tarafından üretilen tüm dışkı materyalini toplamak genellikle 

zordur. Tüketilen tüm yemlerin ve üretilen tüm dışkıların izlenmesini 

önlemek için inert işaretleyiciler kullanan bir dizi teknik geliştirilmiştir. 

Bu yöntem, sindirilebilirlik tahminlerini elde etmek için daha az zaman 

alır. Hayvanlar, birkaç gün boyunca kromik oksit (‰5 ila %1) gibi inert 

sindirilemeyen bir belirteç içeren diyetle beslenir. Etkilenen besinin 

inert işaretleyiciye göre miktarı yemde ve dışkıda belirlenebilir. Bu 

nedenle, yüzde sindirilebilirlik aşağıdaki gibi hesaplanabilir (Lazo and 

Davis, 2000): 

𝐺ö𝑟ü𝑛ü𝑟 𝑆𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑙𝑒𝑏𝑖𝑙𝑖𝑟𝑙𝑖𝑘 = 100 − 100 𝑋 
𝑌𝑒𝑚𝑑𝑒𝑘𝑖 ş𝑎𝑟𝑒𝑡𝑙𝑒𝑦𝑖𝑐𝑖

𝐷𝚤ş𝑘𝚤𝑑𝑎𝑘𝑖 ş𝑎𝑟𝑒𝑡𝑙𝑒𝑦𝑖𝑐𝑖
𝑋

𝐷𝚤ş𝑘𝚤𝑑𝑎𝑘𝑖 𝐵𝑒𝑠𝑖𝑛

𝐷𝑖𝑦𝑒𝑡𝑡𝑒𝑘𝑖 𝐵𝑒𝑠𝑖𝑛
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Balık Yeminin Protein Kalitesi Nasıl Anlaşılır? 

Balıkların büyüme performansına etki eden faktörlerin başında 

yem rasyonunun protein oranı ve bu proteinin kalisesi gelir.  Protein ve 

aminoasit içeriğini değerlendirmek için birçok kimyasal analiz 

yapılmakla birlikte bu analizlere ek olarak sıklıkla kullanılan bazı 

hesaplamalar da bulunmaktadır. Bu hesaplamalarda farklı protein 

kaynakları karşılaştırılarak balığa verilen birim protein başına balık 

ağırlığında meydana gelen artışın değerlendirilmesi esastır. Aşağıdaki 

hesaplamalar bu konsepte dayanmaktadır (Lazo and Davis, 2000). 

Protein verimlilik oranı (PER): 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖𝑘 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 (𝑃𝐸𝑅) =
𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤𝑘 𝐾𝑎𝑧𝑎𝑛𝑐𝚤

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 𝐴𝑙𝚤𝑚𝚤
 

 

Protein dönüşüm verimliliği (PCE): 

𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 𝐷ö𝑛üşü𝑚 𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚𝑙𝑖𝑙𝑖ğ𝑖 (𝑃𝐶𝐸) =
𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐾𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑖 − 𝐵𝑎ş𝑙𝑎𝑛𝑔𝚤ç 𝐾𝑎𝑟𝑘𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑖

𝑌𝑒𝑚𝑖𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 𝑜𝑟𝑎𝑛𝚤
𝑋100 

?  

Kondisyon Faktörü Nedir ve Nasıl Hesaplanır? 

Kondisyon Faktörü 

Kondisyon faktörü (K), balıkların besililik veya iyi durumda 

olmalarının seviyesini ifade etmede kullanılan bir parametredir; 

kondisyon katsayısı, besililik indeksi, uzunluk-ağırlık faktörü gibi 

isimlerle de bilinir. K, balıkta boy (cm) ile ağırlık (g) arasında kübik 

(n3) (izometrik) bir ilişki olduğu esasına dayanır. Kondisyon faktörü 

balıklarda morfolojik yapının en iyi kontrol edildiği formüldür (Korkut 

ve ark., 2007; Filiz ve Tarkan, 2019). Balıklar yüksek oranda enerji 

içeren yemlerle beslendiğinde, balıkta dokularda büyüme olur ve balık 

ağırlık kazanır. Balıklar yetersiz beslendiğinde ya da başka bir 

problemde (hastalık ya da çevresel sorunlar gibi) balık boyunda kısalma 
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olmaksızın ağırlık kaybeder. Bu değişimler, rakamsal olarak kondisyon 

faktöründe değişmeye neden olur. K değeri bazen büyüme oranının bir 

ölçüsü olarak yorumlanır. Kondisyon aynı zamanda balıkların 

beslenmesinde uygulanan yemlerin, yemleme tekniklerinin etki 

düzeylerinin, sudaki veya yem içindeki toksik maddelerin subletal 

etkilerinin değerlendirilmesi denemelerinde de alınan önemli bir 

parametredir. K analizi boy ve ağırlık verilerine dayanır. K 

hesaplamalarında hangi boy değerinin (total, çatal, standart) 

kullanıldığı mutlaka belirtilmelidir. Kondisyon faktörü aşağıdaki 

eşitlikle hesaplanır: 

𝐾 =
𝑊

(𝐿)³
𝑋100 

ya da 

𝐾𝑜𝑛𝑑ü𝑠𝑦𝑜𝑛 𝑎𝑘𝑡ö𝑟ü =
𝑉ü𝑐𝑢𝑡 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤

(𝐵𝑎𝑙𝚤ğ𝚤𝑛 𝐵𝑜𝑦𝑢)³
𝑋100 

Eşitlikte K, kondisyon faktörünü (birimsiz), 

W, balığın gram olarak ağırlığını,  

L, santimetre olarak balığın boyunu ifade eder.  

Bir balık populasyonunun yüksek kondüsyon faktörüne sahip 

olması hem somatik büyüme hem de gonadların gelişmesi için ihtiyaç 

duyulan besinin ortamda bol olduğu anlamına gelir. Kondisyon faktörü 

tür içinde eşeye, yaşa, mevsime, eşeysel olgunluk durumu ve üremeye, 

beslenme şartları ve habitata göre değişim gösterir. Diğer şartlar aynı 

iken kondisyon faktörünün en yüksek olduğu habitat beslenme 

şartlarının en uygun olduğu yer olarak düşünülür. Kondisyon faktörü 

(K):  

a) Besin yoğunluğu, iklim şartları gibi benzer veya farklı 

koşullarda yaşayan aynı tür balık populasyonlarının 

karşılaştırılmasında,  
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b) Gonad olgunlaşma zaman ve süresinin belirlenmesinde, 

c) Beslenme aktivitesi veya besin temininde uzun süreli değişen 

besinsel dengenin bir göstergesi 

olarak kullanılabilir (Filiz ve Tarkan, 2019). 

Hepatosomatik İndeks, Viserosomatik İndeks ve 

Gonadosomatic İndeks Nedir ve Nasıl Hesaplanır? 

Hepatosomatik İndeks-HSI (Karaciğere Bağlı İndeks)  

Balıkların karaciğer doku morfolojisi diğer omurgalıların doku 

morfolojileri ile benzerdir. Karaciğer, çeşitli pankreatik ve safra 

kanalları, damarları ve damarları içeren dallara ayrılmış boru birimleri 

halinde organize edilen, esas olarak hepatositlerden oluşan kanallar, 

tüpler ve sinüzoidlerin oldukça dallanmış bir labirentidir. Karaciğer ana 

damarı, karaciğere sindirim kanalında absorbe edilen besin 

maddelerinin doğrudan alınımını sağlar ve burada daha fazla işlenip 

diğer vücut dokularına gönderilebilir. Karaciğer hepatositleri, karaciğer 

hacminin çoğunu oluşturur ve değişken miktarlarda glikojen ve lipit 

içerebilir. Balıkların karaciğerindeki glikojen ve lipit miktarı 

morfolojik ve histolojik değişikliklerle birlikte balığın beslenmesi, 

sağlık durumu, toksin yükü ve balıkların enerji durumları ile ilgilidir 

(Halver ve Hardy, 2002). HSI’nın belirlenmesi, balıklarda üreme 

dönemi haricinde her periyot boyunca enerjinin karaciğerde depolanan 

kısmını görmemizi sağlar (Nunes ve Hartz, 2001). Balıklar enerjiyi 

kaslarında depolar ancak enerji fazla olduğu zaman vücut tarafından 

karaciğerde glikojen olarak depolanmaktadır. Bu nedenle karaciğerin 

oransal büyüklüğü beslenme durumu ile büyüme hızının bir indeksi 

olarak görülmektedir (Halver ve Hardy, 2002). 
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Hepatosomatik indeks şu formülle ifade edilmektedir (Cheng ve 

ark.,2005):  

𝐻𝑒𝑝𝑎𝑡𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 (𝐻𝑆𝐼) =
𝐾𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ğ𝑒𝑟 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 (𝑔)

𝑉ü𝑐𝑢𝑡 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 (𝑔)
𝑋100 

Viserosomatik İndeks (Organsal İndeks)  

Balıkların iç organları genellikle su ürünleri atığı olarak 

değerlendirilir ve ekonomik değeri yoktur. Bu nedenle balıklarda iç 

organların toplam vücuda oranının az olması istenir. Balığın bütün iç 

organlarının vücut ile oranını belirlemek için Viserosomatik İndeks 

(VSI) değerine bakılır (Öz ve ark., 2017). Özellikle yüksek yağlı 

besinlerle hazırlanan yem rasyonlarıyla yapılan besleme neticesinde ya 

da n-3 PUFA’ları düşük oranda içeren yağlarla hazırlanan rasyonlarla 

yapılan besleme durumunda, iç organlarda yağ birikimi olmaktadır. İç 

organlarda oluşan yağlar balığın iç organlarının büyümesine ve 

viserosomatik indeks değerinin artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca 

yapılan balık besleme çalışmalarında, düşük protein-orta dereceli yağ 

içeren diyetlerle beslenmiş balıklarda daha düşük VSI değerlerinin 

olduğu saptanmıştır. Viserosomatik indeks şu şekilde hesaplanmaktadır 

(Cheng ve diğ.,2005):  

𝑉𝑖𝑠𝑒𝑟𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘 İ𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 (𝑉𝑆𝐼) =
𝑇ü𝑚 İç 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑙𝑎𝑟𝚤𝑛 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 (𝑔)

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉ü𝑐𝑢𝑡 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 (𝑔)
𝑋100 

GSI (Gonadosomatik İndeks)  

Balıklarda gonadosomatik indeks (GSI), üreme aktivitesinin iyi 

bir göstergesidir; bu nedenle yumurtlama mevsimi, GSI'nin bir ilişkisi 

ve gonadal olgunluk aşamalarının sıklık dağılımı ile belirlenir. 

Gonadosomatik indeks balıklarda gonad gelişimin belirlenmesi 

amacıyla kullanılır. Balığın gonad ağırlığının vücut ağırlığına 

oranlanması yoluyla hesaplanır (Rizzo ve Bazzoli, 2020; Martinez ve 

Vasquez, 2001).  
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𝐺𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠𝑜𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘 İ𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 (𝐺𝑆𝐼) =
𝐺𝑜𝑛𝑎𝑑 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 (𝑔)

𝑇𝑜𝑝𝑙𝑎𝑚 𝑉ü𝑐𝑢𝑡 𝐴ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 (𝑔)
𝑋100 

Gonadosomatik indeks değerleri gonad gelişiminin olduğu 

dönemlerde artış göstermektedir. Gonadosomatik indeksin yükselmesi 

gonad ağırlığının artmasıyla doğru orantılıdır. Yani balığın üreme 

öncesi gonadosomatik indeksi en yüksek değerlerine ulaşmaktadır ve 

balıklar, gonadosomatik indekslerinin en yüksek olduğu zaman 

yumurtlarlar. Bunun yanı sıra GSI balığın yaşına göre de değişmektedir 

çünkü farklı balık türlerinin farklı yaşlarında gonad gelişimi 

olmaktadır. Diğer yandan balığın döngüsel karakterlerinin ve gonad 

gelişim oranının belirlenmesi, bilimsel olarak olduğu kadar ekonomik 

olarak da büyük öneme sahiptir (Korkut ve ark., 2007). 
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GİRİŞ 

Dünya genelinde ilgi ve talebin her geçen gün artmakta olduğu 

akvaryum balıkları ve ticareti sürekli büyüyen bir sektör haline 

gelmiştir. Akvaryum balıkçılığının yan sektörlerle beraber küresel 

boyutta ticari hacmi yılda 15-30 milyar ABD $ (Penning ve ark, 2009) 

seviyelerindedir. Bununla beraber yıllık büyüme oranın %14 civarında 

olduğu ifade edilmektedir (FAO, 2014). Bu sektörde kullanılan tatlı su 

akvaryum balıklarının yaklaşık %90’ı yetiştiricilik yoluyla sağlanırken 

geri kalanı doğadan temin edilmektedir. Sektöre olan yoğun ilgi ve 

ticari hacmi nedeniyle bu sektöre yönelmek isteyen yatırımcıların ve 

hobistlerin arayışlarına cevap verebilmek için bu bölüm 

hazırlanmıştır. 

Akvaryum Nedir? 

Akvaryum denildiği zaman ilk akla gelen cam akvaryumlar olsa 

da camın yanı sıra fiberglas ve betonarme gibi (Resim 1) materyallerin 

de kullanıldığı, kontrolü sağlanabilen ve su ile doldurulduğunda 

balıkların izlenebilmesini sağlayan haznelerin tamamına akvaryum adı 

verilir. 

 

Resim 1. Cam, fiberglas ve betonarme akvaryumlara örnek (Anonim 2022a, 2022b, 

2022c) 
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Akvaryum Balığı (Süs Balığı) Nedir? 

Akvaryum balığı farklı tür ve büyüklüklerde olan, estetik 

özellikleri nedeniyle genelde süs olarak kullanılan, görsel olarak 

renkli ve çoğunlukla küçük olan balıkların genel adıdır.  

Akvaryum Balığı Yetiştiriciliğinin Tarihçesi? 

Bilinen en eski akvaryumcular, yaklaşık 4500 yıl önce yapay 

havuzlarda balık bulunduran Sümerlerdir; balık tutma ile ilgili deliller 

ise eski Mısır ve Asur'a aittir. Fakat balık yetiştiriciliği açısından 

bakıldığında en eski olarak bilinen ve MÖ. 1000 yıllarına kadar sazan 

yetiştiriciliği yapan topluluk Çinliler olarak kaydedilmektedir. Süs 

amaçlı olarak Koi ve Japon balıkların seleksiyona dayalı üretimi ise 

Japonya tarafından geliştirildi. Bilinen ilk deniz akvaryumcuları ise 

yemek ve yakalama amacı için balık beslemeyen Romalılardır. 

Okyanustan gelen taze deniz suyuyla beslenen göletler inşa etmişlerdir 

(Villepreux-Power & Gose, 2022).  

1700'lerin ortalarında İngiltere'de akvaryum balıkları cam 

kaplarda başarılı bir şekilde yaygınlaşmıştır. Fakat oksijen, hayvanlar 

ve bitkiler arasındaki ilişki gibi sorunlar bir yüzyıl sonra keşfedilene 

kadar akvaryum bakımı tam olarak geliştirilememiştir. 19. yüzyılın 

başlarında botanikte akvaryum terimi, su bitkileri yetiştirmek için 

kullanılan bir kabı tanımlamak için kullanılmıştır. Fransız doğumlu 

doğa bilimci Jeanne Villepreux-Power, 1832'de ilk cam akvaryumu 

icat etmesine rağmen, terimin modern anlamını ilk kez, bitkilerle 

birlikte sucul hayvanlarının da içinde bulunduğu bir kap olarak alması 

İngiliz doğa bilimci Philip Gosse'ye dayanmaktadır. Çalışmaları, su 

yaşamına halkın ilgisini artırdı. 1850'de balıkların, amfibilerin ve 

sürüngenlerin tutulması doğa araştırmalarında faydalı hale geldi. 

İlk teşhir akvaryumu ise 1853 yılında Londra'daki Regent's 

Park'ta halka açılmıştır. Bunu Berlin, Napoli ve Paris'teki akvaryumlar 

izledi. P.T. Sirk girişimcisi Barnum, suda yaşayan hayvanların ticari 
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olanaklarını fark etti ve 1856'da New York'taki Amerikan Müzesi'nde 

özel bir girişim olarak ilk teşhir akvaryumunu açtı. 1928'de dünya 

çapında 45 kamu veya ticari akvaryum vardı, ancak büyüme yavaşladı 

ve II. Dünya Savaşı sonrasına kadar birkaç yeni büyük akvaryum 

ortaya çıktı. Dünyanın belli başlı şehirlerinin çoğu artık ticari 

akvaryumların yanı sıra halka açık akvaryumlara da sahip (Villepreux-

Power & Gose, 2022). 

Dünya Genelinde Kaç Adet Akvaryum Balığı Türü Vardır? 

Dünya genelinde bilinen 5300 adet’in üzerinde tatlı suda ve 

1802 adet tuzlu suda yaşayan akvaryum balığı bulunmaktadır 

(Hensen, Ploeg & Fossa, 2010; Rhyne ve ark, 2012)   (Raghavan ve 

ark, 2013). Tatlı su grubunun yaklaşık %90’ı, tuzlu su grubunun ise 

yaklaşık %5’i yetiştiricilik yoluyla üretilmekte, geri kalan kısımlar ise 

doğrudan doğadan toplanmaktadır (Oliver, 2001). 

Dünya Genelinde Küresel Pazara Hakim Kaç Tür 

Bulunmaktadır? 

Akvaryum balıklarında küresel pazara hakim olan yaklaşık 30 

tür vardır. Lepistes ve Neon Tetralar küresel pazar payının %25’inden, 

mali değer olarak ise %14’ünden fazlasını oluşturmaktadır. Bu türler 

dışında en fazla rağbet gören tür Japon balığıdır. Bu türleri takiben 

Moli, Yakut, Plati, Kılıç kuyruk, Melek balığı, Zebra ve Diskuslar gibi 

özel türler oluşturur (Dey, 2016). Son dönemlerde Sarı Prenses, Yunus 

Çiklit gibi çiklit türlerine de ilgi her geçen gün artmaktadır. 

Dünya Genelinde Pazara Hâkim Ülkeler Hangileridir? 

Akvaryum balıkları üretimi, tropik ve yarı tropik bölgelerde 

bulunan az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine 

önemli katkıda bulunmaktadır (Lovell, 2000; Gouveia ve ark, 2003). 

Başta Singapur olmak üzere Tayland, Malezya, Endonezya, Tayvan, 

Hindistan, Sri Lanka ve Çin akvaryum balığı üretiminde ve dünya 

akvaryum balığı ihracatında lider ülke konumundadır. En fazla 
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akvaryum balığı ithalatı yapan ülkeler ise, Amerika, AB ülkeleri ve 

Japonya gibi gelişmiş ülkelerdir (FAO, 2011).  

Akvaryum Balıkları Yenir mi? 

Akvaryum balıklarının çoğunlukla etleri sofralık balık olarak 

kullanılmaya uygun değildir. Genel olarak estetik özellikleri ve 

görsellikleri nedeniyle süs amaçlı kullanılmaktadır. Fakat sayıları az 

olmakla beraber bazı türler hem akvaryum balığı hem de tüketimlik 

balık olarak kullanılabilmektedir. Örneğin, Asya kedi balığı olarak da 

bilinen Pangasius çok fazla büyümesi, etinin yumuşak, kokusuz ve 

lezzetli olması gibi özellikleri nedeniyle tüketimlik balık olarak 

kullanılmakta ve yakın gelecekte mutfaklardaki yemek çeşitliliği 

açısından giderek yaygınlaşması beklenmektedir (Dikel, 2015). Bunun 

yanı sıra küçük boyutlardakiler ise hobistler tarafından akvaryum 

balığı olarak kullanılmaktadır (Resim 2).  

 

Resim 2. Akvaryum ve sofralık amacıyla kullanılan Pangasiuslar (Anonim, 2022d, 

Anonim, 2022e) 

Yine bir sazan türü olan Koi balıkları az da olsa bazı bölgelerde 

sofralık olarak tüketilmektedir. Fakat görselliğinin güzel olması, etinin 

çok beğenilmemesi ve Japonya, Güneydoğu Asya’nın bazı 

bölgelerinde uğursuzluk sayılması gibi faktörler nedeniyle yaygın 

olarak sadece akvaryum balığı olarak kullanılmaktadır (Resim 3). 
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Resim 3. Pangasius ve Koi Balıkları (Anonim, 2022f) 

Akvaryum Balığı Yetiştiriciliğinin Sofralık Balık 

Yetiştiriciliğinden Farklılıkları Nelerdir? 

-  Akvaryum balıkları yetiştiriciliğinde büyük sistemler 

kullanılabileceği gibi bir göz oda gibi oldukça küçük ölçekli ve basit 

sistemli alanlar da kullanılabilir. Fakat tüketimlik balıklarda sadece 

büyük ölçekli ve kontrollü yetiştiricilik havuzlarının kullanılması 

gerekir.   

- Akvaryum balıkları genel olarak 3-4 ay gibi kısa bir sürede 

pazar boyuna ulaşabilirler ve kontrollü koşullar altında yılda 

3-4 kez yavru elde edilebilir. Tüketimlik balıklarda ise bu 

süre 12-18 ay gibi uzun bir süreyi bulabilir. Bu özellik 

sayesinde tüketimlik balıklara göre daha yüksek gelir elde 

etmek mümkündür.  

- Akvaryum balıkları küçük olmaları nedeniyle birim alanda 

daha fazla stoklanırken tüketimlik balıklarda bu sayı oldukça 

azalmaktadır. 

- Tüketimlik balıkların satışında porsiyon boyu dikkate 

alınmaktadır. Örneğin, Alabalık porsiyon ağırlığı 200-250 

g’dır ve daha hafif olanları tüketimlik olarak çok tercih 
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edilmez. Akvaryum balıklarında ise boyutun ve ağırlığın 

önemi yoktur. Her boyutun pazarı mevcuttur. 

Akvaryum Yetiştiriciliğinde Hangi Yetiştiricilik Sistemleri 

Tercih Edilir? 

Akvaryum balığı yetiştiriciliği üretiminde kullanılacak 

akvaryumların yapısı yetiştiriciliğin yapılacağı yer ve hedeflere bağlı 

olarak şekillenebilmektedir. Genelde oda gibi küçük ölçekli üretim 

yapan üreticiler cam akvaryumları tercih ederken, büyük işletmeler ise 

daha büyük kapasiteli fiberglas ya da betonarme havuzları tercih 

etmektedir. 

Cam Akvaryum Kurulumu İçin Gerekli Malzemeler 

Nelerden Oluşur? 

Bir akvaryum kurulumunda yetiştiriciliği yapılacak olan türe 

bağlı olarak ekipman, su hacmi ve ölçüler gibi değerler farklılıklar 

gösterir. Fakat bu farklılıklara olsa da her akvaryumun temel düzeyde 

ekipmanlara ihtiyacı vardır. Temel ihtiyaçlar; yetiştirilecek olan balık 

türü, akvaryum, akvaryum standı, hava pompası ve taşı, filtreler, 

ısıtıcı, termometre, ışıklandırma olarak sıralayabiliriz. 

Akvaryum balığı yetiştirecek kişilerin yapabileceği en büyük 

hata balık türünü seçmeden önce akvaryum sistemi kurmaktır. 

Öncelikle hangi balığı yetiştireceksek türü seçmeli ve o türün 

isteklerine uygun ekosisteme bağlı olarak akvaryum sisteminin 

kurulumu yapılmalıdır. Çünkü akvaryum balıklarının büyüklükleri, su 

seviye ve sıcaklık istekleri gibi faktörler türden türe farklılıklar 

göstermektedir. Bu konularda herhangi bir mağduriyet yaşamamak 

için tür seçimi önemlidir. 

Balık tür seçimi tamamlandıktan sonra yapılması gereken ilk 

unsur türe uygun büyüklükte akvaryum(lar) edinmektir. 

Akvaryumların derinliği, uzunluğu gibi ölçüler ve su hacmi seçilen 

balık türüne uygun olmalıdır. Örneğin, lepistes anaçlarının 
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büyüklükleri 3 – 6 cm arasında değişiklik gösterdiği için stok 

yoğunlukların da boyuta bağlı olarak her 4 litreye 1 adet olacak 

şekilde olması beklenir, diskus gibi daha büyük balıkların stok 

yoğunluğunun her 30-35 litreye 1 adet olması beklenmektedir. Ayrıca 

diskus gibi bazı büyük türler lepistes gibi küçük cüsseli balıklara göre 

daha derin suyu ihtiyaç duyar. Bu nedenlerden dolayı akvaryumların 

boy, derinlik ve yükseklikleri yetiştiriciliği yapılacak olan balık türüne 

ve istenilen üretim miktarına göre ayarlanması gerekmektedir. Küçük 

ve büyük cüsseli türler bir arada bulundurulacak ise yine akvaryum 

boyutları seçilirken balıkların isteklerinin dikkate alınması ve ölçü 

hesaplarının türlerin isteklerine göre belirlenmesi gerekmektedir 

(Resim 4).  

 

Resim 4. Birlikte tutulan diskus ve lepistes türleri (Anonim, 2022g) 

Akvaryumların kontrol edilebilmeleri ve düzenli şekilde 

yerleştirilebilmeleri için akvaryum stantları kullanılması 

gerekmektedir. Stantların boyutlarının akvaryumların boyutlarına 

uygun olacak ölçülerde ve su ile dolu akvaryumların ağırlığına 

dayanabilecek sağlamlıkta yapılması gerekmektedir. Hobi amaçlı 

yapılan akvaryumculukta görselliğe önem verildiği için genelde ahşap 

stantlar tercih edilmektedir. Fakat yetiştiricilik amaçlı kullanılacak 

akvaryumlar için genellikle demir profillerden yapılmış akvaryum 

stantları kullanılmaktadır (Resim 5).  
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Resim 5. Akvaryumlar ve akvaryum stantları (Orijinal) 

Balıklar hava gereksinimlerini atmosferik ortamdan suya geçen 

ve suda çözünmüş halde bulunan oksijeni kullanarak giderirler. Doğal 

ortamlarda dalga, şelale gibi su hareketleri sayesinde oksijen suya 

nüfus eder ve akıntılar ile beraber sucul ortamda dağılır. Fakat kapalı 

sistem olan akvaryumlarda su durağan olduğundan oksijenin 

atmosferden suya geçme oranı ve hızı düşük olmaktadır. Bu nedenle 

akvaryum sistemlerinde oksijenin sağlanabilmesi için atmosferik 

havayı su ortamına aktarmakta kullanılan hava pompaları 

geliştirilmiştir. Hava pompası seçiminde pompanın gücü, pompaladığı 

hava litresi, ses düzeyi gibi unsurlara dikkat edilmelidir. Ayrıca hava 

verilecek ortamın toplam hacmi dikkate alınarak kapasiteye yeterli 

olabilecek bir pompa tercih edilmelidir. Hava pompaları hobi ya da 

yetiştiricilik amacına uygun olarak farklı büyüklüklerde temin 

edilebilmektedir (Resim 6). 
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Resim 6. Yetiştiricilik ve hobi amaçlı kullanılan akvaryum hava pompaları 

(Anonim, 2022h; Anonim, 2022ı) 

Akvaryum kurulumunda kullanılan bir diğer temel malzeme ise 

hava taşlarıdır. Hava taşlarının kullanılmasındaki amaç hava 

pompaları aracılığıyla suya verilen havanın su ile daha geniş mesafeli 

olarak nüfuz etmesini ve oksijenin suda daha iyi dağılmasını 

sağlamaktır. Gerek hobistler gerekse yetiştiricilik amaçlı kullanım için 

görsel olarak çeşitli ve farklı büyüklüklerde hava taşları mevuttur 

(Resim 7). 

   

Resim 7. Hava taşları (Orijinal) 

Akvaryum kurulumunda gerekli olan en önemli temel ihtiyaç 

filtre sistemleridir. İç ve dış olarak üretilen filtreler gerek hobistler 

gerekse yetiştiriciler için kesinlikle atlanmaması gereken bir 

malzemedir. Filtre sistemleri su kalitesinin yüksek olması, suyun 

temiz kalması ve buna bağlı olarak balıkların daha sağlıklı olmalarını 

sağlayan önemli bir malzemedir. Bu nedenle filtre seçimi yaparken 
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mümkün olduğunca en kaliteli sistemler temin edilmelidir. Hobi 

amaçlı akvaryumlarda daha basit ve küçük filtreler kullanılırken, 

büyük çaplı yetiştiricilik ünitelerinde daha gelişmiş filtre sistemleri 

kullanılmaktadır. Filtreler genel anlamda mekanik filtreler (tambur, 

kum vb.), gravitasyonel filtreler (Çökültme, sanstifüjasyon vb.), 

biyolojik filtreler ve kimyasal filtreler (karbon, protein skimmer 

vb.)’den oluşmaktadır. 

Balıkların yaşamsal faaliyetlerini en iyi şekilde yerine 

getirebilmeleri için su sıcaklığının 20 – 25 ℃’ler aralığında olması 

gerekmektedir. Su sıcaklığının çok düşük ya da yüksek olması 

durumunda balıklar strese girerek yem almama, aşırı oksijen tüketme, 

yüksek mukus salgılama, aşırı hareketlilik ve hatta ölümle sonuçlanan 

bir takım olumsuzluklarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle su sıcaklığının 

optimal düzeylerde olması filtre sistemlerinin varlığı kadar önemli bir 

unsurdur. Su sıcaklığının istenilen düzeyde tutulabilmesi için bazı 

yöntemler uygulanır. Hobi amaçlı kurulan akvaryumlarda en sık 

rastlanan yöntem basit ve tek bir akvaryumu ısıtmaya yarayan ve 

akvaryumun içine konulan ısıtıcılardır (Resim 8). Bu ısıtıcıların gücü 

akvaryumun büyüklüğüne göre seçilmelidir. En düşükten başlayarak 

sıralanacak olursa 25 watt ısıtıcı 10-25 litre, 50watt ısıtıcı 15-50litre, 

75 watt ısıtıcı 50-75 litre,100 watt ısıtıcı 60-100 litre, 150 watt ısıtıcı 

100-150 litre, 200 watt ısıtıcı 200-300 litre, 300 watt ısıtıcı 300-450 

litre için ideal ısıtıcılardır (Anonim, 2022j). Büyük ölçekli 

yetiştiricilik yapılan ünitelerde ise her bir akvaryum için ısıtıcı 

kullanmak hem maliyetli hem de kontrolü zor olacağından genelde 

ortamın bir soba ya da kalorifer aracılığıyla ısıtılmasına 

dayanmaktadır. Su sıcaklığının düzenli olarak kontrol edilebilmesi 

için de termometre kullanılmalıdır. 
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Resim 8. Akvaryum su ısıtıcısı (Orijinal) 

Akvaryumların ışıklandırılmasında ise genel olarak floresan 

lambalar kullanılmaktadır. Açık sistemler doğal güneş ışığından 

faydalandığı için ayrıca ışıklandırma yapmaya ihtiyaç yoktur. Fakat 

kapalı sistemlerde güneş ışığının ulaşamadığı durumlarda balıkların 

genel refahını, gereksinimlerini karşılayacak görüş imkânını 

sağlayabilmek için bir ışık kaynağı ile aydınlatılma yapılması 

gerekmektedir. Işığın rengi, yoğunluğu, açık kalma süresi balıkların 

ve özellikler bitkili akvaryumlarda bitkilerin üzerinde değişik olumlu 

ya da olumsuz etkileri vardır. Bu nedenle ışık yoğunluğu ve süresini 

belirlerken balık türü ve bitki yoğunluğu dikkate alınmalıdır. Genel 

olarak çok yoğun olmayan ve 12 saat aydınlık, 12 saat karanlık 

ışıklandırma şekli uygulanır. 

Akvaryum Balığı Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yemler 

Nelerdir? 

Akvaryum balığı yetiştiriciliğinde kullanılan yemler canlı ve 

cansız olmak üzere iki çeşit olarak sınıflandırılabilir. 

Doğal ortamda tatlı su balıklarının diyetleri çok çeşitlidir. Genel 

olarak beslenme öğelerini canlı yemler oluşturmaktadır. Bu nedenle 

canlı akvaryum balık yemi söz konusu olduğunda, aralarından seçim 
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yapılabilecek birçok seçenek mevcuttur. Akvaryum balıkları için en 

popüler canlı yemlerden biri artemia’dır. Akvaryum balıkları 

yaşamının her aşamasında bu canlılarla beslenebilir ve harika bir 

protein kaynağıdır. Artemia üretimi yapılamayan ve doğadan yumurta 

kistleri halinde toplanarak paketlenen ve kullanıma hazırlanan bir çeşit 

tuzlu su karidesidir. Artemianın naupli, metanaupli ve yetişkin 

formları bulunur. Artemia kistlerinin açtırılması ile ilk ortaya çıkan 

formu olan nauplilerin boyutları 420 – 520 µm civarındadır. Bu 

nedenle birçok akvaryum balığı larvasının beslemesinde 

kullanılmaktadır. Yetişkin formları ise akvaryum balıkları için harika 

bir canlı yem kaynağıdır. Diğer bir canlı yem kaynağı ise “”daphnia” 

veya su pireleridir. Genellikle renklendirme için kullanılan bir 

plankton türüdür. Bu canlılar, akvaryum balıkları için harika bir A 

vitamini ve D vitamini kaynağıdır. Bu canlı yemlere ek olarak, 

balıklara tubifex, kan kurdu, beyaz solucan ve mikro solucan gibi 

çeşitli solucanlar da verilebilir. Kan kurtları aslında sivrisinek 

larvalarıdır ve mükemmel bir protein kaynağıdırlar. Beyaz solucanlar 

balığa sağlıklı lipidler sağlar ve mikro solucanlar küçük balıklar ve 

yavrular için harika bir seçenektir. Yumurtadan yeni çıkmış yavrular 

için infusoria başka bir seçenektir. Infusoria, yavruların küçük ağızları 

için mükemmel boyutta olan mikroskobik protozoanlardır (Anonim, 

2022). Cansız yem olarak da piyasada tür ve büyüklüğe bağlı olarak 

çok sayıda kuru yem mevcuttur. İhtiyaca göre tür, içerik ve büyüklüğe 

göre uygun yem tercih edilmelidir. 
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GİRİŞ 

Su Ürünlerinde Kalite nedir? 

Kalite kontrol ürünün başından sonuna kadar herhangi bir 

üretim hatası olup olmadığını kontrol eder. Üretimde maksimum 

verimi en düşük bütçe ile almak için gereken çalışmaları yapan bir 

bölümdür. Su ürünlerinde kalite de en önemli unsurlardan biri balıkta 

fiziksel kimyasal biyolojik her türlü tehlikenin kontrol altına alınması 

ve gıdanın insan tüketimine uygunluğunun sağlanması için her türlü 

önlem ve koşulların sağlanmasıdır. Balığın çiftliğe ilk giriş anından 

üretim işleme ve dağıtımın tüm aşamalarının izlenebilir olması kalite 

açısından büyük önem arz etmektedir. 

Üretimde Kalite Yönetiminin Önemi Nedir? 

Japoncadaki “kai” değişim ve “zen” daha iyi anlamına gelen 

kelimelerden oluşup, sürekli iyileştirme anlamına gelmektedir. 

Toplam Kalite Yönetimi’nin temel ilkelerinden biri olan Kaizen 

stratejisi, belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin 

arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere 

yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş; fakat hızlı 

bir gelişim sağlamayı ve maliyetlerde düşmeyi hedefler. 
 

 
Şekil 1. Pukö Döngüsü planlama aşamasının ilk ve en kritik adımıdır. 
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1) PLANLAMA 

Planlama aşamasına gereken önem verilmez ise kontrol al ve 

önlem al aşamalarında yapılacak olan uygulamaların maliyeti çok 

fazla olacaktır. 

· Hedeflerin belirlenmesi 

· Detaylı plan hazırlama  

2) UYGULA 

İlk aşamada planlanan faaliyetlerin belirlenen kişi yöntem ve 

zamanlarda gerçekleştirildiği aşamadır. 

Bu aşamada kullanılan istatistiksel yöntemlerden elde edilen 

veriler PUKO'nun üçüncü adımı olan Kontrol et aşamasının girdisini 

oluşturur. 

3) KONTROL ET 

Planlanan hedeflere ne kadar ulaşıldığı belirlenir. 

Eğer hedeflere ulaşıldıysa yapılan uygulama faaliyetleri kontrol 

edilir ve standartlaştırılır. 

4) ÖNLEM AL 

Kendi içinde PUKO döngüsü içerir. Planlanan faaliyetler ile 

yapılan uygulamalar arasında ortaya çıkan farklılıkların, sapmaların 

nedenleri araştırılır ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik 

faaliyetler başlatılır. 

Üretimde Kalite Yönetimi Aşamaları Nelerdir? 

Balık yetiştiriciliğinde öncelikle planlama aşamasında ne 

yetiştireceğiz tür seçimi sıcak ya da soğuk iklim balığı mı 

yetiştirilecek türün özelliğine göre bir üretim planı sağlanır. 
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Tür seçimi yapıldıktan sonra ne kadar yetiştireceğimiz ve hangi  

bir işletme modeline göre sistem seçimi yapmamız gerektiği ve 

üretimin küçük veya orta ölçekli olup olmayacağına karar verilir. 

Sonraki aşamada üretim tekniğine karar verilerek yavruların 

doğadan toplanarak mı yoksa anaç kadrodan yumurta elde edilerek mi 

ya da yavru satın alarak nasıl yetiştireceğimize karar verilir. Karar 

verildikten sonra üretim tekniğine göre anaç bakımı yavru bakımı 

semirtme aşamalarına geçilir. 

Ve son olarak üretimi yapılan balıkların nasıl ve kime 

satacağımız doğrudan satış mı yoksa toptancı yardımıyla mı olacağına 

karar verilerek satış aşamasına geçilir. 

Balık yetiştiriciliğinde üretim aşaması itibarıyla bu pukö 

döngüsünü öncelikle yetiştiricilikte ortamın kontrolü sağlanarak 

başlayabiliriz ortam kontrolü suyun fiziksel kimyasal ve kalite 

yönünden özelliklerini içermektedir. Ayrıca havuzlar tanklar ve 

kafeslerin sistem kontrolünü de içermektedir. 

Daha sonra beslemenin yönetimi aşamasında yem içerikleri 

oranları boyutları yem teknolojisi pellet ya da extrüde olması ve 

yemin rengi kokusu tadı verilme şekli öğün sayısı besleme 

yönetiminin en önemli unsurları arasındadır. 

Başka önemli bir basamak ise balığın hangi yetiştiricilik 

sisteminde üretileceğidir. Extansif , Yarı Entansif ve Entansif 

sistemler Makine ve teçhizat  seçimi (Isıtıcı, soğutucu vs) Stok 

yoğunluğu önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra büyümenin kontrolü 

balığın ağırlığı boyu oransal tüm hesaplar ve ekonomik açıdan 

değerlendirilmesi yine önemli kalite basamaklarından bir tanesidir. 

Su ürünlerinin gıda üretimindeki önemi 

Su ürünleri yetiştiriciliği, gıda üretimi için dünya çapında en 

hızlı büyüyen endüstrilerden biridir ve su ürünleri insan beslenmesi 
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için önemli bir protein kaynağıdır. Bouelet ve ark, (2018)’e göre, su 

ürünleri yetiştiriciliğini ‘balık, yumuşakçalar, kabuklular ve su 

bitkileri dâhil olmak üzere suda yaşayan organizmaların seçilmiş ve 

kontrollü alanlarda yetiştirilmesi olarak tanımlamaktadır. Balık 

ürünlerine olan yüksek talep nedeniyle su ürünleri üretimi bu talebi 

karşılamak için toplam balık üretimindeki payı artmaktadır. 2018 

yılında FAO avlanmanın her yıl artmasının beklendiğini ve  2030 

yılına kadar ise bu oran yaklaşık %62’ye ulaşacağını bildirmiştir. Bu 

talep dünya nüfusunun artması ve avcılığın azalmasıyla 

açıklanmaktadır. Endüstri mevcut talebi karşılamak için gelişmesine 

rağmen, çevreye zarar vererek arazi kullanılabilirliğin azalmasına, su 

kirliliğine, ötrofikasyona, zehirli kimyasallara ve gıda zincirine 

yönelik tehditlere sebep olmaktadır(.FAO,2020). 

Bugüne kadar su ürünleri yetiştiriciliği arz ve talebi hakkında 

özellikle dünya çapında çok az veri bulunmaktadır. Bunlar; atık sudan 

kaynaklanan çevresel etkiler; atık sularla ilgili çevre kanunları; 

antibiyotiklerin, hormonların ve vitaminlerin büyümeyi arttırmaya 

yönelik olan uygulamalar ve bunların akıbeti nedeniyle ortaya çıkan 

ve endişe verici kirletici sorunları; su ürünleri endüstrisinde 

benimsenen en iyi uygulamalar su ürünleri atık suları için mevcut 

arıtma teknolojileri. Su ürünleri endüstrisine ve su ürünleri 

yetiştiriciliği atıklarının yönetimine bir zemin hazırlayarak başlamakta 

ve ardından küresel su ürünleri üretimine odaklanmaktadır.  

Su ürünleri üretiminde arz ve talebe olan bakış? 

Su ürünleri endüstrisi, üretim sistemindeki yenilikler sebebiyle 

hızlı ilerleyen bir endüstri olarak kabul edilmiştir ve 1980’den bu yana 

toplam gıda endüstrisinin %8,8’ini kapsamaktadır. Su ürünleri 

yetiştiriciliği yeni olarak kabul edilse bile, daha da gelişmesi ve 

büyümesi için keşfedilecek birçok alanı vardır. Su ürünleri 

yetiştiriciliğindeki kritik görevler, endüstriden kaynaklanan biyolojik, 

çevresel, ekonomik, sosyal ve teknik konulardır. 
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2018 yılında su ürünleri endüstrisi dünya genelinde yaklaşık 82 

milyon ton üretim gerçekleşmiş ve 2030 yılında ise bu rakamın 109 

milyona ulaşması beklenmektedir. Ortalama olarak su ürünleri 

üretiminde 2001’den 2018 yılına kadar olan büyüme oranı %5,3 

civarındayken bu oran artmaya devam etmektedir. Asya %89 ile 

küresel su ürünleri üretimine en büyük katkıyı yapan bölgedir. Su 

ürünleri yetiştiriciliğinden elde edilen başlıca ürünler ise, yüzgeçli 

balık (54.3 milyon ton), ardından yumuşakçalar (17.7 milyon ton), 

kabuklular (9.4 milyon ton), omurgalı deniz canlıları (435.400 ton), su 

kaplumbağaları (370.000 ton) ve kurbağalar (131.300 ton) (FAO, 

2020). Ana üreticiler arasında ki bunlar küresel üretimleri yıllar 

içerisinde farklı olsalar da bu ülkeler Hindistan, Mısır, Bangladeş, 

Vietnam, Hindistan, Şili ve Norveç’tir. Nijerya için önemli bir üretim 

olan su ürünleri üreticiliği, onu Afrika bölgesinin ikinci ana üretici 

haline getirdi ancak Afrika kültür balıkçılığı ise küresel su ürünleri 

için toplam üretimin 2,7’si gibi küçük bir payla yer almaktadır. Çin, 

Hindistan ve Endonezya gibi bazı ülkeler, tatlı su ürünleri 

yetiştiriciliğinde kilit ülkelerken, Yunanistan, Norveç, Japonya, 

Kanada ve Şili gibi ülkeler ise özellikle soğuk su alabalıkları için ana 

üreticiler içerisindelerdir. Kıyı su ürünleri yetiştiriciliği içinse, Doğu 

ve Güneydoğu Asya bölgelerinde bulunan Vietnam, Çin ve Filipinler 

tayfun vurma riskinden dolayı çiftlik balıkları üretimine öncülük eden 

ülkeler olmuşlardır. Asya ve Latin Amerika kıyı su ürünleri 

yetiştiriciliğinden elde edilen deniz karidesi üretimine hâkim olmak 

kendi döviz piyasaları için hayati önem taşımaktadır(Guillen ve 

ark,2019; Kumar ve Engle,2016;Belton ve Thilsed,2014; Fore ve 

ark,2018;Llorateve Luna,2016).  

Su ürünleri üretiminin tahminen üçte ikisi insan tüketimi için, 

geri kalanı ise balık unu ve balık yağı için kullanılmaktadır. 1960'dan 

2018 yılına kadar kişi başına düşen küresel tüketim yılda 1,5 oranında 

istikrarlı bir şekilde artmaktadır. (9.9 kg-20.5 kg). Tüketim eğilimi 

insan nüfusunun artışına paralel olarak artmaktadır. Tahmin edildiği 

gibi dünya nüfusunun 2030 yılında 8,5 milyara çıkacağı ve 2030 
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yılında kişi başına tüketimin 21.5 kg olacağı düşünüldüğünde kişi 

başına düşen tüketimin devam etmesi için su ürünleri endüstrisinin 

üretim kapasitesinin tahminen 109 milyon tona çıkarması 

gerekmektedir. Kentli insanların balık yemeğe harcayacak daha fazla 

gelire sahip oldukları ve sıklıkla restoranlarda yemek yemeleri balık 

tüketiminin artmasına katkıda bulunduğu düşünüldüğünde, kentleşme 

su ürünlerine olan talebin artmasına katkıda bulunmuştur. 

Teknolojinin ve tedarik zincirinin gelişmesi, daha verimli depolama, 

dağıtım ve pazarlama yöntemleriyle birlikte balık ve yan ürünlerine 

erişim daha kolay hale geldi. Afrika, Latin Amerika ve Asya gibi 

bölgelerde geleneksek balık pazarlarının aksine hipermarketlerin ve 

süper marketlerin gelişimi balık ürünlerinin hazır ve potansiyel olarak 

pazarlanabilir olması yolunu sağlamıştır.  Su ürünleri üretiminin 

büyümesi, onlarca istihdam yaratması gibi pozitif etkileri de olmuştur. 

Yaklaşık 23 milyon tam zamanlı iş doğrudan veya dolaylı olarak su 

ürünleri yetiştiriciliği ile bağlantılıdır. Gıda ve Tarım Örgütü’ne  göre 

Asya kıtası  balık çiftçileri için istihdam sağlama bakımından önemli 

bir lider olmuş ve yaklaşık olarak %94 oranında istihdam 

sağlamıştır(Nasr-Allah ve ark,2020; Ottinger ve ark,2016). 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Atıklarının Güvenliği, Sağlık Ve 

Çevre Üzerine Etkileri Nedir?            

Su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinde atık üretimi nedeniyle 

güvenlik, sağlık ve çevre açısından etkiler açıkça görülmektedir. Bu 

etki alanları, su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetine, özel ilgi alanına ve 

söz konusu üretim ölçeğine bağlı olarak güvenlik, fiziksel, kimyasal, 

biyolojik, ergonomik ve psikososyal alanlar olarak özetlenmiştir.  

Mesleki tehlikeler ve riskler 

Su ürünleri yetiştiriciliği için riskler genellikle fiziksel çalışma, 

kimyasal maruziyet ve hastalık enfeksiyonu olarak sınıflandırılır 

ancak nadiren rapor edilirler. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya 

ve Kuzey Avrupa gibi gelişmiş ülkeler, Asya ve Latin Amerika'daki 
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gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha iyi izleme, önleme ve yaptırım 

uygulama sistemlerine sahiptir. Bu konuda özellikle dezenfeksiyona 

önem verilmektedir. Dezenfeksiyon,  su ürünleri yetiştiriciliğinde 

yaygın olarak kullanılan bir hastalık yönetim aracı olarak kullanılır ve 

bu hastalıkları önlemek, kontrol etmek ve ortadan kaldırmak için 

tasarlanmıştır. Dezenfektan terimi ise genellikle, zararlı 

mikroorganizmaların yok edilmesi yoluyla enfeksiyonu önleyen bir 

kimyasal madde olarak tanımlanmıştır (Cavalli ve ark,2019). 

Gıda Güvenliği 

Balıkların güvenle tüketilebilmesi için gıda güvenliği zorunlu 

bir faktördür. Açık denizlerden gelen balıklar genellikle zararsız kabul 

edilir ve gıda kaynaklı hastalıkların epidemiyolojik kanıtlarına 

dayanarak uygun şekilde soğutulduğunda ve işlendiğinde tüketilebilir.  

Açık denizlere kıyasla tatlı su ve kıyı ortamlarında tehlikeler daha 

fazladır. Güvenlik sorunları üretim yöntemlerine, uygulamalara ve 

kültür koşullarına bağlıdır. Bölgeler ve habitatlar arasında farklılık 

gösterebilir. Gıda güvenliğini garanti altına almak için belirli 

kirleticileri izlemek için bazı programlar oluşturulmuştur. 

İnsan yapımı (human-made) kirleticiler üzerine yapılan 

araştırmalar, bu kirleticilerin çiftlik balıklarında yabani balıklara 

kıyasla daha fazla olduğunu belirtmiştir (Gadelha ve 

ark,2019;Vandermeersch ve ark,2015). 

Çevre üzerindeki etkiler 

 Su ürünleri yetiştiriciliğinde kimyasal kullanım antibiyotikler, 

dezenfektanlar ve parazit öldürücüler gibi kaynaklarla çevreyi 

kirletebilecek başka bir faktördür. Bu kimyasallar yetiştiricilik 

üretimini artırmak amacıyla iyi niyetle kullanılsalar da nihayetinde 

çevre kirliliğine katkıda bulunurlar. Antibiyotikler, hastalık kontrolü, 

balık büyümesi ve su ürünleri üretimini iyileştirmek için teşvik edilir. 
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  Ötrofikasyon, su kalitesini bozabileceği ve kalite hedeflerine 

ulaşmanın önünde büyük bir engel olabileceği için birçok su 

ekosistemi için küresel bir tehdittir. İklim değişikliğinin bir fenomeni 

olan küresel ısınma, ötrofikasyonu teşvik edebilir, çünkü yüksek 

sıcaklıklar alglerin ve siyanobakterilerin büyümesini kolaylaştırır. 

Sürdürülebilir su ürünlerinde en önemli kriter çevresel, kimyasal ve 

biyolojik parametrelerdir. Bu konuda  Yaşam döngüsü analizi 

dediğimiz bazı yönetimsel pratikler vardır (Cavalli ve 

ark,2019;Ngajilove Jeebhay,2019). 

Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Assesment)                                                  

 
 

 

Çevresel      

Ötrofikasyon  

Stres               

 

Maliyet 

İşleme 

 

 

 

Biyoçeşitlilik 

Lokasyon 

 

Su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin yönetmelikler ve 

mevzuatlar 

Su ürünleri yetiştiriciliği operasyonları için risk 

değerlendirmelerinin yönetilmesi, üretimin verimli ve güvenli bir 

şekilde ilerlemesini sağlamak için zorunludur. Kimyasal atıklar ve 

kirleticiler mevzuat yoluyla üç şekilde ölçülür:  

1. Çevreye zararlı kimyasalların kullanımına ilişkin yasaklar 

veya kısıtlamalar, 

2. Genellikle genel çevre veya su mevzuatı kapsamında kontrol 

edilen bir atık su deşarj lisans sisteminin geliştirilmesi, 
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3. Balıkların fizyolojik işleyişini ve refahını istenmeyen şekilde 

etkileyebilecek bazı ilaçların, kimyasalların ve hormonların 

kullanımının yasaklanması  

Havuzlar daha yüksek besin, plankton, askıda katı madde ve 

oksijen ihtiyacı olan bir kültür sistemi oluşturur ve bu nedenle dış su 

kütlelerini kirletme riski altındadır. Sonuç olarak, birçok ülke su 

ürünleri yetiştiriciliği atıklarıyla ilgili düzenlemeler taslağı 

hazırlamıştır. Atık su standartlarına dayalı düzenlemeler yürürlüğe 

girdiğinde, çiftçiler üretim izni alabilmek için su kalite standartlarını 

yükselterek üretim şekillerini iyileştirmeye çalışmaktadırlar. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer bazı gelişmiş 

ülkelerde, su kültürü operasyonları için atık izinleri zorunlu hale 

gelmiştir. En az iki sivil toplum kuruluşu su ürünleri yetiştiriciliği için 

atık su standartları belirlemiştir: GAA ve IFC örgütleri, çevreye 

duyarlı üretimi onaylayan ve üyelerine atık su standartlarına uymak 

için çevreye duyarlı kültür yöntemlerini kullanmalarını tavsiye eden 

uluslararası bir su ürünleri kuruluşudur. İkinci kuruluş, gelişmekte 

olan ülkelerde su kalitesi standartlarına uygun su ürünleri yetiştiriciliği 

projelerine düşük faizli krediler sağlamaktadır. Çin, beş alt standarttan 

oluşan üç farklı atık su deşarj standardını kapsayan bir atık su deşarj 

standardına bağlıdır. Düzenlemeleri veya yönergeleri olmayan ülkeler, 

IFC veya GAA tarafından sağlananları takip edebilir. Örneğin, 

Malezya su ürünleri yetiştiriciliği atıklarıyla ilgili bir düzenlemeyi 

henüz yürürlüğe koymamıştır ancak ülkenin bu konudaki ana referans 

olarak 2009 Çevresel Kalite Yönetmeliğini kullanma yönergeleri 

vardır (Becke ve ark, 2020; Gibson ve ark, 2020). 

 

 

 

 

 

 



SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ | 170 

 

KAYNAKLAR 
 

Becke, C., Schumann, M., Geist, J., Brinker, A., 2020. Shape characteristics of 

suspended solids and implications in different salmonid aquaculture 

production systems. Aquaculture 516. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture 

.2019.734631.  

Belton, B., Thilsted, S.H., 2014. Fisheries in transition: food and nutrition security 

implications for the global South. Glob. Food Sec. 3, 59–66. https://doi.org/ 

10.1016/j.gfs.2013.10.001. 

Bouelet Ntsama, I.S., Tambe, B.A., Tsafack Takadong, J.J., Medoua Nama, G., 

Kansci, G., 2018. Characteristics of fish farming practices and agrochemicals 

usage therein in four regions of Cameroon. Egypt. J. Aquat. Res. 44, 145–

153. https://doi.org/ 10.1016/j.ejar.2018.06.006. 

Cavalli, L., Jeebhay, M.F., Marques, F., Mitchell, R., Neis, B., Ngajilo, D., 

Watterson, A., 2019. Scoping global aquaculture occupational safety and 

health. J. Agromed. 24, 391–404. https://doi.org/10.1080/1059924X. 

2019.1655203. 

Food and Agriculture Organization, 2020. The State of World Fisheries and 

Aquaculture. Sustainability in Action. Food and Agricultulture Organization 

of the United Nations, Rome Italy. https://doi.org/10.4060/ca9229en. 

Føre, M., Frank, K., Norton, T., Svendsen, E., Alfredsen, J.A., Dempster, T., 

Eguiraun, H., Watson, W., Stahl, A., Sunde, L.M., Schellewald, C., Skøien, 

K.R., Alver, M.O., Berckmans, D., 2018. Precision fish farming: a new 

framework to improve production in aquaculture. Biosyst. Eng. 173, 176–

193. https://doi.org/10.1016/j. biosystemseng.2017.10.014. 

Gadelha, J.R., Rocha, A.C., Camacho, C., Eljarrat, E., Peris, A., Aminot, Y., 

Readman, J. W., Boti, V., Nannou, C., Kapsi, M., Albanis, T., Rocha, F., 

Machado, A., Bordalo, A., Valente, L.M.P., Nunes, M.L., Marques, A., 

Almeida, C.M.R., 2019. Persistent and emerging pollutants assessment on 

aquaculture oysters (Crassostrea gigas) from NW Portuguese coast (Ria De 

Aveiro). Sci. Total Environ. 666, 731–742. https://doi.org/ 

10.1016/j.scitotenv.2019.02.280. 

Gibson, T.F., Watanabe, W.O., Losordo, T.M., Whitehead, R.F., Carroll, P.M., 

2020. Evaluation of chemical polymers as coagulation aids to remove 

suspended solids from marine finfish recirculating aquaculture system 

discharge using a geotextile bag. Aquacult. Eng. 90 

https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2020.102065. Giri, S.S., 2017.  

Guillen, J., Natale, F., Carvalho, N., Casey, J., Hofherr, J., Druon, J.N., Fiore, G., 

Gibin, M., Zanzi, A., Martinsohn, J.T., 2019. Global seafood consumption 

footprint. Ambio 48. https://doi.org/10.1007/s13280-018-1060-9.  



171 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

 

Kumar, G., Engle, C.R., 2016. Technological advances that led to growth of shrimp, 

salmon, and Tilapia farming. Rev. Fish. Sci. Aquac. 24, 136–152. 

https://doi.org/ 10.1080/23308249.2015.1112357. 

Llorente, I., Luna, L., 2016. Bioeconomic modelling in aquaculture: an overview of 

the literature. Aquacult. Int. 24, 931–948. https://doi.org/10.1007/s10499-

015-9962-z. 

Nasr-Allah, A., Gasparatos, A., Karanja, A., Dompreh, E.B., Murphy, S., 

Rossignoli, C.M., Phillips, M., Charo-Karisa, H., 2020. Employment 

generation in the Egyptian aquaculture value chain: implications for meeting 

the Sustainable Development Goals (SDGs). Aquaculture 520. 

https://doi.org/10.1016/j. aquaculture.2020.734940.  

Ngajilo, D., Jeebhay, M.F., 2019. Occupational injuries and diseases in aquaculture 

– a review of literature. Aquaculture 507, 40–55. https://doi.org/10.1016/j. 

aquaculture.2019.03.053.  

Ottinger, M., Clauss, K., Kuenzer, C., 2016. Aquaculture: relevance, distribution, 

impacts and spatial assessments - a review. Ocean Coast Manag. 119, 244–

266. https://doi. org/10.1016/j.ocecoaman.2015.10.015. 

Tornero, V., Hanke, G., 2016. Chemical contaminants entering the marine 

environment from sea-based sources: a review with a focus on European 

seas. Mar. Pollut. Bull. 112, 17–38. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul 

.2016.06.091. 

Vandermeersch, G., Lourenço, H.M., Alvarez-Mu˜noz, D., Cunha, S., Diog`ene, J., 

Cano- Sancho, G., Sloth, J.J., Kwadijk, C., Barcelo, D., Allegaert, W., 

Bekaert, K., Fernandes, J.O., Marques, A., Robbens, J., 2015. Environmental 

contaminants of emerging concern in seafood - European database on 

contaminant levels. Environ. Res. 143, 29–45. https://doi.org/10. 

1016/j.envres.2015.06.011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ | 172 

 

 

 

 

 

 



173 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 10 

 

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNDE SAĞLIK YÖNETİMİ 

 

Doç. Dr. İbrahim DEMİRKALE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü, Hastalıklar 

Anabilim Dalı idemirkale@gmail.com https://orcid.org/0000-0002-0074-2309 

mailto:idemirkale@gmail.com


SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ | 174 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

 

Giriş 

Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması protein gereksinimin 

karşılanması sorunsalını ortaya çıkarmıştır. Üretilmesi en kolay 

protein kaynaklarından bir tanesi olan su ürünlerinin üretimi, avcılığı 

hızla artmaktadır. Avcılık yolu ile elde edilen su ürünlerinin 

sürdürülebilirliğinin azalması ile birlikte yetiştiricilik ürünlerine talep 

hızla artmıştır. En kısa sürede en küçük birim alandan en fazla ürünün 

elde edilmesi ve aynı zamanda çevre ile etkileşiminin en aza 

indirgenmesi amacı ile farklı sistemler ve uygulamalar devreye 

sokulmaktadır. Teknolojik takip ve RAS gibi sistemlerde sistemsel 

hataların veya sistem kontrollerinde sıkıntıların olması, ciddi 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Yem ve enerji giderlerinin 

oldukça yüksek olduğu çağımızda, bunlara ek olarak sağlık sıkıntıları 

ve mortalitelerin önüne geçilmesi oldukça önem arz etmektedir.  

Sağlık problemlerinin oluşturması muhtemel kayıpların ve 

ekonomik zararların önüne geçilmesi, sistemlerin ve akuakültür 

çalışmalarının sıkı takibi ile mümkün görülmektedir. Bu ise 

yetiştiriciliği yapılan türün bütün biyolojik özelliklerinin bilinmesi ile 

birlikte optimum çevre koşullarının sağlanması, stres ve patojenler ve 

diğer etmenlerin yetiştiricilik koşullarından uzak tutulması ile 

mümkündür. Optimum yetiştiricilik koşullarının sağlanmasının yanı 

sıra alınması gereken önlemler ve bu konuda dikkat edilmesi gereken 

kurallar sırası ile açıklanmaya çalışılacaktır.  

Sağlık Yönetimi Nedir? 
 

Su ürünleri işletmelerinde sağlık yönetimi, işletmenin kurulum 

aşamasından başlamak üzere bütün faaliyetlerini kapsamaktadır. 

Yavru elde edilmesinden yem stoklamaya, balık beslemeden hasada 

kadar ve hatta işleme ünitelerine kadar geçen süreçte balıkların 

sağlığını ve kontaminasyonu engellemek amacı ile yapılan bütün 

işlemleri kapsamaktadır (Cengizler, 2001). 
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Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Sağlık Yönetimini Hangi 

Kriterler Belirlemektedir? 
 

Yukarıda bahsedildiği gibi sağlık yönetiminin amacı, 

kontaminasyonu ve sağlık problemlerini engellemek amacı ile 

alınabilecek bütün önlemleri ve uygulamaları içermektedir. 
 

Genel Profilaktif Önlemler Nelerdir? 
 

Profilaktif önlemlerin en genel ifadesi, hastalık problemlerine 

neden olabilecek her türlü organik ve inorganik maddelerin veya 

canlıların, yetiştiricilik ortamına girişine engel olmaktır. Bu amaç ile 

kullanılan her türlü ekipman patojen canlılardan arındırılmalı; yabani 

hayvan (kuş, kurbağa su samuru, yabancı balık türleri) gibi canlıların 

girişlerinin engellenmesi için tel örgüler, filtre sistemleri 

(biyolojik&fiziksel), betonarme duvarlar, yem üniteleri için fare ve 

sinek kovucular kullanılmalıdır (Koca ve ark 2011).   
 

Farklı İşletmelerde Kullanılması Gereken Sağlık Yönetimi 

Kriterleri 
 

Kullanılan yetiştiricilik sistemine bağlı olarak alınması gereken 

önlemler değişmektedir. Örneğin, kafes sistemi kullanan işletmelerde 

alınması gereken önlemler farklı iken toprak havuz sistemlerinde 

tamamen farklıdır. En güvenli ve dışarıdan girişlerin minimum olduğu 

kabul edilen RAS (kapalı devre resirküle sistemler) sistemlerde de 

farklıdır.  
 

Toprak Havuzlarda Sağlık Yönetimi 

 

Toprak havuz kullanılan sistemler kısaca tanımlanacak olursa; 

genellikle ekstansif (az yoğun) yetiştiricilik yapılan sistemledir. 

Yapım maliyetleri diğer sistemlere oranla oldukça düşüktür. Ayrıca 

diğer sistemler ile kıyaslandığında doğa ile kısmen bile olsa içi içe 

olan sitemlerdir. Kontrolü oldukça sınırlıdır.  
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Kontaminasyonu engelleme 
 

Toprak havuz sistemlerinde kontrol oldukça zordur. Çünkü 

doğal ortam ile tamamen olmasa bile neredeyse tamamen iç içe olan 

sistemlerdir. Havuzlara giren suyun direkt doğal ortamdan alınıyor 

olması, su ile birlikte girecek olan askıdaki maddelerin havuzlara 

girmesini önlemek amacı ile dinlendirme havuzları veya çökelme 

havuzları kullanılması gerekmektedir (Şekil 1.). Ayrıca su içinde 

bulunan patojenlerin havuza girmesine engel olma ihtimali oldukça 

düşüktür. Ayrıca suyun havalandırılması ve çözünmüş O₂ miktarının 

ayarlanması ek ekipmanlar kullanılmadığı sürece oldukça zordur. Su 

miktarına bağlı olarak su değişimi de kısıtlı olduğu durumlarda 

neredeyse kısmen durağan su özelliği taşıması sebebi ile patojenlerin 

çoğalması için oldukça elverişli ortamlar oluşmaktadır. Ayrıca yem 

artıkları ve balık dışkılarının yetiştiricilik faaliyetleri esnasında 

ortamdan uzaklaştırılması oldukça zordur. 
 

 
Şekil 1. Çökeltme havuzu 
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Yabani canlı girişi önleme 
 

Beslenen balık dışındaki diğer canlı girişlerinin en zor olduğu 

sistemdir. Yetiştiricilik ortamında istenmeyen her canlının çok rahat 

bir şekilde ortama girmesi mümkündür. Ancak, alınabilecek bazı 

önlemler vardır. Yabani kuşların girmemesi için farklı ağ sitemleri ile 

havuzların üzerinin örtülmesi mümkündür (Şekil 2.). Sürüngen vb. 

gibi canlıların aynı zamanda su memelilerinin girmesinin 

engellenmesi amacı ile farklı boyutlarda, her havuzun etrafı olmasa 

bile işletme sınırları, duvarlar ile çevrelenebilmektedir (Şekil 3.). 

İstenmeyen balık türlerinin büyük olanlarının girişi, su girişine 

konulacak kaba filtre özelliği taşıyan ızgara tarzındaki ekipmanlar ile 

engellenebilmekte iken farklı balık bireylerinin veya su kaynağında 

doğal olarak yaşayan balık türlerinin yavrularının veya yumurtalarının 

ortama girmesi ancak daha ince filtre sistemleri ile mümkün 

olabilmektedir. Bu sistemlerin ise sıklıkla kontrol edilmesi ve 

olabilecek tıkanıkların giderilmesi gerekmektedir. Eğer filtre 

temizleme işlemleri yapılmaz ise havuzlara girecek su miktarı 

azalacağı için farklı problemlere sebebiyet verebilir. Bütün bu 

işlemler, maddi bir maliyetle birlikte iş gücü ve kontrol çalışmalarına 

gereksinim duymaktadır.  
 

 
Şekil 2. Balıkçıl kuşların girişinin engellenmesi amacı ile gerilen ağlar 
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Şekil 3. Havuzların etrafında memeli ve diğer canlıların girişini engellemek için 

yapılan duvar, tel örgü ve sera sistemi 
 

Hastalık çıkışı ve yayılışına karşı hangi önlemler 

alınmalıdır? 
 

Toprak havuzlarda yapılan yetiştiricilik çalışmalarında, hastalık 

çıkışı ve yayılışı kontrolünün çok zor olması sebebi ile bu tür 

yetiştiricilik en sıkıntılı yetiştiricilik sitemidir. Bu sebeple hastalığın 

işletmeye ulaşmaması için her türlü tedbirin alınması gerekmektedir. 

Yetiştiriciliği yapılan balığın dışındaki her türlü canlının ortama 

girmesini engelleyecek betonarme duvarlar, ağlar, kaba filtre 

sistemleri, su akış hızının artırılması, kullanılan her türlü ekipmanın 

dezenfeksiyonuna önem verilmelidir. Ayrıca yem kaynağının da 

herhangi bir kontaminasyon içermediği kontrol edilmeli ve uygun 
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ortamlarda (kapalı alanda, yerden yüksekte ve duvarlar ile temassız, 

her türlü memeli veya böceklerden uzak) tutulmalıdır. 
 

Genel olarak toprak havuzlarda yapılabilecek önlemleri içeren 

şekil aşağıda verilmiştir (Şekil 4.). 

 

 
Şekil 4. Toprak havuzlarda alınabilecek önlemler 

 

Beton Havuz Sistemlerinde Sağlık Yönetimi 
 

Beton havuzlar toprak havuzlara göre kontaminasyona kısmen 

daha korunaklı yetiştiricilik ortamlarıdır. 
 

Kontaminasyonu engelleme nasıl yapılmalıdır? 
 

Beton havuzlar; toprak havuzlarda olduğu gibi dış ortam ve 

çevre ile daha iç içe sistemlerdendir. Su girişi toprak havuzlarda 

olduğu gibi mutlaka (eğer askıda katı madde bulunuyor ise, dönemsel 

veya devamlı surette) çökeltme havuzundan geçtikten sonra 

yetiştiricilik ortamına girme şeklinde olmalıdır. Yetiştiricilik ortamına 
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giren su, mekanik olarak kaba filtre bile olsa mutlaka filtre edildikten 

sonra alınmalıdır (Karaman&Yeşilayer, 2012). 
 

Yabani canlı girişi önleme nasıl yapılmalıdır? 
 

Yine toprak havuzlarda olduğu gibi su kuşlarına karşı, 

havuzların üst kısımları ağ ile kaplanmalı, işletmenin etrafı herhangi 

bir memeli veya diğer hayvanların girişine engel olacak tarzda 

çevrilmelidir.  
 

Hastalık çıkışı ve yayılışına karşı hangi önlemler 

alınmalıdır? 
 

Havuz yetiştiricilik ortamları mantalite olarak toprak 

havuzlardan çok farklı değildir. Genel olarak bakıldığında kullanılan 

her türlü alet ve ekipmanın dezenfeksiyonuna dikkat edilmelidir. 

Kontaminasyonu engellemek amacı ile işletme sınırları içerisine 

yabani hayvanların girişine engel olunmalıdır. Bunun için tel örgüler 

ve duvarlarla çit çekilebilir ayrıca havuzların üstleri ağ ile kaplanabilir 

(Şekil. 3.). 
 

Ortaya çıkabilecek herhangi bir sağlık problemi oluştuğunda, 

banyo tarzı ilaç uygulaması yapılacak ise ve havuz içerisinde toplama 

havuzu var ise mutlaka toplama havuzuna balıklar toplandıktan sonra 

uygulama yapılmalı, gerekli olması durumunda mutlaka havalandırma 

yapılmalıdır. Ayrıca; yeni su girişi için hazırlıklar önceden yapılması 

gerektiğinden, uygulama bittiğinde  hızlı bir şekilde su değişimi için 

önlemler alınmalıdır. 
 

Kapalı Devre Sistemlerinde Sağlık Yönetimi 
 

Kapalı devre sistemleri dış ortam ile bağlantısı en az olan 

sistemlerdir. Siteme toplam su hacminin sadece %5’i kadar bir 

miktarda günlük taze su girişinin olması ve tamamen kapalı 

ortamlarda yapılıyor olması hastalık etmenleri, su kuşları, memeliler 

ve diğer canlıların ortama girme ihtimallerinin olmaması anlamına 

gelmektedir. Ayrıca kendi içerisinde fiziksel filtre (çökelme tankı, 
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kum filtresi, kartuş filtre vb.), biyolojik filtre (su içerinde çözünmüş 

olan organik maddelerin bakteriler aracılığı ile ortamdan 

uzaklaştırılması) ve havalandırma işleminin devamlı surette yapılması 

ve izlenmesi, aynı zamanda sterilizasyon cihazları (UV, Ozon 

Jeneratörü) gibi farklı sistemleri barındırması kontaminasyonun 

minimum olması anlamına gelmektedir (Şekil 5, 6.). Ayrıca 

sterilizasyon cihazlarının olması kontaminasyon olsa bile yayılmaması 

için önlemlerin alınıyor olması anlamına gelmektedir. 
 

Kapalı devre sistemlerinde karşılaşılabilecek olan 

problemler nelerdir? 
 

Kapalı devre sistemleri oldukça yoğun yetiştiricilik yapılan 

sistemlerdir. Stok yoğunluğunun fazla olması temeline dayanan ve 

oldukça küçük hacimlerde çok fazla miktarda üretimi amaçlaması, 

karşılaşılacak problemlerdeki riskleri de artırmaktadır. Kullanılan 

ekipmanlardan birinde veya daha fazlasında çıkacak olan bir aksaklık 

ciddi problemlere sebebiyet verebilir. İster filtre sistemlerinde (fiziksel 

ve biyolojik) ister sterilizasyon cihazlarında karşılaşılacak olan bir 

sıkıntı, diğer sistemleri de bozma veya etkinliğinin düşmesi anlamına 

gelmektedir. Örneğin, fiziksel filtre sistemlerinde karşılaşılacak olan 

bir problem (kaba filtrasyonun veya çökelmenin olmaması durumu) 

biyolojik filtrede işlevselliği azaltacaktır. Ayrıca bu aksaklık, UV 

sistemlerinden geçen suyun içerisindeki partikül sayısının artması UV 

işlevselliğinin azalmasına sebebiyet verecektir. Dolayısı ile su içerinde 

çözünmüş organik madde miktarı artacak ve patojenik canlıların 

ortamda bulunabilirliği artacaktır (Badiola ve ark., 2012).   

 



183 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

 

 
 

Şekil 5. Isıtma & soğutma sistemi, biyolojik filtre, kum filtresi, UV ve ozon 

jeneratörü 

 

Kapalı devre sistemlerinde dikkat ve takip edilmesi gereken 

hususlar nelerdir? 
 

Kapalı devre sistemlerinde, sistemde problem ile karşılaşmamak 

için yapılması gerekenleri sıralayacak olursak: 

o Günlük kum filtrelerinin backwash işlemi mutlaka günlük 

yapılmalıdır. 
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o Çökelme tankı mutlaka günlük kontrol edilmelidir. 

o 15 günde bir mutlaka biyolojik filtre sisteminde bulunan 

bakterilerin varlığı ve miktarı ölçülmelidir. 

 
Şekil 6. RAS sistemlerde kullanılan ekipmanlar 

 

 



185 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

 

o Biyolojik filtreden çıkan suyun partikül miktarı mutlaka 

belirli aralıklar ile kontrol edilmelidir. 

o UV veya ozon jeneratörlerinin çalışıp çalışmadığı kontrol 

edilmelidir. 

o Ortam içerisine girişlerden girme ihtimali olan canlılar için 

gerekli önlemler alınmalıdır. 

o Dışarıdan siteme alınacak olan suyun kalitesi mutlaka kontrol 

edilmelidir. 

o Sisteme alınacak olan balıklar veya canlılar, mutlaka belirli 

bir süre karantina havuzlarında bekletilip herhangi bir 

hastalık emaresi göstermedikleri takdirde siteme alınmalıdır. 

o Canlılar sisteme alınmadan önce mutlaka (Shotgun Terapisi 

vb.) tedaviden ziyade önlem amacı ile ilaçlama yapılmalıdır. 

o Sistemde kullanılacak olan yemlerin kaliteli ve bozulmuş eski 

yemler olmamasına dikkat edilmelidir. 

o Sistemde kullanılacak olan kepçe vb. aletler günlük 

dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilmelidir. 
 

Kafes Sistemlerinde Sağlık Yönetimi 
 

Kafes sistemleri, tatlı su ve denizel ortamlarda kullanılan 

yetiştiricilik sistemidir. Çok küçük ebatta olabildikleri gibi orkinoslar 

için kullanılanlar gibi çok büyük boyutta da olabilirler. Tamamen 

doğaya açık sitemler oldukları için kurulum yerlerinden kullanılan 

ağlara ve bu ağların temizliğine kadar birçok faktörü içerisinde 

bulunduran sistemlerdir. 
 

Kontaminasyonu engelleme nasıl yapılabilir? 
 

Kafes sistemlerinin kurulum aşamasında yer seçimi ve belirli 

zaman aralıkları ile lokasyonlarının ratosyonu oldukça önemlidir. 

Özellikle akıntılı alanların seçilmesi, sistem zemininde dışkı ve yem 

atıklarından kaynaklanacak olan olumsuz etmenlerin önüne 

geçilebilir. Sistemin bulunduğu su kolonu içerisinde akıntı yönünün 

iyi hesaplanması, bir kafesten diğer kafeslere patojenlerin 
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kontaminasyonuna engel olma açısından oldukça önemlidir (Dikel 

2005). 
 

Yabani canlı girişi önleme nasıl yapılmalıdır? 
 

Kafes sitemlerinde en büyük sıkıntılardan bir tanesi ortamda 

bulunan diğer balıkların kafes ağlarından geçerek sisteme dahil 

olmalarıdır. Bu hayvanların hem yeme ortak olması hem de patojen 

taşıma ihtimalleri oldukça yüksektir. Kafes yetiştiriciliği de yoğun 

stok yapılan sitemler olmaları sebebi ile özellikle parazitik 

enfestasyonların yayılmasında oldukça sıkıntılı ortamlardır (Yılmaz ve 

ark., 2008).  
 

Kafes sistemlerinde sıkıntıya sebebiyet verecek olan yabani 

hayvanların bir diğer grubu da predatör balıklar ve memelilerdir. 

Kafes etrafında tüketilmeyen veya atık yemler diğer su canlıları için 

cazip ortamlar oluşturmaktadır. Bu canlıların varlığı predatör canlıları 

bölgeye çekmektedir. Özellikle küçük boyutta iken kafes içerisine 

giren balıklar oldukça sıkıntılıdır. Aynı zaman da deniz memelilerinin 

(deniz foku, yunus) ağları parçalayarak kafes içerisine girmesi çok 

ciddi ekonomik kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu sebepler ile 

istenmeyen canlılardan kaynaklanan patojenlerin girişinin 

engellenmesi amacı ile mukavemeti daha fazla olan materyaller ile 

kafeslerin etrafı su içerisinde çevrelenebilir. 
 

Ayrıca balıkçılların ara konak olarak taşıyıcı oldukları 

patojenlerin girişinin engellenmesi amacı ile kafeslerin üzerleri küçük 

gözlü ağlar ile çevrelenmelidir.      
 

Hastalık çıkışı ve yayılışına karşı hangi önlemler 

alınmalıdır? 
 

Kafes ortamlarındaki en büyük problemlerden bir tanesi, 

herhangi bir hastalık durumunda tedavi uygulamaktır. Tamamen çok 

büyük su kolonları içerine yerleştirilen kafeslerde tadavi yapmak hem 

masraflı hem de iş gücü açısından oldukça sıkıntılı bir durumdur. 

Sıklıkla konrtol odukça önemlidir ve hastalık çıktığı anda rotasyon da 
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dahil olmak üzere farklı önlemler hızlı bir şekilde alınmalıdır. Hastalık 

çıktığında tedavi hiç beklemeden yapılmalı ve diğer kafeslere geçiş 

engellenmelidir. Banyo tarzında ilaç uygulaması yapılacağı zaman 

mutlaka branda tarzı ekipmanlar kulanılmalı ve maliyet 

düşürülmelidir. 
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Su ürünlerinin yetiştiricilik ortamlarına alınmasıyla birlikte 

canlının yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmesi için gerekli koşullar 

sağlanmaya çalışılmıştır. Bunun yanı sıra gerek su kalitesi ve gerekse 

diğer etmenlerden kaynaklanan hastalık problemlerine karşı ilk başta 

tarımsal ve hayvancılıkta kullanılan bazı kimyasal maddeler 

kullanılmaya başlanmıştır. Bu kimyasallar, su canlıları için olduğu 

kadar çevre ile de olumsuz yönde etkileşim içerisinde olan 

kimyasallardır. Genellikle deneme yanılma yolu ile ve nedeni ve 

çözümü ile ilgili herhangi araştırma yapılmadan uygulanan bu tedavi 

yöntemleri, oldukça olumsuz sonuçlara neden olmuştur. 

Özellikle pestisit ve organofosfatlı maddeler içeren bu 

kimyasalların çevre ve balık sağlığına olan olumsuz yan etkilerinin 

ortaya çıkması ile birlikte kullanımına, kısıtlamalar ve yasaklar 

getirilmiştir. Dünya çapında ve ülkemizde kullanılan medikamentler 

ve bunların kullanım şekilleri yasaklanan maddeler ve kullanımına 

izin verilen maddeler burada kısaca özetlenmeye çalışılacaktır. 

Medikament Nedir? 
 

Medikament kısaca kimyasal olarak etken maddeye sahip bir 

hastalık etmenine karşı kullanılan ilaç olarak tanımlanabilmektedir. 

Kimyasal yapısına uygun, sentetik olarak üretilenlerin yanı sıra doğal 

olarak da saf olmasa bile elde edilebilen etken maddeler 

bulunmaktadır. İster doğal isterse sentetik olarak elde edilsin, etken 

maddeye sahip olanların hepsi uygun dozlarda kullanılabilir. Saflık 

düzeyi kullanılacak doz için oldukça önemlidir. Saflık düzeyi ve 

içerisinde bulunan diğer maddeler, kullanım açısından oldukça 

önemlidir. Saf olmayanlarda diğer etken maddelerin toksidite 

düzeylerinin bilinmesi, kullanım açısından oldukça önemlidir. 
 

Dezenfeksiyon nedir? 
 

Ortam ve ortamda bulunan her türlü maddenin üzerindeki 

hastalık yapıcı mikroorganizmaların yok edilmesi anlamına 

gelmektedir. Ayrıca ortamda hastalığa sebebiyet verecek miktarın 
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altına düşürülmesi anlamına da gelmektedir. Bu iki tanımın tamamı, 

dezenfeksiyon tanımının içerisine girmektedir. İki yol ile yapılması 

mümkündür. Bunlar; fiziksel ve kimyasal dezenfeksiyondur. Başka bir 

tanımı ise dezenfeksiyon, canlılarda hastalık yapan 

mikroorganizmaların ve virüslerin, inaktif hale getirilmesi işlemidir. 

Dezenfektan ise dezenfeksiyon işleminde kullanılan maddelere 

denilmektedir (Anonim, 2022b). 
 

Dezenfeksiyon için kullanılan medikamentler hangileridir? 
 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde en fazla kullanılan dezenfektanların 

bazıları Tablo 1.‘de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Akuakültürde kullanılabilecek olan dezenfektanlar 

Dezenfektan İsmi Kullanım Alanı 

Formol (Formaldehit 

Solüsyonu) 

Su ürünlerinde en fazla kullanılan dezenfektandır. Ancak 

toksiditesi oldukça yüksektir. Ayrıca beklemiş ve uygun 

olmayan çevresel parametrelerin etkisi ile 

paraformaldehit formuna dönüşebilir. Paraformaldehit 

formuna dönüşmüş olanları toksik düzeyleri çok daha 

yüksek olduğundan kullanılmamalıdır (Kiernan, 2000). 

Klor Bütün yüzeylerde ve yetiştiricilik aşamalarında 

kullanılan havuz, alet ekipman vb. ortamlarda 

kullanılabilir (To vd., 2002). 

Kuaterner Amonyum 

Bileşikleri (QAB) 

Yüzeyler üzerinde biofilm oluşturduğu için bakteri 

tutunmasını engelleyici özelliği bulunmaktadır. Bakteri 

ve zarflı virüslere karşı etkilidir (Monsey ve Devaney, 

2011). 

Bakır Sülfat Özellikle ortamda istenmeyen alg ve yumuşakçaların 

ortamdan uzaklaştırılması amacı ile kullanılmaktadır. 

Uygulayıcıların oldukça dikkatli kullanması gerek bir 

dezenfektandır. 

İyodoforlar En düşük toksidite düzeyine sahip olan dezenfektandır. 

Özellikle yumurta dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır 

(Fws, 2022). 

Sönmemiş Kireç Temizlenmiş havuzların dezenfeksiyonu için kullanılan 

ve ortamın asiditesi üzerine etkili bir dezenfektandır 

(Bondad-Reantaso vd., 2012). 

Tuz Genellikle osmotik denge üzerine etkili olan tuz 

parazitler için kullanılmaktadır (Cengizler 200). 

Metilen Mavisi Tüketimlik balıklar için önerilmeyen bir dezenfektan 

olmakla birlikte ortamdaki O2 bağladığından dikkatli 
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kullanılması gereken bir dezenfektandır (Almeida vd., 

2020). 

Malaşit Yeşili Tüketimlik balıklar için önerilmeyen bir dezenfektan 

özellikle yumurta üzerine yerleşen mantar 

enfeksiyonlarına karşı ve parazitik enfeksiyonlara karşı 

kullanılmaktadır (Hashimoto vd., 2011). 

Potasyum 

Permanganat 

Oldukça uzun süredir kullanılan bir dezenfektandır. 

Özellikle su içerisinde organik madde miktarı ve alkali 

ve asidik sularda farklı reaksiyonlara sebebiyet 

vermektedir (Lazur, 1996). 

 

Kullanılacak olan dezenfektanların kullanım alanlarına göre 

etkinlikleri ve balık bireylerinin yaşam aşamalarına göre kullanım 

gerekçeleri değişmektedir. FAO tarafından kullanılabilecek olan 

medikamentlerin özellikleri Tablo 2.’de verilmiştir. 

Tablo 2. FAO tarafından bildirilen balık hastalıklarına karşı yaygın olarak 

kullanılan önleyici kimyasallar 

Kimyasal Katı/Sıvı Toprak 

havuz 

Tank Ekipman Canlı stok 

Yumurta Juvenil 

/Ergin 

Sönmemiş 

Kireç 

K Önleyici - - - - 

Sulu Kireç K Önleyici - - - - 

Kalsiyum 

Siyanamit 

K Önleyici - - - - 

Tarımsal-

endüstriyel 

Ürünler 

K Önleyici - - - - 

Organik 

Zehirler 

K Önleyici - - - - 

Ev Tipi 

Çamaşır Suyu 

S - Önleyici Önleyici - - 

Klor Liç Tozu S - Önleyici Önleyici  - 

İyodoforlar K - Önleyici Önleyici Önleyici - 

Benzalkonyum 

Klorit 

 - Önleyici Önleyici - - 

Tuz K/S - Önleyici Önleyici - Önleyici/ 
İyileştirici 

Formalin S -  - - İyileştirici 

Malahit Yeşili K/S -  - Önleyici İyileştirici 

Potasyum 

Permanganat 

K - Önleyici - - - 

Bakır Sülfat K - - - - Önleyici/ 

İyileştirici 

İnsektisitler K - - - - İyileştirici 
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 Dezenfeksiyon yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar 

nelerdir? 

Dezenfeksiyon, su ürünleri işletmelerinde sağlık yönetiminde 

oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Hastalık belirtileri ortaya 

çıkmadan önce gerekli dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması, 

patojenlerin çıkışı ve yayılışını engellemektedir. Tedavi amaçlı ilaç 

kullanımı ve hastalık etmenlerinden kaynaklana ölümler ile ortaya 

çıkabilecek olan maliyetler hızlı bir şekilde düşürülebilir.  
 

Dezenfeksiyon işlemi ve uygulamaları patojenlere karşı koruma 

ve kontrol, işlemlerin en başında gelmektedir (Anonim 2022). Balık 

çiftliklerinde farklı dezenfektanlar, üretimin farklı aşamalarında 

kullanılmaktadır. Kullanımında; kullanılacak olan kimyasalın 

özelliklerini ve çevre ile etkileşimini, özellikle su ve su canlıları ile 

etkileşimini, çok iyi bilmek gerekmektedir. Ayrıca uygulamayı 

yapacak olan kişi özellikle göz, el diğer bölgeler için koruyucu kıyafet 

giymelidir. Buharlaşma özelliği olan kimyasallar için ise mutlaka 

maske takmalıdır. 
 

Bununla birlikte açık alan, kapalı alan, uygulanacak olan 

ortamın büyüklüğü, müdahale edilebilirlik durumlarına göre yöntem 

ve kimyasal seçimi yapılmalıdır. Ortamdaki organik madde varlığının, 

uygulama kalitesini düşüreceği unutulmamalı ve gerekli tedbirler bu 

duruma göre alınmalıdır. 
 

Dezenfeksiyon sonrası nelere dikkat edilmelidir? 
 

Dezenfeksiyon yapıldıktan sonra dezenfektan etkinliğinin tam 

olarak ortaya çıkması amacı ile kullanılan dezenfektana bağlı olarak 

belli bir süre beklenmelidir. Kullanılan dezenfektan eğer canlı üzerine 

etkinliği tam olarak bilinmiyor ise veya çevresel parametrelerden su 

kalitesi belirlenmemiş ise yedek tank veya havuz mutlaka hazırda 

bulundurulmalı ve gerektiğinde su değişimi yapılabilecek durumda 

hazır beklenmelidir. Oluşabilecek herhangi bir olumsuz durumda, 

müdahale için işlem kesinlikle tek başına yapılmamalıdır. Kullanılan 
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dezenfektanların su kalitesi üzerine etkileri bulunmaktadır. 

Kimyasalların bu özellikleri bilinmeli ve kimyasallar kullanılmadan 

önce bu özelliklere dikkat edilmelidir (Tablo 3.). Ayrıca uygulama 

sonrası dikkatli gözlemler yapılmalıdır. 
 

Tablo 3. Kullanılan kimyasalların su kalitesi üzerine etkileri (FAO) 

Kimyasallar Su Sıcaklığı pH Total 

Alkalinite 

Organik 

Önemi 

Formalin Artırıcı  Toksisite 

azalır 

Toksisite 

azalır 

 

Bakır sülfat Etkisiz  Toksisite 

azalır 

Toksisite 

azalır 

Toksisite 

azalır 

Malahit Yeşili Etkisiz - - - 

Potasyum 

Permanganat 

Artırıcı Toksisite 

azalır 

- Toksisite 

azalır 

İnsektisit Toksisite 

azalır 

- - - 

 

Sterilizasyon nedir?  
 

Sterilizasyon, ortamda veya herhangi bir nesne üzerinde bulunan 

bütün organizmaların; bakteri virüs mantarların spor formları dahil 

hepsinin öldürülmesidir. Bu işlem için kimyasalların kullanımının 

yanı sıra farklı teknolojiler kullanan alet ve ekipmanlar da mevcuttur. 

Sterilizasyon için kullanılan ekipmanlar nelerdir? 

Su ürünleri yetiştiricilik ortamlarında sterilizasyon amacı ile 

kullanılan ekipmanlar; ozon jeneratörleri, UV sistemleri oldukça 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanılacak olan ekipmanların 

seçimi, su kalitesi gereklilik düzeyleri ve enerji gereksinimlerine bağlı 

olarak değişmektedir. Ayrıca yetiştiricilik ortamında kullanılan diğer 

ekipmanlar, bu sistemlerin tercihinde önemli rol oynamaktadır. 
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Örneğin; gerekli filtrasyon sistemlerinden, fiziksel ve biyolojik 

sistemlerden geçtikten sonra su içerisinde askıda madde bulunmayan 

sistemlerde UV oldukça etkili ve güvenli iken tam olarak filtrasyon 

yapılamayan sistemlerde, ozon jeneratörlerinin etkinlikleri daha fazla 

olmaktadır. Bu sebepler ile uygun sterilizasyon ekipman seçimi, 

kullanılacak olan diğer ekipmanlar ve sistem ile direkt olarak 

ilişkilidir.  
 

▪ Sterilizasyon için kullanılan medikamentler hangileridir? 
 

Su ürünleri işletmelerinde çok farklı kimyasallar 

kullanılmaktadır. Bu kimyasallar kullanılan sisteme, yetiştiricilik 

türüne ve yetiştirilen balık türüne göre değişmektedir. Bu kimyasallar; 

akriflavin, bakır sülfat, bronopol, buffodin, civalı kloridler, formalin, 

gentian violet, hidrojen, peroksit, klorezan, iyot, iyodofor, malahit 

yeşili, merthiolet, metilen mavisi, potasyum permanganat, sodyum ve 

kalsiyum hipoklarit, sulfomerthiolet, wescodin ve Tuz şeklinde 

sıralanabilir. Kullanılan medikamentlerin çevre ve balık ile 

etkileşiminin yanı sıra kullanılacak olan ortamdaki metal, toprak veya 

plastik malzemeler ile etkileşimine dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Aşağıdaki Tablo 4.’de bu kimyasalların önerilen kullanım dozları 

verilmiştir. 

Tablo 4. Kimyasallar ve önerilen dozlar 

Kimyasallar Doz Kaynak  

Akriflavin 10 mg/lt Abou-Okada ve ark. 2021 

Bakır sülfat 1/2000 1-2 dak Cengizler 2001 

Bronopol 20 mg bronopol/l  Cengizler 2001 

Buffodin 50 ppm  Bovo ve ark., 2005 

Civalı kloridler 1 mg/lt Cengizler 2001 

Gentian violet 100 ng/ml  Thompson ve ark., 1999 

Formalin 1-2 ml      4 ml Cengizler 2001 

Hidrojen Peroksit 250-500 µl/L 15 dak Cengizler 2001 

İyot 100 ppm Aydın ve ark., 2011 

İyodofor 4mg/L yumurta 15 dak. 2mg/L 

larva 15 dak 

Cengizler 2001 
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Malahit yeşili Embrio’ya ve hatta insan 

sağlığına karşı zararlı etkilerinin 

belirlenmesi nedeni ile kullanımı 

balıklarda dünyada ve ülkemizde 

yasaklanmıştır 

Cengizler 2001 

Metilen mavisi 20 mg/L 15 dak. Cengizler 2001 

Potasyum 

permanganat 

1-2 dak  1/100000 ;10 gr /  ton  Cengizler 2001 

Sodyum ve 

kalsiyum 

hipoklarit 

5 ppb Ölmez&Özdemir, 2007 

Sulfomerthiolet 25-100 mg/L Ural ve ark., 2011 

Wescodin 1 ppm Monafo&Moyer, 1965 

Tuz  25 ppt ; 30 ppt Cengizler 2001 

 

 Hangi sterilizasyon ekipmanları hangi sistemler için 

uygundur?  
 

Sterilizasyon amacı ile kullanılan ekipmanlar kullanılacak 

medikament ile etkileşime girmeyecek olan ekipmanlar seçilmelidir. 

Özellikle formaldehit gibi kullanılan yüzeye adsorbsiyon olma özelliği 

olan medikamentler yüzey ile etkileşiminin mümkünse en az düzeyde 

olması beklenir. Ayrıca tepkime sonucu oluşacak gazların 

solunmaması ve havalandırma sistemlerinin havayı çektikleri 

ortamlardan uzak tutulması gerekmektedir. Ayrıca uygulayıcıların 

güvenlik önlemlerinden bir tanesi olan eldivenlerin plastik olması 

durumunda daha da dikkatli davranılmalıdır. Çünkü kullanılan 

medikamentlerin deri ile direk teması kullanıcıların toksit maddeler ile 

direk teması söz konusu olmaktadır.  
 

Uygulama esnasında dikkat edilmesi gereken hususlar 

nelerdir? 
 

- Her türlü medikament uygulamasında olduğu gibi uygun doz 

uygun miktarda verilmelidir. 

- Uygun doz uygun süre ile uygulanmalıdır. 
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- Gerektiğinde eğer balıkların bulunduğu ortamda 

uygulanıyorsa sistemdeki suyun her an hızlı bir şekilde 

boşaltılması ve taze su girişinin her an yapılabilecek durumda 

olması gerekmektedir. 

- Uygulayıcılar korunmak için her türlü ekipmanı (maske, 

eldiven, çizme vb.) kullanmalıdır.  

- Mümkün ise atmosferik alanda uygulama yapılmalıdır. 

Sterilizasyon işlemi kapalı alanda yapılmak zorunda ise 

havalandırma en üst düzeye çıkarılmalıdır. 
 

Farklı Yetiştiricilik Sistemlerindeki Uygulamalar Nelerdir 

Nelere Dikkat Edilmelidir? 
 

Su ürünleri yetiştiriciliği basitten karmaşığa, insan gücü 

temelinden tamamen mekanizasyon ve kontrolün olduğu, açıktan 

kapalı sistemlere, pek çok farklı sistem içerinde 

gerçekleştirilmektedir. Hangi sistem ve hangi mekanizasyon 

kullanılırsa kullanılsın su kalitesi ve dezenfeksiyonu için gerekli 

önlemler baştan alınmalıdır. Sisteme bağlı olarak çöktürme 

havuzlarından havalandırma işlemlerine ve hatta ozonlamadan UV 

sistemlerine kadar değişen pek çok sistem kullanılarak patojenlerin su 

içerisinde sisteme girişi engellenmelidir. Su dışında bulunan 

yetiştiricilik alanı dışındaki doğal ortamdan patojenlerin ve 

taşıyıcıların girişi engellenmelidir. 
 

İster dezenfeksiyon, sterilizasyon isterse tedavi amaçlı olsun 

medikament kullanımı, kullanılacak yetiştiricilik sitemine göre 

değişmektedir.  
 

Kullanılan yetiştiricilik sitemine göre kullanılacak olan 

medikament uygulamaları değişmektedir. Toprak havuzlarda yapılan 

yetiştiricilikte kullanılacak olan dezenfektanlar, balıklandırma işlemi 

yapılmadan önce bitirilmeli ve patojenlerin girişinin engellenmesi 

amacı ile su girişine ve havuz çevresine gerekli önlemler alınmalıdır.  
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Bakteriyel Hastalıkların Tedavisinde Kullanılan 

Antibiyotikler Nelerdir? 
 

Ülkemizde 44 adet ruhsatlandırılmış antibiyotik türü 

bulunmaktadır. Tablo 5.’de bu antibiyotikler gruplarına göre 

verilmiştir. 
 

Tablo 5. Türkiye’de ruhsatlandırılmış antibiyotik grupları ve çeşitleri  

Antibiyotik grubu Ticari ürün çeşidi 

Amoksisiklin 2 

Enrofloksasin 2 

Florfenikol 15 

Oksitetrasiklin 12 

Oksolinik 1 

Sülfadiazin+trimetoprim 9 

 

Su ürünleri yetiştiricilik çalışmalarında antibiyotik tedavisi 3 yol ile 

uygulanmaktadır. Bunlar: 
 

1. Oral (ağız) yolla uygulama (yeme karıştırılarak)  

2. İmmersiyon (banyo veya daldırma) yolu ile 

3. Enjeksiyon 
 

Bu yöntemlerden hangisinin seçileceği kullanılan yetiştiricilik 

sitemi, balığın sağlık durumuna ve büyüklüğüne göre seçilir. 
 

İnsan gıdası olarak tüketilecek olan balıklarda kalıntı oluşturma 

süreleri ve düzeylerine bağlı olarak antibiyotik sayısı ve çeşitliliğine 

sınırlamalar getirilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinde 

sulfadiazin+trimetoprim, oksolinik asit, sarofloksasin, florfenikol, 

oksitetrasiklin, amoksisilin, flumekuin bileşikleri su ürünlerinde 

kullanım için lisanslama yapmışken, FDA (Amerikan Gıda ve İlaç 

Dairesi), sadece florfenikolün, sulfadimetoksin-ormetoprim, 

oksitetrasiklin dihidrat ve sulfamerazin’in, yasal kullanımına izin 

vermiştir. 
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Kullanımı yasaklanmış antibiyotik özelliğe sahip olan 

medikamentler hangileridir? 
 

Türkiye’de amoksisiklin, enrofloksasin, florfenikol, 

oksitetrasiklin, oksolinik sülfadiazin+trimetoprim haricindeki bütün 

antibiyotiklerin kullanımı, kanunî olarak yasaktır.  

  

Mantar Enfeksiyonlarına karşı Kullanılan Medikamentler 

Nelerdir? 
 

Mantar enfeksiyonları genellikle ikincil enfeksiyonlardır. Yani 

herhangi bir patojenin oluşturmuş olduğu deformasyon üzerine 

yerleşmeleri ile ortaya çıkmaktadırlar. Bunun yanı sıra özellikle 

yetiştiricilik çalışmalarının birinci basamağı olan yumurta ve larva 

üretiminde sıklıkla karşılaşılan enfeksiyonlardır. Mantar 

enfeksiyonlarını engellemenin en önemli basamağı, ortamın organik 

kirleticilerden arındırılmasıdır. Ortamda organik kirleticilerin 

bulunması, mantarların çoğalması için gerekliliktir. Organik 

kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması alınacak en önemli önlemdir. 

Mantar enfeksiyonları ile karşılaşıldığında kullanılabilecek olan 

medikamentler olarak bakır sülfat, formalin, hidrojen peroksit, 

iyodofor, metilen mavisi ve tuz kullanılabilir. Malahit yeşili, mantarlar 

üzerine etkin olan bir ilaç olmasına rağmen embriyoya ve hatta insan 

sağlığına karşı zararlı etkilerinin belirlenmesi nedeni ile balıklarda 

kullanımı dünyada ve ülkemizde yasaklanmıştır. 

Parazit Enfeksiyonlarına karşı Kullanılan Medikamentler 

Nelerdir? 
 

Dünyada ve ülkemizde ticari öneme sahip balıklarda, akvaryum 

balıkları yetiştiriciliğine alınmış balıklarda ve doğal ortamda bulunan 

balıklarda çok sayıda parazite rastlanılabilir. Bunları; falagellatlar, 

sporozoalar, siliatlar, mikrosporidalar, monogeneanlar, 

digeneanlar,sestodlar, nematodlar, acantosefaller, atropodalar ve 

hirudinalar şeklinde gruplara ayırmak mümkündür. Yetiştiricilik 

ortamlarının doğal ortamlara göre stok yoğunluğunun fazla ve su 
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miktarının daha az olması sebebi ile kontamisyon riski artmaktadır. 

An itibari ile su ürünlerinde kullanılabilecek olan parazitik ilaçlar 

oldukça fazladır. Aynı zamanda bu ilaçlar geliştirilme aşaması olarak 

öncelikle veteriner ilaçlar olarak geliştirilmekte, arkasından su 

ürünlerine uyarlanmaktadır. Çok fazla sayıda parazit ile enfeste 

olmadığı sürece yetiştiricilik ortamlarında ciddi problemlere yol 

açmamalarına rağmen mekanik zedelenmelere ve strese sebep 

olmaları nedeniyle ikincil enfeksiyonların oluşmasına sebebiyet 

vermektedirler. Bu sebepler ile parazitik enfeksiyonların tedavisinde 

farklı kimyasallar kullanılmaktadır. Bunları kısaca şu şekilde 

sıralayabiliriz: 
 

- Dimetridazole 

- Furazolidon 

- Ronidizole 

- Toltrazuril 

- Quinine 

- Fumagillin 

- Amprolium 

- Paraziquantel 

- Niklosamide 

- Levamisole 

  

Viral Enfeksiyonlara karşı Kullanılan Medikamentler 

Nelerdir? 
 

Viral hastalıklara karşı geliştirilmiş herhangi bir ilaç 

bulunmamakla birlikte ikincil enfeksiyonların gelişiminin 

engellenmesi amacı ile önerilmese bile farklı geniş spektrumlu 

antibiyotikler kullanılabilmektedir. Bunun yerine bağışıklık sistemini 

geliştirici ve aktif hale getirebilen farklı immünositümülantlar ile bazı 

vitaminler (özellikle A vitamini) önerilmektedir. Saf halde A 

vitaminin temini oldukça güç olması ve ekonomik olmaması sebebi ile 

A vitaminin miktarının fazla olduğu vitamin karışımları kullanılabilir.  
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Kullanılan Medikamentlerin Çevre ile Etkileşimi Nasıl 

Önlenebilir? 
 

Kullanılan medikamentlerin seçimi balık ve çevre için minimum 

etkileşimde olan doğal ürünlerin tercih edilmesi istenmektedir. 

Çevreye ve balık üzerinde toksik etkiye sahip medikamentler tercih 

edilmemelidir. Özellikle insan gıdası olarak üretilen balıklardaki 

kalıtım düzeyleri iyi hesaplanmalı ve kalıntı düzeyi, kabul edilen 

sınırın altına düşmediği sürece hasat ve pazarlama işlemi 

yapılmamalıdır.  
 

Medikementlerin önerilen dozları genellikle balık, ortam ve 

çevre ile etkileşiminin minimum düzeyde olduğu etkili dozlardır. 

Önerilen dozda ve uygulama yönteminde kullanıldıklarında etkileşimi 

minimumdur. Ama yüksek dozlarda uygulama zorunluluğu olduğu 

durumlarda temas ettikleri yüzey, iyice arındırılmalıdır. Tahliye suları 

mümkünse belirli bir süre dinlendirilmeli, arkasından tahliye 

edilmelidir.  
 

Patojenlerin Medikamentlere karşı Direnç Geliştirebilir mi? 
 

Günümüzde kullanılan medikamentlere karşı özellikle bakteri 

türlerinin direnç gelişiminden dolayı antibiyotik kullanımı 

sınırlandırılmaya çalışılmaktadır. Çünkü aynı tür olmasalar bile farklı 

bakteri türlerinde birbirlerine bu direnç genlerini aktarma durumunun 

varlığı, yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Özellikle insan 

gıdası olarak kullanılan balık türlerinde, bu konu oldukça 

önemsenmektedir. Bu sebepler ile kullanılan medikamentlerin ortam 

ve balık ile sınırlandırılması, aynı zamanda önerilen alt ve üst dozun 

aşılmaması gerekmektedir. 
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GİRİŞ 

Su ürünleri yetiştiriciliği ülkemizde 1967 yılında alabalık 

yetiştiriciliği ile başlamıştır. 1985 yılında çipura-levrek yetiştiriciliği ile 

beraber hızla büyümeye başlamış bir sektördür. Yaklaşık 55 yıllık bir 

su ürünleri yetiştiriciliği sektörüne sahip ülkemizde su ürünleri sektörü 

her yıl bir önceki yıla göre yaklaşık % 10 büyüme göstermektedir 

(BSGM, 2022).  

Su ürünleri yetiştiriciliğinde en önemli zorluk ürünün 

yetiştirilmesi olarak görülmektedir. Fakat ürünün yetiştirilmesi kadar 

yetiştirilen ürünün nereye ve kimlere satılacağı konusu da önemsenmesi 

gerekli bir konudur. Hatta üretimden önce düşünülmesi gerekli olan bir 

konudur. Üretim öncesi ürünü kime, nereye ve nasıl satılacağı 

planlanmalı ve üretim buna göre yapılmalıdır. Eğer pazarın ihtiyaçları 

düşünülmeden üretim yapılırsa ürün istenilen karlılığı sağlayamaz. 

Yetiştiricilerin üretim odaklı düşünceden pazarlama odaklı düşünceye 

geçmeleri gerekmektedir (Anonim, 2022a). 

Fakat ülkemizde ve dünyada su ürünleri yetiştiriciliğinde 

pazarlamaya yeterince önem verildiğini söylemek çok kolay değildir. 

Bu nedenle bu bölümde öncelikle su ürünleri çok kısa olarak 

tanımlanacak, sonrasında pazarlama ve su ürünleri pazarlamasında 

önemli görülen konulardan bahsedilecektir. 

 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Teriminden Ne Anlamalıyız? 

Su ürünleri yetiştiriciliği hayvansal (balık, kabuklu ve 

eklembacaklılar) ile bitkisel (algler) su canlılarının kontrollü veya yarı 

kontrollü şartlarda insan gıdası, stok takviyesi, süs, sportif ve bilimsel 

amaçlar için yetiştirilmesi olarak tanımlanmaktadır (Çelikkale ve ark., 

1999). Su ürünleri yetiştiriciliği tanımından da anlaşılacağı üzere su 

ürünleri terimi su içerisinde bulunan ve ekonomik değeri bulunan 

hayvan ve bitkileri kapsamaktadır.  
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Pazarlama Nedir? 

Pazarlama 1900 lü yıllardan günümüze çok farklı şekillerde 

tanımlanmıştır. Bunun en önemli nedeni pazarlamanın zaman içerisinde 

değişim ve gelişim göstermesidir. Pazarlama Amerika Birleşik 

Devletleri (ABD)’nde gelişme göstermeye başlamıştır. Bu nedenle 

pazarlama ile ilgili önemli bir kuruluş olan Amerikan Marketing 

Association (AMA) 1937 yılında Chicago, ABD’de kurulmuştur 

(Anonim, 2022b). AMA, günümüzde her üç yılda bir alanında aktif olan 

araştırmacılardan oluşan bir panel ile pazarlamanın tanımını 

güncellemekte ve onaylamaktadır. AMA en son olarak 2017 yılında 

pazarlamanın tanımını yapmış ve onaylamıştır. Pazarlamanın önceki 

tanımlamalarını incelediğimizde AMA (1935) yılında; üreticiden 

tüketiciye doğru, malların ve hizmetlerin akışını sağlayan işletme 

faaliyetleri olarak pazarlamayı tanımlamıştır. Daha sonraki yıllarda 

yapılan tanımlamaları incelediğimizde; 

AMA, 1960: “Mal ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere akışını 

yönlendiren işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesi”, 

AMA, 1985: “Pazarlama, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı 

sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, 

hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, 

tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama süreci”, 

AMA, 2004: “Pazarlama; müşteriler için değer yaratmayı, bunu 

tanıtma ve sunmayı, örgütün ve paydaşlarının yararına olarak müşteri 

ilişkilerini yönetmeyi hedefleyen bir fonksiyon ve süreçler dizisi”, 

AMA, 2017: “Pazarlama, müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve 

toplumun bütünü için değer ifade eden önerilerin geliştirilmesi, 

iletişimi, ulaştırılması ve değişimi için bir faaliyet, bir dizi kurum ve 

süreç” olarak tanımlanmıştır. 

Pazarlamanın bu tanımlarını incelediğimizde günümüze doğru 

müşterilerin ve paydaşların daha önemli hale geldiğini görüyoruz. İlk 

önceleri ürünlerin veya hizmetlerin tüketiciye ulaştırılması gibi 



209 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

algılanan pazarlama günümüzde, tüm paydaşlar için değer yaratacak 

faaliyetler dizi olarak görülmektedir. 

Ayrıca pazarlama alanında önemli bir isim olan Philip Kotler 

(2018) pazarlamayı, satışı gereksiz kılan faaliyetler dizisi olarak 

tanımlamıştır. Yine Kotler ve ark. (2016) pazarlamayı, insani ve sosyal 

ihtiyaçların karlı bir şekilde karşılanması olarak tanımlamaktadır. 

Pazarlama Düşüncesinin Gelişimini Kısaca Açıklayınız? 

Pazarlama düşüncesinin gelişimini incelediğimizde 6 farklı 

aşamada incelendiğini görmekteyiz. Bu aşamalar; üretim düşüncesi, 

ürün düşüncesi, satış düşüncesi, pazarlama düşüncesi, sosyal pazarlama 

düşüncesi ve bütünsel pazarlama düşüncesi olarak incelenmektedir 

(Kotler ve ark. 2016; Kotler e ark. 1999). 

Üretim düşüncesi: İş dünyasının en eski kavramlarından biridir. 

Tüketicilerin yaygın olarak bulunan ve ucuz olan ürünleri tercih ettiğini 

savunur. Üretim odaklı işletmeler yüksek üretim verimliliği, düşük 

maliyet ve kitlesel dağıtıma önem vermektedir. Pazarı genişletmek 

isteyen pazarlamacılar bu düşünceye göre hareket etmektedir. 

Ürün düşüncesi: Tüketicilerin en kaliteli, performans ve yenilikçi 

özellikler sunan ürünleri tercih ettiğini savunur. Daha iyi bir ürünün 

tüketiciler tarafından her zaman tercih ve talep edileceğini savunan bu 

görüşte; bir çok girişimin zor yoldan öğrendiği gibi, yeni veya 

geliştirilmiş bir ürün, uygun şekilde fiyatlandırılmadıkça, 

dağıtılmadıkça, reklamı yapılmadıkça ve satılmadıkça başarılı 

olmayacaktır. 

Satış düşüncesi: Bu düşünce, tüketicilerin eğer satışçılarla ikna 

edilmezse yeterince satış olmayacağını savunur. Bir teklifi 

değerlendirerek satın alan tüketicilerin sadece ürünleri iade etmeyi 

değil aynı zamanda ürünü kötülemeyeceğini hatta ürünü tekrar satın 

alabileceğini düşünmektedir. 
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Pazarlama düşüncesi: 1950’li yıllarda ortaya çıkan müşteri 

merkezli bir düşüncedir. Karlı bir şekilde müşteriye ulaşmak için 

müşteri memnuniyeti sağlamak olarak tanımlayabiliriz.  

Sosyal pazarlama düşüncesi: Bu kavram toplumun istek, ihtiyaç 

ve beklentilerinin belirlenmesini kapsamaktadır. Daha sonra 

tüketicilerin ve toplumun refahını koruyacak ve güçlendirecek şekilde 

rakiplere göre bu tatminlerin, daha etkili ve verimli bir şekilde 

gerçekleştirilmesidir. Sosyal pazarlama düşüncesinde üç unsur denge 

içerisinde olmalıdır. Bu üç unsur toplumun ilgisi, tüketici istekleri ve 

işletmenin karı olarak sıralanmaktadır (Kotler ve ark., 1999). 

Bütünsel pazarlama düşüncesi: Pazarlama felsefesinin bir 

uzantısıdır ve bunların özgürlüğünü ve karşılıklı bağımlılıklarını 

tanıyan pazarlama programlarının, süreçlerinin ve faaliyetlerinin 

geliştirilmesine, tasarımına ve uygulanmasına dayanır. Bütünsel 

pazarlamanın dört bileşeni bulunur. Bunlar; ilişkisel pazarlama, 

bütünleşik pazarlama, içsel pazarlama ve performans pazarlamasıdır 

(Kotler ve ark., 2016).  

Pazarlama Karması Nedir? 

Pazarlama karması kavramı literatür incelendiğinde ilk olarak 

Neil H. Borden tarafından bahsedildiği görülmektedir. Neil H. Borden 

12 bileşen tanımlamıştır. Bu bileşenler; ürün planlama, fiyat, 

markalama, dağıtım kanalı, kişisel satış, reklam, tutundurma, 

paketleme, teşhir, hizmet, fiziksel dağıtım ve mevcut durum ve 

analiz’dir (Borden, 1964; Schwartz, 1964).  McCarthy, Borden’ın 

tanımladığı 12 faktörü basit ve akılda kalacak şekilde 4 maddede 

toparlamıştır. Bu maddeler ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım olarak 

isimlendirilmiştir (McCarthy, 1964). Pazarlama karması pazarlama 

başarısı üzerinde etkili olan ve pazarlama yöneticisinin kontrolü altında 

olan bağımsız değişkenlerden oluşur. Bunlar İngilizce baş harflerinden 

dolayı 4P olarak adlandırılan ürün (product), fiyat (price), tutundurma 

(promotion) ve dağıtım (place)’dır (İslamoğlu, 2006).  
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Ürün; su ürünleri yetiştiriciliğinde ürünün boyutu ve formu en 

önemli iki özelliktir. Tüketicilerin farklı boyut ve formda istekleri 

bulunmaktadır. Tüketicilerin tercihlerine bağlı olarak ürünün boyutları 

ve formu değişiklik göstermektedir. Örneğin canlı, taze soğutulmuş 

bütün, taze soğutulmuş fileto, fileto dondurulmuş, bütün dondurulmuş, 

tütsülenmiş fileto vb. bunlar farklı tüketicilere hitap eden ürünlerdir.  

Fiyat diğer pazarlama karması elemanlarına nazaran işletmeye 

gelir getiren unsurdur. Bu nedenle fiyat kararını verirken çok iyi 

planlama yapmak gerekir. İşletmelerin fiyatla sıklıkla oynaması işletme 

için zarar verici etkileri olabilmektedir. Özellikle su ürünleri 

işletmelerinin fiyat konusunda uygulayabileceği bazı yöntemler 

bulunmaktadır. Bunlar; maliyete göre fiyat belirleme, rekabete göre 

fiyat belirleme, psikolojik fiyatlama, değer esaslı fiyatlama yöntemleri 

ve benzerlerini içermektedir. 

Tutundurma; üreticiler ürünlerine müşteri oluşturmak için 

tutundurma yöntemlerini kullanırlar. Tutundurma yöntemleri olarak en 

çok tercih edilen yöntem reklamdır. Fakat reklam dışında satış 

özendirme, kişisel satış, halkla ilişkiler ve doğrudan pazarlama 

yöntemleri de tercih edilmektedir. SU ürünleri yetiştiriciliğinde 

markalaşma çok yaygın olmadığı için genellikle jenerik reklam tercih 

edilmektedir. Üretici örgütleri tutundurma yöntemlerini kullanarak 

yetiştirilen ürünlere talep oluşturmaya çalışmaktadır. Tutundurmada 

oluşturulan mesajın net ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. 

Dağıtım; işletmelerin ürünlerini tüketiciye ulaştırırken farklı 

seçenekleri bulunmaktadır. Ürünü doğrudan tüketiciye ulaştırabileceği 

gibi, toptancı yada perakendeci kanallarını kullanarak da tüketiciye 

ulaştırma imkanı bulunmaktadır. Üreticilerin kendilerine uygun 

yöntemleri tercih ederek optimum kar elde etmeye çalışması 

gerekmektedir (Anonim, 2022c; Anonim, 2022d). 
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Su Ürünleri Pazarlaması Nedir? 

Su ürünleri sektöründe müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun 

bütünü için değer yaratacak ürünlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, 

tutundurulması ve dağıtımını sağlamak üzere gerçekleştirilmesi 

gereken faaliyetler dizisine su ürünleri pazarlaması olarak 

tanımlayabiliriz.  

Su Ürünlerinde Değer Zinciri Nedir? 

Değer zinciri kavramı ilk olarak 1960’lı yıllarda mineral ihraç 

eden ekonomiler için gelişim yolları arayan analistler tarafından 

kullanılmıştır (Girvan, 1987). Daha sonra bir işletmenin ürettiği değeri 

analiz edebilmek için değer zinciri analizi kavramı; Porter, (1985) 

tarafından bir ürünün veya hizmetin kavramsal tasarımından nihai 

tüketiciye teslimine kadar gerekli olan tüm operasyonlar olarak 

tanımlanmıştır. Kaplinsky ve Morris (2000) ise değer zincirini, bir 

ürünün veya hizmetin başlangıcından (fikir ve tasarım aşamasından), 

farklı üretim aşamaları boyunca (fiziksel dönüşümün ve çeşitli üretici 

hizmetlerinin girdilerinin bir araya getirilmesiyle), son tüketicilere 

ulaştırılması ve kullanım sonrası ortadan kaldırılıncaya kadar (geri 

dönüşüm dahil), gerekli olan faaliyetlerin tamamı olarak tanımlamıştır.  

İşletmeler; gerçek ihtiyaçlarını belirlemek, gelişimlerini doğru yönde 

sağlamak, sektörde rekabetçi avantaj elde edebilmek, her bir değer 

faaliyetini ve bu faaliyetler arasındaki ilişkileri açıklayarak daha düşük 

maliyetlere ulaşmak, uluslararası pazara açılma için düzenlenecek 

aktivitelerin planlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla değer 

zinciri analizine ihtiyaç duymaktadır. 

Porter (1985), (Şekil 1), birbiriyle bağlantılı faaliyetleri 

bölümlendirmek için değer zincirini iki ana kısma ayırmıştır. Bunlardan 

ilki temel aktiviteleri (giren lojistik işlemleri, operasyonlar, çıkan 

lojistik işlemleri, pazarlama ve satış, hizmetler) ikincisi ise destekleyici 

aktiviteleri (firma alt yapısı, insan kaynakları yöntemi, teknoloji 

geliştirme, satın alma) oluşturmaktadır. Bu faaliyetlere ayırma, değer 

zinciri analizinde maliyet avantajını ve farklılığı ortaya koymak ve her 
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bir faaliyetin rakiplerin değer zincirindeki benzer faaliyetleri ile 

karşılaştırılarak rekabet avantajına sahip olup olmadığını anlamak 

açısından önemlidir.  
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Şekil 1. Değer zinciri analizi modeli (Porter, 1985) 

Değer zinciri modelinin boyutlarını kısaca açıklamak gerekirse 

(Yüksel, 2022): 

Giren lojistik işlemleri: Tedarikçilerden mal teslim alma, 

depolama, dışardan temin edilen bu ürünleri saklama ve girdi 

maddelerinin envanterini çıkarma işlemlerini içermektedir.  

Operasyonlar: Ham maddeleri ve mamulleri imalat süreci 

sonucunda nihai ürünlere dönüştüren ve böylece değer kazandıran 

işlemlerdir. Bu safha imalat ve montajı içermektedir. Ürünün üretim 

hattında ilerlemeye başlaması ile değer kazanılmaya başlanmaktadır.  

Çıkan lojistik işlemleri: Ürünler imalatın ardından dağıtım 

merkezlerine, toptan satış noktalarına, perakendecilere ve müşterilere 

gönderilmeye hazır hale gelmektedirler. Çıkan lojistik işlemleri nihai 

ürünün depolama da dahil olmak üzere, sipariş işlemlerinin 

tamamlanması, teslimat araçlarının yönetimi, sipariş alma ve 

düzenleme gibi ürünün nihaî tüketiciye ulaştırılmasına yönelik bir 

operasyon alanıdır. 
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Pazarlama ve satış: Müşterilerin ihtiyaçlarını ve taleplerini analiz 

etmekte ve firmanın hedef kitlesinin firmanın sunduğu hizmet ve 

ürünler hakkında bilgili olmasını sağlamaktadır. Pazarlama ve satış 

alıcıların ürünleri satın almalarını sağlamak ile ilişkilidir. Bu bağlamda 

kanal seçimi, reklam verme, fiyatlandırma, promosyon, satış gücü, 

kotalar ve kanal ilişkileri de bu başlık altında incelenmektedir.  

Hizmetler: Bir ürünün değerinin müşteri destek ve bakım 

hizmetleri ile yükseltilmesini içermektedir. Tamir, satış sonrası destek 

hizmetleri, şikayetlerin toplanması ve değerlendirilerek cevaplanması, 

satış sonrası eğitimler, garantiler ve yedek parça temini bu kapsamda 

yer almaktadır.  

Birincil faaliyetlerin gerçekleştirilmesi destekleyici faaliyetlerin 

varlığı ile kolaylaşmakta ve destekleyici faaliyetler temel faaliyetlerin 

etkinliğini yükseltmektedir. Porter, destekleyici operasyonları dört ana 

başlık altına toplanmaktadır (firma altyapısı, insan kaynakları yönetimi, 

teknoloji geliştirme ve satın alma (tedarik).  

Altyapı: Kurumsal veya stratejik planlamayı içermektedir. Kalite 

yönetimi, genel yönetim, planlama, finans, muhasebe ve yasal ve idari 

işler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ancak, firmaların mali 

durumlarına yönelik katkılar firmanın faaliyet gösterdiği sektöre bağlı 

olarak değişkenlik göstermektedir. Örneğin, teknoloji firmalarında 

yönetim bilgi sistemleri rekabetçilik üzerinde etkili olurken geleneksel 

firmalarda üst düzey yönetimi, müşteri ile ilişkilerinde hayati role sahip 

olduğu görülmektedir. 

İnsan kaynakları yönetimi: Operasyonları işe alma, çalışanların 

gelişimi ve çalışanlara yapılan ödemeler ile ilişkilidir. Çalışanlar 

firmaların genellikle maliyeti yüksek hayati kaynakları olarak 

görülmektedir. Örgüt; çalışanların seçimi, işe alınması, eğitimleri, 

kariyer gelişimleri, ödüllendirilmeleri ve ödemelerinin yapılmasını 

yönetmekle yükümlüdür. Porter, bu fonksiyonun bir firmanın rekabet 

gücünü doğrudan etkilediğini zira bu alanın çalışanların yetenek ve 



215 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

motivasyonlarını gösterdiğini ve işe alma ve eğitim maliyetlerinin de 

bu aşamada belirlendiğini belirtmiştir. 

Teknoloji geliştirme: Firmanın teknoloji altyapısı ve kullanımı ile 

ilgilidir. Teknolojinin etkin ve verimli kullanımı değer zincirinin 

rekabet üzerindeki etkisine olumlu katkıda bulunmaktadır. Teknoloji 

oryantasyonu, değer zincirinde teknoloji kullanan ve alınan girdiler ile 

insan kaynaklarını birleştirerek çıktı üreten operasyonların 

değiştirilmesini mümkün kılmaktadır. Alınan girdide bulunan ve diğer 

alt-teknolojiler ile ilişkilendirilen teknolojinin, operasyon 

performansını yükselttiği gözlemlenmektedir. Teknoloji geliştirme bir 

ürünün geliştirilmesine yönelik olarak tasarlanmış işlemleri, Ar-Ge 

çalışmalarının tümünü, işlem otomasyonunu ve değer zincirini 

destekleyen diğer teknolojileri içermektedir. Teknoloji, rekabet 

üstünlüğünün en önemli kaynağı olup, günümüzde maliyet indirimi 

sağlamakta, yeni ürün üretiminde katma değeri artırmaktadır. 

Firmaların sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde etmelerinde ve 

maliyetlerinde indirim yapabilmelerinde yenilikçi teknolojileri 

uygulayabilme ve uyarlayabilme yetenekleri büyük önem taşımaktadır.  

Satın alma: Yeni ham madde ve birçok değer ortaya çıkaran 

operasyonda kullanılan girdileri satın alma fonksiyonudur. Porter, satın 

alınan girdilerin kendilerine değil, firmanın değer zincirinde kullanılan 

girdileri satın alma fonksiyonuna işaret etmektedir. Bu fonksiyon tüm 

mal, hizmet ve materyallerin satın alınmasını kapsamaktadır. Burada 

amaçlanan en yüksek kalite için en düşük fiyatı garanti edebilmektir. 

Ham madde alımı, giren lojistik ve üretimi etkileyerek en rekabetçi 

fiyatları elde etmede belirleyici olmaktadır. 

 

 

Su Ürünlerinde Pazarlama Araştırması Nedir? 

Pazarlama araştırması su ürünleri işletmeleri için önemli bir 

konudur. Çünkü işletmeler karı ve müşteri talebini verimli bir şekilde 

yönetebilmelidir. Pazarlama araştırması ile işletmeler ürünlerine olan 
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talebi ölçebilirler. Ayrıca rakiplere kıyasla satış hacimlerini 

inceleyebilirler. Veya tüketicilerin isteklerini ve tutumlarını 

belirleyebilirler. Dolayısıyla bu bilgilerle işletmeler stratejilerini 

oluşturabilirler (Engle ve ark., 2017). 

Amerikan Pazarlama Birliği pazarlama araştırmasını; pazarlama 

fırsatlarını ve problemlerini belirlemek ve tanımlamak; pazarlama 

performansını oluşturmak, iyileştirmek ve değerlendirmek; ve bir süreç 

olarak pazarlama anlayışını geliştirmek şeklinde tanımlamaktadır 

(Bennet, 1988). 

Araştırma süreci ile ilgili daha detaylı bilgi çeşitli pazarlama 

araştırması kitapları ve araştırma kitaplarından incelenebilir. Temel 

olarak araştırma tasarımı keşfedici araştırma, kalitatif ve kantitatif 

araştırma olmak üzere üç formda incelenmektedir (Gegez, 2005; Engle 

ve Quagrainie, 2006; Engle ve ark., 2017). 

Su Ürünlerinde Pazarlama Planı Nedir? 

Her su ürünleri işletmesi, büyüklüğü ne olursa olsun, genel bir iş 

planına sahip olmalıdır ve pazarlama planı, iş planının önemli ve 

ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Pazarlama planı, bir alıcının neden bu 

işletmenin ürününü seçmesi gerektiği sorusunu yanıtlamaya 

odaklanmalıdır. Su ürünleri işletmelerinin, yazılı bir pazarlama 

planında iyi tanımlanmış pazarlama stratejisine sahip olması gereklidir. 

Kapsamlı bir pazarlama planı; mevcut pazar durumunun 

değerlendirilmesini, işletmeye yönelik fırsatların ve tehditlerin 

belirlenmesini ve açıkça tanımlanmış bir pazarlama stratejisini 

içermelidir. Geliştirilen pazarlama stratejisi; su ürünleri pazarının 

özetini, pazarın demografik yapısını, pazar eğilimlerini, pazar 

büyümesini, şirketin güçlü ve zayıf yönlerinin analizini, ürün 

tekliflerini, özel hedefleri, bu pazar hedefleri ile ilişkili göreceli 

maliyetlerin finansal analizini, izleme ve kontrol planını içermelidir 

(Engle ve ark., 2017).  



217 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

Üretim ve fiyatların belirsizliği nedeniyle iyi bir pazarlama 

stratejisi işletme için önem kazanmaktadır. Pazarlama planı tek aşamalı 

bir plan gibi düşünülmemeli yıl içinde sürekli iyileştirilmelidir. İyi bir 

pazarlama planı esnek olmalıdır (Anonim, 2022e). 

Su Ürünlerinde Marka Nedir? 

Marka kelimesi Oxford İngilizce Sözlüğüne göre “brandr” 

kelimesinden geliştirilmiştir. Marka kelimesi sıcak demir ile yakılarak 

yapılan işaret anlamında kullanılmıştır. İlk olarak 1552 yılında 

kullanılmıştır. İlginçtir ki Oxford Sözlük düzenleyicilerine göre 1561 

yılında pazarlamanın ilk tanımlaması yapılmıştır ve markalama ondan 

da önce kullanılmaya başlanmıştır (Jevons, 2005). Markalama yüzlerce 

yıldır bir üreticinin mallarını diğerlerinden farklı kılmak için 

kullanılmaktadır. Aslında, marka kelimesi eski Norveç lisanında 

bulunan “brandr” kelimesinden türetilmiş olup yakmak anlamına 

gelmektedir. Canlı hayvan sahiplerinin hayvanlarının tanımlamalarını 

sağlamak için işaretlemek anlamında geçmişte ve halen 

kullanılmaktadır (Keller, 2003). Amerikan Pazarlama Birliğinin 

tanımına göre ise marka, bir satıcı veya satıcılar grubunun mal veya 

hizmetlerini tanımlamaya yönelik ve rakiplerinden farklılaştırmaya 

yarayan isim, terim, işaret, sembol, tasarım, veya bunların birleşimi’dir 

(Keller, 2003; Kotler ve Keller, 2006). Marka sadece isim veya sembol 

değil daha fazlasıdır. Markalar şirketlerin tüketicilerle ilişkisinde 

anahtar bir role sahiptir (Kotler ve Armstrong, 2006). Borça (2006)’ ya 

göre marka tüketici tarafından alınan, fiziksel ve duygusal tatminler 

sağlayan, kişiliği olan bir karışımdır.  

Aaker (1991)’e göre marka bir satıcı veya satıcılar grubunun mal 

veya hizmetlerini tanımlamaya, mal veya hizmetlerini rakiplerinden 

farklılaştırmaya yönelik, isim ve/veya sembol (logo, ambalaj tasarımı, 

ticari marka)’dür. Bir başka tanıma göre ise, aynı yada farklı, çeşitli 

niteliklerde ve sektörlerdeki ürün veya hizmetlerin birbirlerinden 

kolayca ayrılmaları sağlanan, yapılan ürün veya hizmet dizaynları ve 

tanıtım çalışmaları ile benzerlerinden farklılaştırılan, ürün ile birlikte, 
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onu piyasaya sunan kişileri ve firmaları da tanımlayan, basım ve yayım 

yolu ile geniş kitlelere duyurulan, tanıtılan, onları başkalarının taklit 

etmesi yada haksız davranışları karşısında ait oldukları ülkenin yada 

uluslararası hukuk kurallarının çerçevesinde korunan; isim, sözcük 

grubu, harf, rakam, renk, şekil ve dizayn bileşimidir (Ak, 1998). 

Markalar, kalitelerine ve özel anlamlarına bağlı olarak jenerik ürün 

veya hizmetlerin farklılaşmalarına yardımcı olur (Müniz, 2007). 

Markalar işletmelere ve firmalara birçok yarar sunar. Markalar değerli 

soyut varlıklardır ve dikkatli yönetilmelidir (Kotler ve Keller, 2006).  

Su Ürünlerinde Jenerik Marka Nedir? 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde canlı ve taze soğutulmuş ürünler 

jenerik marka olarak satılmaktadır. Su ürünleri satın alırken tüketiciler 

balığın tür ismini söyleyerek talepte bulunmaktadır. Hiçbir tüketici şu 

marka çipura istiyorum veya şu marka levrek istiyorum şeklinde bir 

talepte bulunmamaktadır. Yaklaşık 30 yıllık bir sektörde işletmeler 

ürünlerini markalamayı başaramamışlardır. Bazı işletmeler büyük 

perakendecilere verdikleri ürünlerini firma isimleriyle etiketlemeye 

başlamışlardır. Etiketleme çalışmaları zaman içerisinde tüketicilerde 

farkındalık yaratarak markalaşma konusunda önemli adımlar atılmasına 

sebep olabilecektir. Önümüzdeki yıllarda işletmeler tarafından 

markalaşma çalışmalarına ağırlık verilmesi gerekmektedir.  

Su Ürünlerinde Marka Yönetimi Nedir? 

Marka yönetimi ilk olarak 1931 yılında ABD’de dile getirilmiştir. 

Procter and Gamble şirketinde başkan olan Richard Deupre döneminde, 

yaratıcı ve girişimci bir yönetici olan Neil McElroy (sonra P&G 

Başkanı ve daha sonra ABD Savunma Bakanı olmuştur) şirket 

merkezine gönderdiği bir yazıda her bir P&G markası için sorumlu bir 

kişinin ve yardımcısının olması gerektiğinden bahstmiş ve “brand man” 

için bir iş tanımı yapmıştır. Bu tanıma göre, bu kişilerin görevi reklam 

ve diğer pazarlama faaliyetlerini yürütmektir. Bu sistem uzun yıllar 

P&G’ye ait bir model olarak geliştirilmiş ve şirketin başarısında anahtar 

rol üstlenmiştir. II. Dünya Savaşından sonra diğer büyük firmalara ve 
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1960’lı yıllardan sonra da tüm dünyaya yayılmıştır (Borça, 2006; 

Uztuğ, 2005). 

Bir ürünün rakiplerden farklılaşmasını sağlayacak şekilde ürünü 

adlandıran, satışların sürekliliğini sağlama, tüketici bağımlılığını ve 

tatmini arttırma amacıyla yapılan uyarlamaların planlandığı ve 

denetlendiği dinamik sürece marka yönetimi denmektedir (Atasoy, 

2003). 

Marka yönetimi; marka planlaması, dizaynı, yürütülmesi ve 

kontrolü sürecidir. Markanın oluşturulması, karakter özelliklerinin 

ortaya çıkarılması, bu özelliklerinin en yüksek etkinlik ve verimlilik 

düzeyine ulaşmaları için sürekli geliştirilerek planlama, örgütleme, 

yürütme, koordinasyon ve kontrol sürecidir (Yıldız, 2004). 

Marka yönetimi, yapılan bir dizi kapsamlı araştırmalardan sonra 

marka ve ürün yada hizmete uygun olarak belirlenen hedef kitleye; 

kuvvetli bir rakip ve sektör analizi de yapıldıktan sonra, markaya ilişkin 

tüm stratejik detayların belirlenmesi süreci olarak tanımlanmaktadır 

(Çetin, 2003). 

Marka yönetimi ile rakiplerden farklılaşmak, pazardaki rakip 

markalara karşı markanın gücünü korumak-pekiştirmek ve hedef 

kitlenin marka ile duygusal bağ kurması sağlanarak müşteri sadakati 

hedeflenmektedir (Büyüközkan, 2007). 

Marka yönetiminde dikkat edilmesi gerekli noktalar: 

Rakip markaları kimin, neden kullandığı incelenmeli, 

Hedef tüketici daha net belirlenmeli, 

İyi bir pazar rekabet analizi yapılmalı, 

Marka kimliği belirlenmeli, 

Markanın vaad ettiği şeyleri vermesi sağlanmalı, 

Marka ile ilgili değerleri tüm medyada ve diğer ilişkilerde aynen 

kullanmalı, 

Çok sayıda tekrarı ve yüksek bütçeleri göze almalı, 
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Başarı ölçütlerini baştan koyup, markaya orta ve uzun vadeli 

bakmalı, 

Markanın hangi noktaya kadar genişletileceği planlanmalı, 

olarak ön plana çıkmaktadır (Buchholz ve Wördemann, 2001 

aktaran Çetin, 2003). 

Marka yönetimi iki temel faaliyet alanını içermektedir. Bunlardan 

ilki, marka farkındalığını geliştirerek; marka imajının yaratılması ve 

markayı zamana ve diğer etkilere karşı dayanıklı kılmak. İkincisi ise, 

markanın güçlendirilmesidir. Marka yönetiminde bu ikinci faaliyet, 

güçlü ve başarılı bir markanın şirketin diğer ürünlerine genişletilme 

olanağı nedeniyle günümüzde çok önem kazanmıştır. Çünkü her ürün 

için yeni bir marka yapılandırmak, şirketler açısından büyük bir 

maliyete katlanmaktır (Uztuğ, 2005).  

Marka yönetiminin her iki faaliyet açısından da işletmelerin 

stratejik yönetimi ve ona bağlı stratejik planlama ve uygulamaları ile 

uyumlu olması gerekmektedir. Marka yapılandırma temelini oluşturan 

pazarlama ve pazarlama iletişimi, doğrudan işletme stratejilerine bağlı 

olarak hareket etmelidir. Bu nedenle marka yönetimi ve yapılandırma 

süreci, genel işletme stratejileri ve politikalarından ayrı 

düşünülmemelidir (Uztuğ, 2005). Firmanın genel planları ile pazarlama 

stratejileri ve taktiklerinin koordinasyonu doğrultusunda yönlendirilen 

marka yönetimi uygulamalarının başarısı, marka tercihinin sürekliliği 

ile gerçekleşmektedir ve buna marka sadakati denmektedir (Aktuğlu, 

2004). 
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GİRİŞ 

Sucul gıdalar, yalnızca bir protein kaynağı olarak değil, aynı 

zamanda temel mikro besinleri (omega-3 yağ asitleri) bünyesinde 

barındırması ve biyolojik olarak kullanılabilir olması açısından insan 

beslenmesinde kilit rolleriyle giderek daha fazla önem kazanmaktadır 

(Kaya ve diğ, 2004; Anonim, 2022). Küresel, bölgesel ve ulusal gıda 

politikalarında balıkçılığa ve su ürünlerine öncelik vermek ihtiyaç 

duyduğumuz gıda için oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Buna ek 

olarak, insan nüfusunun artması ile protein kaynaklarına olan ihtiyacın 

artması, balıkçılığın ve su ürünleri yetiştiriciliğinin hızlı bir şekilde 

geliştirmesi ihtiyacını doğurmuştur. Su ürünleri yetiştiriciliğinin 

büyüme hızının diğer tüm gıda üretim yöntemlerinden daha yüksek 

olması ve bu büyümenin, dünyanın giderek artan gıda talebini 

karşılamada çok önemli olduğu bilinmek (FAO, 2022). 

Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sadece insan 

beslenmesindeki önemi değil, istihdam yaratması, ülkelerin 

ekonomilerine olan mali katkısı, kırsal bölgelerde yarattığı kalkınma 

ve düşük ekonomik geliri olan toplumlara, ucuz hayvansal protein 

temini sağlaması açısından önemli rol oynamaktadır(Örnekçi, 2018; 

Şakıma, 2021). Aynı zamanda FAO’nun “2018 Dünyada Balıkçılık ve 

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Durumu” başlığıyla yayınladığı 

raporunda; birçoğu makul geçim kaynaklarına sahip olmak için 

mücadele içerisinde yaşayan milyonlarca insanın, gıda, beslenme ve 

istihdamı açısından, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin hayati 

önemini vurgulamaktadır (FAO, 2018) 

Toplam balıkçılık ve su ürünleri üretimi son yetmiş yılda (algler 

hariç), 1950'de 19 milyon tondan 2018'de yıllık yüzde 3,3'lük bir 

büyüme oranıyla tüm zamanların rekoru olan yaklaşık 179 milyon 

tona yükselerek önemli ölçüde genişlemiştir. Son iki yılda yaşanan 

durgunluk, 2018 yılı üretim zirvesine kıyasla 2019 yılında yüzde 4,5 

ardından 2020'de yüzde 2,1 oranında azalma avcılıktaki düşüşle 

bağlantılıdır. Bu düşüş, özellikle COVID-19'un Çin’de balıkçılık 
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aktivitelerini kısıtlaması ve buna bağlı olarak başta hamsi olmak üzere 

pelajik türlerin avcılığındaki aksaklıklar gibi faktörlerden 

kaynaklandığı bilinmektedir. Buna ek olarak, 1980'lerin sonlarından 

bu yana toplam üretimdeki artışın ana itici gücü olan su ürünleri 

yetiştiriciliği son iki yılda daha yavaş bir oranda da olsa genişlemeye 

devam etmiştir (2010-2018 döneminde yıllık ortalama yüzde 4,6'ya 

karşılık 2018-2019'da yüzde 3,3 ve 2019-2020'de yüzde 2,6) (FAO, 

2022). 

Ülkemizin, 8333 km uzunluğunda sahil hattı, 151.080 km2 

münhasır ekonomik bölgesi, toplam uzunluğu 177.714 km olan birçok 

nehir, yaklaşık 1.5 milyon ha doğal göl ve baraj rezervuarı ile zengin 

iç su ve deniz kaynaklarına sahip olduğu bilinmektedir. Ayrıca bu 

kaynakların biyolojik, fiziksel, kimyasal ve ekolojik açıdan farklı 

özelliklere sahip olması iç su ve deniz balıkçılığı ile su ürünleri 

yetiştiriciliği için büyük bir potansiyel oluşturmaktadır.  

Ülkemizin su ürünleri yetiştiricilik sektöründe son yıllarda 

önemli gelişmeler olmuştur.  Balık çiftliklerinin açık ve derin sulara 

taşınması ve bu sulardaki şartlara uygun teknolojilerin kullanılması, 

yemleme ve ağ kafes sistemlerinde dünya standartlarında hatta 

üzerinde teknolojilerin kullanılması gibi gelişmeler ülkemizi dünyada 

önemli noktaya getirmiştir (Bilgüven ve Can, 2018). Bu bağlamda 

ülkemiz kaynakları ve su ürünleri yetiştiriciliğinde gerçekleşen 

gelişmeler 2001'de 54 milyon 487 bin 312 dolar olan su ürünleri 

ihracatımızı, 2021 sonu itibarıyla yaklaşık 25 katına çıkarak 1 milyar 

376 milyon 291 bin 922 dolara yükselmiştir. Ülkemiz su ürünleri 

üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre %1,8 artarak 799 bin 851 ton 

olarak gerçekleştir. Üretimin %32,8'ini avcılık yoluyla elde edilen 

deniz balıkları, %4,1'ini avcılık yoluyla elde edilen diğer deniz 

ürünleri, %4,1'ini avcılık yoluyla elde edilen iç su ürünleri ve %59'unu 

yetiştiricilik ürünleri oluşturmuştur. Ülkemizde 2020 yılında ilk defa 

yetiştiricilik üretimi avcılık üretimini geçmiştir (Anonim, 2021a) 
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Küresel su ürünleri yetiştiriciliğinin düzenli olarak artış 

gösterdiği ve ülkemizde de küresel anlamda gerçekleşen bu artışa 

paralel bir şekilde artışın olduğu bilinmektedir. Bu artışların devam 

edebilmesini etkileyen birçok parametre bulunmaktadır (FAO, 2022). 

Su ürünleri sektöründe, temel olarak coğrafik özellikler ve sosyo-

ekonomik yapılar gibi etmenler çok önemli görünse de ülkelerin su 

ürünleri yetiştiricilik sektörüne olan ilgileri, uygun politikaları iş ve 

işlemlerde sağladığı kolaylıklar, desteklemeler, teknolojik gelişmelere 

entegrasyon gibi faktörlerde oldukça önemlidir. Bu çalışma 

kapsamında ülkemizde su ürünleri üretiminin içinde bulunan, yeni 

başlayacak olan veya ilgi duyan müteşebbislerin üretim başvuru 

aşamaları, desteklemeler ve izleyecekleri yollar, hakkında bilgi sahibi 

olmaları amaçlanmıştır.  

Yetiştiricilik tesislerinin kurulum aşamasında izlenecek yol 

nelerdir ? 

Su Ürünlerinde Ne Tür Desteklemeler Vardır? 

 Yetiştiricilik Tesislerinin Kurulum aşamasında, 

Müracaat, İzin, Onay ve Proje İşlemleri 

Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili ilk yasal mevzuat 

1971’de yürürlüğe girmiş olan 1380 sayılı Su Ürünler Kanunu ile 

oluşturulmuştur. Söz konusu yasanın genel içerik ve kapsamını ise su 

ürünlerinin korunması, üretimi ve kontrolüne dair hükümler 

oluşturmaktadır (Anonim, 1971). Su Ürünleri Kanunu ile esas yetki 

Tarım ve Orman Bakanlığında verilmiş olmasına karşın, Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, 

Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve bunların bağlı 

kuruluşları su ürünleri ile ilgili politikaların belirlenmesinde ve 

uygulamalarında değişik ölçüde etkili olmaktadır (Aksungur, 2004). 

Cumhurbaşkanlığı teşkilatlanmasında yapılmış olan son sistem 

değişikliği ile birlikte su ürünleri ve balıkçılık ile ilgili konular Tarım 

https://www.csb.gov.tr/
https://www.csb.gov.tr/
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ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Genel Müdürlüğü’nce yürütülmektedir (Anonim, 2018). Söz konusu 

Bakanlığa bağlı Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerin 

kapsamı; Balıkçılık faaliyetlerini ve yetiştiricilik esaslarını belirlemek 

ve teşvik etmek, yetiştiricilik ve avcılık için kullanılan deniz ve iç 

sularımızı korumak, ithalat ve ihracat girdilerine yönelik esasları 

belirlemek, balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri ile ilgili 

yapılarının kurulması işletilmesi ve denetlemesine ilişkin usul ve 

esasları belirlemek, balıkçılığa ve yetiştiriciliğe uygun üretim 

alanlarının niteliklerini ve kiralama durumunda bu alanların 

kullanımına yönelik esasları belirleme şeklinde özetlenebilir(BSGM, 

2022a; Öztürk, 2019). Söz konusu müdürlük bünyesinde; 

● Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı, 

● Yetiştiricilik Daire Başkanlığı,  

● Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığı, 

● İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı 

● İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanlığı olmak üzere 5 

ayrı yapılanma mevcuttur (BSGM, 2022a). 

Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili uyulması gereken 

temel mevzuatlar;  

● 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 

● Su ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği 

● Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğine İlişkin Uygulama 

Esasları 

● Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliği 

● Su Ürünleri Üretiminde Kiralama Yönetmeliğine İlişkin 

Uygulama Esasları Yönergesi (2021-2). 

● Çift Kabuklu Yumuşakça Uygulama Esasları Genelgesi 

● Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel 

Yönetimi Yönetmeliği 

● Denizlerde Faaliyet Gösteren Balık Çiftliklerinin Çevresel 

Yönetimi Uygulama Genelgesi 

https://sinop.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Su%20%C3%9Cr%C3%BCnleri%20Yeti%C5%9Ftiricilik%20Mevzuat%C4%B1/35%20%20%20%C3%87%C4%B0FT%20KABUKLU%20YUMU%C5%9EAK%C3%87A%20UYGULAMA%20ESASLARI%20GENELGES%C4%B0.pdf
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● Kabuklu Su Ürünleri Kalite Standartları Tebliği 

● Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 

● Yetiştiriciliği Yapılan Balıkların Refahına İlişkin Genelge 

● Su Tahsisleri Hakkında Yönetmeliği şeklinde özetlenebilir 

(TOB, 2019). 

Su Ürünleri yetiştiriciliğinin yaygınlaşması ve kaynakların daha 

iyi yönetilmesi amacıyla DSİ Genel Müdürlüğünün mülkiyeti ve 

tasarrufu altında bulunan baraj göllerinde yapılacak su ürünleri 

yetiştiriciliğine ilişkin protokol (2004) ve ek protokol (2007) 

gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda DSİ Genel Müdürlüğü ve ayrıca 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından işletmeye açılmış 

göletlerin su ürünleri yetiştiriciliği ve sportif amaçlı avcılığa açılması 

ile ilgili olarak işbirliğini kapsayan protokol (2004) yapılmıştır 

(BSGM, 2017). 

Su Ürünleri yetiştiriciliği izin ve yetiştiricilik alanlarına ilişkin iş 

ve işlemlerinde esas yetki Tarım ve Orman Bakanlığına verilmiş 

olmasına rağmen birçok farklı bakanlıkların bazı mevzuatlarına da 

tabi oldukları bilinmektedir. Bu mevzuatlar; 

● Çevre Kanunu kapsamında Sulak Alanların Korunması 

Yönetmeliği (Denizlerde Balık Çiftliği Kurulamayacağı 

Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve  Körfez Alanlarının 

Belirlenmesine İlişkin Tebliğ) 

● Orman Kanunu kapsamında 17. ve 18. maddelerin uygulama 

yönetmeliği 

● Kıyı Kanunu (Kıyı Kanunun Uygulamasına Dair 

Yönetmelik) 

● Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Konunu 

● Kara Avcılığı Kanunu 

● Milli Parklar Kanunu 

● Yetiştiricilik tesislerinin çevresel etkisine ilişkin Çevre 

Kanunu kapsamında;  
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○ Çevre Denetimi Yönetmeliği 

○ Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği 

○ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

○ Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliğidir (TOB, 

2019). 

Genel olarak, izlenecek yol aşağıdaki diyagramda 

açıklanmıştır. 

 

Şekil 1. İç Sularda Yetiştiricilikte İzlenecek Yol (TOB, 2019; BSGM, 2017) 
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Şekil 2. Denizde Yetiştiricilikte İzlenecek Yol (TOB, 2019; BSGM, 2017) 

Müracaat Prosedürü Nasıldır? 

Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyen müteşebbisler, tesisin 

kurulacağı yerdeki Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğüne 

Planlanan yetiştiricilik tesisi ile ilgili bilgileri içeren (İl, İlçe ve 

Köyü/mevkii, Yetiştiricilik şekli, Su Kaynağının adı,  Planlanan 

kapasite,  Yetiştirilecek tür ve iletişim adresi) dilekçe ile müracaat 

ederler. İl Müdürlüğünce, oluşturulacak bir teknik ekip tarafından 

mahallinde etüt ve inceleme sonucunda; su kalite kriterlerinin, su 

yüzeyinin, su miktarının, arazinin ve diğer kriterlerin (su derinliği, 

tesisler arası mesafe, yetiştiricilik teknikleri ve çevresel etkiler) talep 

edilen yetiştiricilik açısından uygun bulunması halinde, Yetiştiricilik 

tesisleri için "Ön Etüt Raporu" veya ‘’Kuluçkahane Ön Etüt Raporu’’ 

düzenlenir. İl Müdürlüğünce oluşturulan teknik ekip  

● Müracaat Sahibine Ait Bilgiler 

● Müracaat Edilen Alana Ait Bilgiler 
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● Yetiştirilecek Ürüne Ait Bilgiler 

● Su ve Su Kaynağına Ait Bilgiler 

● Tesisin kurulacağı alana ait bilgiler ve sonuç ve kanaatını 

içeren su ürünleri yetiştiriciliği ön etüt raporunu veya 

kuluçkahane ön etüt raporunu düzenler.  

Aynı zamanda müteşebbisten kurulması planlanan tesis ile ilgili 

olarak, tesis yerinin, su kaynağının, varsa diğer tesislerin yol ve 

yerleşim durumunun ve bunlarla ilgili mesafelerin gösterildiği 

krokinin hazırlanması istenir. Yetiştiricilik tesisinde kullanılacak su 

kaynağından veya üretim sahalarından su numunesi alınması ve 

gerekli analizlerin müteşebbis tarafından yaptırılması temin edilir. İl 

Müdürlüğüne gerekli bilgi ve belgeleri sunan müteşebbisler ikinci 

aşama olan ön izin aşamasına geçebilir (BSGM, 2022). 

Ön İzin Aşamasında Neler Yapılır? 

İl Müdürlüğü istenilen bilgi ve belgeler; 

● Müteşebbisin müracaat dilekçesi, 

● 1/25.000 ölçekli harita, 

● Su ürünleri yetiştiriciliği ön etüt raporu, 

● Su tahlil sonuç raporu, 

● Suyun tahsis edilebilecek minimum miktarı (DSİ.) 

● Kroki (Mevcut diğer tesislerin durumu) 

● Mülkiyet durumunu açıklayıcı belge (Karada kurulacak 

tesisler için, tesislerin, kurulacağı alanın mülkiyet durumunu 

açıklayıcı belgeler Şahıs malı ise mülk sahibi veya zilyet 

olunduğuna dair yazılı beyan (Başvuru dilekçesinde 

belirtilir.), Şahıstan kiralanacak ise, projenin ekonomik ömrü 

kadar süreli kiracı olunduğuna dair yazılı beyan (Başvuru 

dilekçesinde belirtilir.), Orman sahası ise Orman 

Bakanlığından alınacak ön izin belgesi ile birlikte varsa, İl 

Müdürlüğünün uygun görüşünü de belirterek Bakanlık 
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(Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü) teşkilatından ön 

izin talebinde bulunur. 

İl Müdürlüğünce, ön izin belgelerini temin etmesi için 

müteşebbise müracaat tarihinden itibaren sekiz ay süre verilir. Bu süre 

gerekli görülür ise dört ay daha uzatılabilir. Baraj göllerinde ağ 

kafeslerde yetiştiricilik için yapılan müracaat, o baraj gölü için yapılan 

ilk müracaat ise; Bakanlık merkez teşkilatı tarafından, Devlet Su İşleri 

Genel Müdürlüğünün görüşü alınır. Özel İdaresine ait göletlerde 

yetiştiricilik için yapılan müracaatta, Bakanlık İl Müdürlüğü 

tarafından, Özel İdare Müdürlüğünden görüş alınır. DSİ’ye ait 

göletlerde yetiştiricilik için yapılan müracaatta, Bakanlık merkez 

teşkilatı tarafından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görüşü 

alınır. Deniz işletmeleri için “Ulaştırma Bakanlığından görüş alınır”. 

Bakanlık merkez teşkilatınca yatırım faaliyetine ilişkin olarak 

müteşebbise, projesini hazırlamak üzere on iki ay süreli ön izin verilir. 

Bu süre bir defaya mahsus olmak üzere altı ay uzatılabilir (BSGM, 

2022). 

   Proje Hazırlama İşlemleri ve Proje Onayı Nasıl Alınır? 

Su ürünleri yetiştiriciliği amacıyla on iki ay süreli ön izin verilen 

üreticilerin bu süre içerisinde hazırlattığı proje, yetiştiriciliği planlanan 

tür ve kapasite dikkate alınarak Bakanlığımız İl Müdürlüğü veya 

Genel Müdürlük tarafından onaylanmaktadır. Kapasitelerine 

bakılmaksızın, alabalık, sazan, çipura ve levrek balıklarının üretim 

projeleri ile üretim kapasitesi 2.000.000 adet/yıl’a kadar olan 

kuluçkahane projeleri (2.000.000 adet/yıl dahil) İl Müdürlüğü 

tarafından, Kapasitesi ne olursa olsun kalkan, mersin balığı, yılan 

balığı, kurbağa, su bitkileri, kabuklu ve yumuşakça ve diğer türlerin 

yetiştiriciliği ile deneme üretimi ve organik su ürünleri yetiştiriciliğine 

ait üretim projeleri Genel Müdürlük tarafından onaylanmaktadır 

(BSGM, 2022b).  

Müteşebbisler Proje hazırlarken, proje hazırlama talimatı ve 

dispozisyonunu (BSGM, 2022d; BSGM 2022b) esas almaları 
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gerekmektedir. Hazırlanacak proje dispozisyonu belirtildiği üzere 

temel olarak; Proje adı ve adres bilgileri, hazırlandığı il ve tarih 

bilgileri, yatırımcının kişisel bilgileri, projeyi hazırlayanlara ait 

bilgiler (adı ve soyadı, unvanı, diploma no, bağlı olduğu oda, oda sicil 

no, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi no, tarih ve imzası) içermelidir. 

Aynı zamanda teknik olarak ise;  

● Proje Hakkında Bilgiler 

● Piyasa Etüdü 

● Proje Sahasının Özellikleri 

● Sahasına yakın yerde ve aynı kaynaktan faydalanarak üretim 

yapan tesislerin özelliği 

● Projenin Teknik Yönü 

● Yatırımın Uygulama Planı 

● Projenin Mali Yönü 

● Proje Değerlendirme 

● Bina ve Tesislerin Metraj ve Keşif Özetleri 

● Alet ve Ekipmanlara Ait Proforma Faturalar Projenin 

hazırlandığı yıla ait olmalıdır 

● Vaziyet Planları( Mimari projeler, Betonarme projeler, Su ve 

sıhhi tesisat projeleri, Elektrik güç ve kumanda tesisatları 

projeleri, Arıtım projeleri) 

● Ön İzin İçin İstenilen Bütün Belge, Bilgiler ve Ön İzin 

Yazısını içerecek şekilde dizpozisyon hazırlanmalıdır.  

Aynı zamanda Tesisin kurulacağı alanla ilgili olarak; Sağlık 

açısından sakıncası olmadığına dair mahalli Sağlık Teşkilatından,  

Ulaşım açısından sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan, Tesiste 

kullanılacak suyun kullanılmasında sakınca olmadığına dair ilgili 

kuruluştan,  Gerekli görülmesi halinde diğer ilgili kuruluşlardan 

alınacak belgeler, Tüzel kişiler için Ticaret Sicil Gazetesi Proje 

fizibilite raporu, ÇED yönetmeliğine göre sakınca olup olmadığına 

dair belge ve Teknik Şartnamede proje eklerinde yer alması 

gerekmektedir (BSGM, 2022b; BSGM 2022c). Hazırlanan proje beş 
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nüsha olarak, onaylanmak üzere İl Müdürlüğüne teslim edilir. Proje de 

eksik bilgi ve belgeler varsa tamamlanmak üzere yatırımcıya iade 

edilir. Mali ve teknik yönden uygun bulunan projeler onaylanır 

(BSGM, 2022b; BSGM 2022c). 

Yetiştiricilik Belgesi Nedir? 

Su ürünleri yetiştiricilik tesisine ait su veya su alanı kiralama 

işlemlerinin tamamlanması ve tesise yavru balık bırakılarak üretime 

başlanmasından sonraki bir ay içerisinde, üretici Yetiştiricilik Belgesi 

almak üzere Bakanlık İl Müdürlüğüne müracaat etmektedir. İl 

Müdürlüğü teknik elemanlarınca hazırlanan Tesis Denetim Raporu ile 

birlikte gerekli diğer belgelerin Genel Müdürlüğüne gönderilmesini 

müteakiben, Su ürünleri yetiştiriciliği yapan müteşebbislere “Su 

Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi” ve “Su Ürünleri Kuluçkahane 

Yetiştiricilik Belgesi”nden durumlarına uygun olanı 

düzenlenmektedir. Yetiştiricilik belgelerinin geçerlilik süreleri, 

kiralama süreleri ile sınırlıdır. Müteşebbisler, Su Ürünleri 

Yetiştiricilik Belgelerini, üç yılda bir İl Müdürlüklerine vize ettirmek 

zorundadırlar. Su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde, üretim 

kapasitelerine göre, su ürünleri konusunda eğitim veren en az dört 

yıllık fakülte mezunu veya su ürünleri konusunda kamuda en az 5 

(beş) yıl çalışmış olanlar, durumlarını belgelemek şartı ile teknik 

personel olarak istihdam edilirler. Tesislerde istihdam edilecek teknik 

personelin sayısı üretim kapasiteleri göz önünde bulundurularak, 

İstihdam edilen teknik personelden bir tanesi " Teknik Sorumlu 

Müdür " olarak görevlendirilir (Anonim, 1971; Anonim, 2004; 

BSGM, 2022b; BSGM, 2022c) 

Ülkemizde Yetiştiriciliği yapılan türler ve bu türlerin 

yetiştiricilik teknikleri  

Ülkemizde iç sularda ve denizlerde su ürünlerinin tüketiminin 

artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında birçok tür için 

yetiştiricilik imkânı sağlanmaktadır. Aynı zamanda Su kaynaklarının 
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sürdürülebilir kullanımının sağlanması ve su ürünlerinin katma 

değerinin arttırılması amacıyla Ülkemizde yetiştiriciliği yapılacak 

türler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmiştir (TOB, 

2019; BSGM, 2022c). Aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından belirlenen yetiştiriciliği yapılacak türler ile ilgili 

yetiştiricilik teknikleri Bakanlığın ilgili birimleri tarafından ilan 

edilmiştir (BSGM, 2022c). Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan veya 

yetiştiriciliğine izin verilen türler Şekil 3’te yer almaktadır. Ülkemizde 

en çok üretimi yapılan türler arasında yer alan Çipura ve Levrek için 

belirlenen temel su kriterleri ise Şekil 4’te belirtilmiştir. 

 

Şekil 3. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan veya yetiştiriciliğine izin verilen türler 

(TOB, 2019; BSGM, 2022c) 
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Su Kriter  Çipura   Levrek NOT 

Özellikler Larva Ergin Larva Ergin   

Oksijen mg/lt 5-6 4-8 5-6 4-8 4mg/lt altına düşülmesi 

istenmez 2 mg/lt kadar 

dayanırlar. 

Tuzluk %0 

(Binde) 

Doğal 

Deniz 

Suyu 36- 

38 

5-44 26-38 0-60  Larva dönemde 0-20 günlerde 

tuzluluk doğal deniz 

suyu tuzluluğundan %026 kadar 

düşürülür. Amaç daha 

iyi hava kasesi gelişim oranı ve daha 

yüksek yaşama 

oranıdır. %00-64 tuzluluk değerinde 

levrek, %0-42 

tuzluluk değerinde işe çipura 

yaşayabilir. Levrek için 64 

üzeri, çipura için 5 tuzluluk altında 

% 100 ölüm meydana 

gelir. %026 larva yetiştirmede alt 

limit olmalıdır. 

Sıcaklık oC 16-20  20-25  14-20  20-25 Larval dönemde sıcaklık değişimleri 

çok önemlidir. 

Ani sıcaklık değişimleri olmamalıdır. 

Ergin bireylerde 

20-25 C en iyi yem değerlendirme 

sıcaklığıdır. 6 

C altında yem alım durur. 1 C altında 

ölüm olur 28 C 

üzerinde yem alımı durma eğilimi 

gösterir. 

PH 7.5-8.0 7.5-8.0 7.5-8.2 7.3-8.3 7 nin altına düşmesi istenmiş 

Serbest 

karbon 

mg/lt 

  Azami 20   

  

Amonyak 

NH3 

mg/lt 

0.01-0.05 
0.02-

0.05 
0.01-0.05  0.02-0.05 

  

Azot 

Amonyum 

(N4++H3) 

ppm 

0.2-0.3 

  

Nitrit ,NO2 

mg/lt 
0.001-0.02 0.02 0.013- 0.016 0.02 

0.02 geçmemelidir. Larva için 2 

mg/lt öldürücü dozdur. 

Nitrat NO3 

mg/lt 
0.08-1.1 0.1-1.0 0.062- 0.068 0.1-1.0 

  

Şekil 4. Ülkemizde en çok üretimi yapılan türler arasında yer alan Çipura ve Levrek 

için belirlenen temel su kriterleri (BSGM, 2022c) 
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Desteklemeler Nelerdir? 

 Üretim Desteği 

Su ürünleri yetiştiriciliği desteklemeleri; su ürünleri yetiştiricilik 

sektörünün yaygınlaşmasına,  üretimin artırılmasına, yüksek kalitede 

üretim yapılmasına, sektörün hızlı gelişmesine ve üreticilerin girdi 

maliyetlerinin düşürülmesini temin amacıyla Bakanlar Kurulu Kararı 

ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 2003 yılında başlatılmıştır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından bu kapsamda 2003 yılında 

127 adet çipura, levrek ve alabalık işletmesine yaklaşık 1 milyon TL 

destekleme ödemesi yapılmıştır. Ülkemizde yaygın olarak 

yetiştiriciliği yapılan alabalık, çipura ve levrek balıkları yanında yeni 

kültüre alınan türlere de üretimin kilogramı başına destekleme 

yapılmıştır. 2013 yılından itibaren yavru balık desteği, 2016 yılından 

itibaren de çipura ve levrek üretimin kilogramı başına destekleme 

kaldırılmıştır (Çavdar, 2009; Öztürk. 2019). Su ürünleri yetiştiriciliği 

desteklemeleri her yıl Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Su 

Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği ile ilan edilmektedir. 2021 

yılında Alabalık, Yeni Türler, Kapalı Sistem Üretim, Kilogram Üstü 

Alabalık Üretimi, Midye, Sazan, Hastalıktan Ari Kuluçkahane, 

Damızlık Alabalık Desteği, Toprak Havuzlarda Balık Yetiştiriciliği, 

gibi konularda aşağıdaki Tablo 1’de belirtildiği gibi destekleme 

yapılmıştır (Anonim, 2021b). 
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Tablo 1. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Miktarları (Anonim, 2021b). 

Su 

Ürünleri 

 Birime Destek  

Sıra No Su Ürünleri Desteği (TL/kg-Adet) 

1 Alabalık (kg) 350.000 kg'a kadar (350.000 kg 

dahil) 

0,75 

2 Yeni Türler (kg) 350.000 kg'a kadar (350.000 kg 

dahil) 

1,5 

3 Kapalı Sistem Üretim (kg) 350.000 kg'a kadar (350.000 kg 

dahil) 

1,5 

4 Kilogram Üstü Alabalık 

Üretimi (kg) 

350.000 kg'a kadar (350.000 kg 

dahil) 

1,5 

5 Midye (kg) 350.000 kg'a kadar (350.000 

kg. dahil) 

0,1 

6 Sazan (kg) 350.000 kg'a kadar (350.000 

kg. dahil) 

0,5 

7 Hastalıktan Ari 

Kuluçkahane Damızlık 

Alabalık Desteği (adet) 

10.000 adet'e kadar (10.000 

adet dahil) 

60 

8 Toprak Havuzlarda Balık 

Yetiştiriciliği (kg) 

30.000 kg'a kadar (30.000 kg 

dahil) 

1 

 

İyi Tarım Uygulamalarına Destek Var mıdır? 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamalarının 

geliştirilmesi, doğal kaynakların korunması, hayvan refahının, 

izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik ile güvenilir ürün arzının sağlanması 

için su ürünleri yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları yapan 

yetiştiricilerin desteklenmesi amaçlanmıştır (Anonim, 2019). Bu 

kapsamda 5488 sayılı Tarım Kanununa istinaden 5/6/2017 tarihli ve 

2017/10465 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 

2017 yılı Tarımsal Desteklemelere İlişkin 2017/50 Tebliğ ile 
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uygulamaya konulmuştur (Anonim, 2019; Atar ve Kömürlü, 2018). 

Bu Tebliğ, Bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesi ile 

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kontrol ve sertifikasyon 

kuruluşlarından alınmış İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasına sahip, 

Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri 

yetiştiriciliğinde iyi tarım uygulamaları desteğine ilişkin usul ve 

esasları kapsamaktadır. Aynı zamanda söz konusu tebliğde, yapılacak 

olan desteklemeye ilişkin esaslar ve desteklerden yararlanabilmek için 

gerekli olan şartlar, destekleme kapsamındaki türler, destek miktarlar, 

cezai durumlar ve mevcut desteklerden yararlanamayacak olan 

yetiştiricilere dair usuller belirtilmiştir (Anonim, 2019).  Buna göre 

söz konusu destek kapsamındaki türler alabalık, çipura ve levrektir.  

İyi tarım uygulamaları kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)’ne 

kayıtlı alabalık, çipura ve levrek türlerinde ‘’Sertifikalı’’ su ürünleri 

yetiştiriciliği yapan üreticilere 250.000 kg’a (250.000 kg dahil) kadar 

olan kısmına kilogram başına 25 Kuruş destekleme ödemesi 

yapılmaktadır (Anonim, 2019). 

Su ürünlerinde iyi tarım uygulamaları desteklemelerinden 

yararlanmak isteyen ve belirtilen tebliğdeki şartları uyan 

yetiştiricilerin müracaatlarını bulundukları Bakanlık taşla 

teşkilatlarına ( il/ilçe müdürlüklerine) aşağıda belirtilmiş olan belgeler 

ile birlikte yapmaları gerekmektedir. 

● Destekleme talep formu, 

● Söz konusu desteklemeye yönelik Başvuru Dilekçesi, 

● İTU Sertifikası, İyi Tarım Uygulamaları Destekleme 

Ödemesi Sertifika Eki, 

● Hasat edilmiş olan ürünün 2018 yılına ait satış belgesi ( 

orijinal belge ya da noter onaylı sureti) ve/veya aynı yıl için 

düzenlenmiş olan Hasat Tespit Tutanağı, 

● Yetiştiricilik belgesi veya söz konusu belgelerin fotokopisi 

Şeklinde sıralanmaktadır (Anonim, 2019). 
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Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

 Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Ulusal Tarım Stratejisi 

Kırsal Kalkınma Planı çerçevesinde; doğal kaynaklar ve çevrenin 

korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin 

yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi 

entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda 

güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir 

kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının 

güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin 

üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte 

olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal 

toplumda belirli bir yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına 

katkı sağlanması amacıyla Kırsal Kalkınma Yatırımlarının 

Desteklenmesi Programı uygulamaya konulmuştur (Anonim, 2020a). 

18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi 

ile 27/7/2020 tarihli ve 2800 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 

yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma 

Dayalı Ekonomik Yatırımlar ve Kırsal Ekonomik Altyapı 

Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar hükümlerine 

dayanılarak hazırlanan ve 21/11/2020 tarihli ve 31311 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2020/24 No.lu Tebliği 

kapsamında Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar ile Su 

ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve 

depolanmasına yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve 

esasları belirlenmiştir(Anonim, 2020a). Bu kapsamda; Su Ürünleri 

Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar ile küçük ve orta ölçekli 

çiftliklerin (hâlihazırda üretim yapmakta olanlar veya yeni başlayacak 

olanlar) genişletilmesi, Bakanlık mevzuatı ile ulusal mevzuatlar 

doğrultusunda iyi balık yetiştirme uygulamalarına yükseltilmesi 

amaçlanmıştır. Su ürünleri yetiştiriciliği konusunda yeni tesislerin 

yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut 
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tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya 

modernizasyonu başvuruları hibe desteği kapsamında 

değerlendirilmeye alınmıştır(Anonim, 2020a). 

Bu yatırımlar; istiridye, midye ve alabalık türleri üretimi ve 

yetiştirilmesi amacıyla yapılan sabit yatırımları da kapsamaktadır. 

Aynı zamanda yetiştiricilik konusunda proje başvurularında kurulu 

üretim tesis kapasitesi; en az 500 en fazla 1.000 ton/yıl olan 

Denizlerde ve kapalı sistemlerdeki üretimi içermelidir(Anonim, 

2020a). 

İç sularda da bir yandan kültür balıkçılığı yapan çiftliklerin 

modernize edilmesini, diğer yandan da bu faaliyetin yetersiz olduğu 

bölgelerde kültür balıkçılığının yaygınlaşmasını teşvik etmek 

amacıyla alabalık türleri, yayın balığı, mersin balığı, sazan, tilapya, 

karabalık, makro ve mikro algler, midye, karides, kara salyangozu 

üretimi için yapılan sabit yatırımlar desteklenmektedir. İç sulardaki 

yetiştiricilik konusunda proje başvurularında kurulu üretim tesis 

kapasitesi; en az 25 en fazla 500 ton olmalıdır(Anonim, 2020a). 

Genel olarak Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik 

Yatırımlar; 

● Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği için alet ve ekipmanlar 

● Karada su ürünleri yetiştiricilik tesisleri için alet ve 

ekipmanlar 

● Kuluçkahaneler için gerekli olan alet ve ekipmanlar  

● Midye yetiştiriciliği için gerekli olan alet ve ekipmanlar  

● Kapalı devre sistem için gerekli olan alet ve ekipmanları 

içermektedir(Anonim, 2020a). 

Su ürünlerinin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, 

paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar 

Yeni veya mevcut bir işletmede balık ve su ürünleri işleyen 

tesisin kurulması için gerekli inşaat işleri, su ürünlerinin taze, soğuk 

ve donmuş muhafazası, şoklanması için gerekli makine ve ekipman 
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satın alınması, kesme, iç organ alma, pul kazıma, yıkama, 

sınıflandırma, kalibre/boylama, temizleme/ayıklama sistemleri için 

gerekli makine ve ekipman satın alınması, işleme amacına 

(konserveleme, tütsüleme/fümeleme, salamura etme, filetolama) 

yönelik sistemler için gerekli makine ve ekipman satın alınması, 

tartma, ambalajlama, paketleme, vakum paketleme ve etiketleme 

sistemleri için gerekli makine ve ekipman satın alınması hibe desteği 

kapsamındadır.  Hamsi, alabalık, levrek ve çipura için; balık unu ve 

yağı, dondurma, tütsüleme ve tuzlama, taze muhafaza ve soğutma 

işlemleri, marinat yapacak tesisler ile surimi, deniz salyangozu, midye 

ve kurbağa bacağı gibi ürünleri işleyen mevcut ve/veya yeni tesisler 

için hibe başvuruları yapılabilmektedir. Başvurunun yapıldığı tarihte, 

mevcut işletmeler minimum ulusal standartlara sahip olmalı 

istenmektedir. Aynı zamanda Mevcut işletmeler 5996 sayılı Veteriner 

Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 25902 sayılı ve 

10/08/2005 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve 

Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile uyumlu 

olmalıdır(Anonim, 2020a).  

Su Ürünleri Sigortası (Devlet Destekli Su Ürünleri Hayat 

Sigortası) 

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri 

Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk 

incelemesi dikkate alınarak, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su 

ürünleri ile kafes ve ağları; Genel Şartları ile Tarife ve Talimatlar 

kapsamında sigortaya kabul edilir. 

a) Sigortanın başlangıcından önce mevcut olan hastalıklar, 

poliçe başlangıç tarihinden itibaren 14 günlük bekleme süresi 

içinde, ortaya çıkan (paraziter, bakteriyel, mikrobiyel, viral ve 

mantari) hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hastalık, 

b) Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler, 

c) Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, 



SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ | 246 

 

ç) Kazalar, 

d) Predatörler, 

e) Alg patlaması, 

f) Kafesler/ havuzlar arası balık aktarımları, 

nedeniyle meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sonucu, 

sigortalının doğrudan uğradığı maddi zararı temin eder. 

Sigortalının isteğine bağlı olarak aşağıdaki riskler ve unsurlar; 

yapılacak risk inceleme, değerlendirme sonucuna göre ek prim 

alınması koşuluyla poliçe kapsamına ilave edilir (Tarsim, 2022). 

a) Hırsızlık 

Poliçede belirlenen sigortalı yerde; 

● Kırma, delme, yıkma, devirme ve zorlamayla girilerek, 

● Araç, gereç veya bedeni çeviklik sayesinde tırmanma, dalma 

veya aşma suretiyle girilerek, 

● Kaybolan, çalınan, haksız yere elde edilen asıl anahtarla veya 

anahtar uydurarak veya başka aletler veya şifre yardımıyla 

kilit açma suretiyle girilerek, 

● Sigortalı yerlere gizlice girip saklanarak veya kapanarak, 

● Öldürme, yaralama, zor ve şiddet kullanma veya tehditle, 

yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs nedeniyle poliçede 

belirtilen adresteki sigortalı su ürünlerinde, kafes ve ağlarda 

(kafes ve ağları poliçeye dahil edildi ise) doğrudan meydana 

gelen zararlar (Tarsim, 2022). 

b) Kafes ve Ağları 

1. Fırtına, hortum, deprem, sel ve su baskını riskleri, 

2. Kazalar, 

3. Predatörler nedeniyle meydana gelen maddi zararı temin eder 

(Tarsim, 2022).  
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Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaracaklara Yapılacak 

Destekleme Nedir? 

Denizlerdeki avlanabilir su ürünleri stoklarıyla av filosu 

arasındaki dengeyi sağlayarak kaynaklar üzerindeki av baskısını 

azaltmak ve balıkçılığın sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla 

2012 yılında, gemilerini avcılıktan çıkarmak isteyen balıkçılara gemi 

boyuna göre destekleme uygulaması başlatılmıştır (Anonim, 2017). 

İlk yıl 12 m üzeri, sonraki yıllarda 10 m üzeri gemiler destekleme 

kapsamına alınmış, gemi boy gruplarına göre metre başına 10 – 45 bin 

TL arasında değişen tutarlarda destekleme ödemesi yapılmıştır. Bu 

kapsamda 2012-2018 yıllarında 10 m ve üzeri boylarda 1.264 adet 

balıkçı gemisi filodan çıkarılmış ve ruhsatları iptal edilmiştir. Bu 

balıkçılara 165 milyon TL destekleme ödemesi yapılmıştır. Uygulama 

2018 yılında sonlandırılmıştır(Anonim, 2017). 

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Ve 

Desteklenmesi 

Geleneksel kıyı balıkçılığı, balıkçılık verilerin güncellenerek 

kayıtlılığının artması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 

amacıyla 2017 yılından itibaren destek kapsamına alınmıştır. 

Denizlerde faaliyet gösteren 12 m’den küçük balıkçı gemileri ile 

içsularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı destekleme 

kapsamına alınmıştır (Anonim, 2021c). 

Gerekli şartları sağlayan gemilere aşağıda belirtilen boy 

uzunluğuna göre belirlenen miktarlarda gemi başına destekleme 

ödemesi yapılmaktadır. 

● Boy uzunluğu;  4,99 metreye kadar olan gemilere 1.000 ₺,  

● 5-7,99 metre arası gemilere 1.250 ₺,   

● 8-9,99 metre arası gemilere 1.350 ₺, 

● 10-11,99 metre arası deniz balıkçı gemileri ile  
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● 10 metre ve daha büyük boylardaki tüm içsu balıkçı gemilerine 

1.450 ₺ ödenerek geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına 

alınması planlanmıştır(Anonim, 2021c). 

Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi 

Ülkemiz karasularında yayılım gösteren yabancı istilacı balon 

balıklarının üzerinde av baskısı oluşturarak mevcut popülasyonlarının 

ve stoğa katılım oranlarının düşürülmesi, ülke balıkçılığının ve 

ekonomisinin uğrayacağı zararın azaltılması, sucul biyolojik 

çeşitliliğin ve stokların korunması, kaynakların sürdürülebilir ve 

rasyonel kullanımının sağlanması ve balon balıklarının ekonomiye 

kazandırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Balon 

Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ hazırlanmıştır 

(Anonim, 2021b). Bu tebliğ kapsamında;  

Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat 

tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti 

yapan ve Akdeniz ve Ege Denizine kıyısı olan illerde istilacı balon 

balığı avlayan balıkçılara verilecek destekleme ödemesi ve 

desteklemeye ilişkin usul ve esaslar belirtilmiştir.  Destekleme 

kapsamında avcılığı yapılacak balon balığı türleri Lagocephalus 

sceleratus, Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus suezensis, 

Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, Lagocephalus 

lagocephalus, Sphoeroides pachygaster ve Torquigener 

flavimaculosus türleridir(Anonim, 2021b). 

b) Balon balığının Lagocephalus sceleratus türünün 500.000 

adede kadar (500.000 adet dahil) her bir adedi başına 5 Türk 

Lirası destekleme ödemesi yapılır. 

c) Balon balığının Lagocephalus spadiceus, Lagocephalus 

suezensis, Lagocephalus guentheri, Tylerius spinosissimus, 

Lagocephalus lagocephalus, Sphoeroides pachygaster, 

Torquigener flavimaculosus türlerinin 5.000.000 adede kadar 

(5.000.000 adet dahil) her bir adedi başına 50 Kuruş destekleme 

ödemesi yapılmaktadır (Anonim, 2021b). 
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Su Ürünleri İşleme ile İlgili Genel Bilgiler Nelerdir? 

Su ürünleri proteinlerinin dünyanın birçok yerinde tüketilen 

başlıca hayvansal protein olmasıyla birlikte, su ürünlerine olan talep 

son yıllarda sürekli olarak artmaktadır. FAO’ya göre dünyada su 

ürünleri (FAO,2012), taze su ürünleri üretiminin %40.5’ini, işlenmiş 

su ürünleri (dondurulmuş, kurutulmuş, konserve vb.) ise %45.9’unu 

temsil etmektedir. İşlemede kullanılan hammaddenin kalitesini 

sağlamak için su ürünleri hasattan önce ve sonra dikkatli bir şekilde 

muamele edilmelidir. Balıklar ve kabuklu su ürünleri, kalite ve 

güvenliklerinin yanı sıra yeni katma değerli ürünler üretmek için ana 

işleme yapılmadan önce genellikle bir ön işlemeye (yıkama, iç 

organları temizleme, fileto çıkarma, dilimleme vb.) tabi tutulur. 

Su ürünleri işlenmesi esas olarak bakteri ve/veya enzimleri 

inaktive eder, bu da raf ömrünün uzamasını ve gıda güvenliğini sağlar. 

İşlemenin ana rolü olan koruma sağlamakla birlikte, sadece raf 

ömrünü uzatmakla kalmaz, aynı zamanda yeni bir ürün yelpazesi 

yaratır.  

Su ürünleri işleme, hemen hemen gıda endüstrisi için gerekli 

olan tüm işleme yöntemlerini kullanır. Balıkları korumak için en 

yaygın olarak kullanılan yöntemler, düşük sıcaklıkların (soğutma, 

süper soğutma, dondurma) uygulanmasını içerir. Paketleme 

teknolojisindeki iyileştirmeler modifiye atmosfer paketleme (MAP) ve 

soğutma uygulaması, raf ömrünü uzatmanın yanı sıra kaliteyi üst 

düzeye çıkarır. Isıtma, bakteriyel patojenleri inaktive eder ve 

mikroorganizmaları bozar, bu da ürünlerin stabilitesine ve güvenliğine 

katkıda bulunur. Su ürünlerinin yüksek basınçla işlenmesi sık 

kullanılan bir yöntemken, ışınlama termal olmayan bir yöntemdir. 

Çeşitli su ürünlerinin üretiminde geleneksel muhafaza yöntemleri 

(kurutma, fermantasyon vb.) de kullanılmaktadır (Boziaris,2014).  
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İşleme, mikroorganizmaların faaliyetlerine engeller getirir, 

dolayısıyla onları inhibe eder veya inaktive eder, bu da bozulmanın 

önlenmesi ve raf ömrünün uzatılması ile sonuçlanır (Leistner ve 

Gorris,1995). Ek olarak işleme, mikrobiyal olmayan bozulma 

mekanizmalarını da geciktirebilir veya engelleyebilir (Tablo 1). 

Güvenlik açısından bakıldığında işleme, patojen bakterileri ortadan 

kaldırarak su ürünlerini tüketim için daha güvenli hale getirebilir. 

Tablo 1. Mevcut gıda ve su ürünleri işleme yöntemleri (Leistner ve 

Gorris,1995) 

İşlem Yöntem Amaç 

Soğutma Düşük sıcaklık Mikrobiyal büyümenin 

inhibisyonu 

Soğutma ve Modifiye 

atmosfer altında 

paketleme 

Düşük sıcaklık, 

azaltılmış O2, yüksek 

CO2 

Mikrobiyal büyümenin 

engellenmesi, kimyasal 

oksidasyonun 

yavaşlatılması 

Dondurma Düşük sıcaklık Mikrobiyal büyümenin 

inhibisyonu, enzimatik 

aktivitenin ve kimyasal 

oksidasyonların 

yavaşlatılması 

Dondurma ve glazing 

veya vakum paketleme 

Düşük sıcaklık, 

azaltılmış O2 

Mikrobiyal büyüme, 

oksidatif bozulma ve 

enzimatik esmerleşmenin 

inhibisyonu 

Isıtma Yüksek sıcaklık Mikroorganizmaların ve 

enzimlerin inaktivasyonu 

Işınlama İyonlaştırıcı 

radyasyon 

Mikroorganizmaların ve 

enzimlerin inaktivasyonu 

Tuzlama Düşük su aktivitesi Mikrobiyal büyümenin 

inhibisyonu 

Marinasyon Düşük Ph, organik 

asitler 

Mikroorganizmaların 

inhibisyonu ve/veya 

inaktivasyonu 
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Kurutma Düşük su aktivitesi Mikrobiyal büyümenin 

inhibisyonu 

Tütsüleme Düşük su aktivitesi, 

yüksek sıcaklık(sıcak 

tütsülemede), 

fümeden kaynaklanan 

antimikrobiyal 

maddeler 

Mikrobiyal büyümenin 

inhibisyonu 

Kurutma(Tuzlama, 

tütsüleme, 

asidifikasyon, kurutma 

kombinasyonu) 

Düşük su aktivitesi ve 

pH, yüksek 

sıcaklık(sıcak 

tütsüleme), fümeden 

kaynaklanan 

antimikrobiyal 

maddeler 

Mikrobiyal büyümenin 

inhibisyonu 

Fermantasyon Düşük pH, organik 

asitler, 

bakteriyosinler, 

bakteriyel 

antagonizm 

Mikrobiyal büyümenin 

inhibisyonu 

 

Su Ürünlerinin Paketleme Teknolojilerinde Yenilikler 

Nelerdir? 

Gıda maddelerinin üretildiği yerde ve kısa sürede tüketilmesi 

genellikle mümkün değildir. Gıda maddeleri üretildikleri yerden farklı 

yerlerde, farklı zamanlarda tüketildikleri için uygun şekilde 

depolanmalıdır. Ambalaj, ürünleri dış etkilerden koruyan, bir arada 

tutan ve nakliye, depolama, dağıtım, tanıtım ve pazarlama süreçlerini 

kolaylaştıran metal, kağıt, karton, cam, plastik ve diğer 

malzemelerden oluşan dış kapaktan oluşur. Gıda işleme ve muhafaza 

teknolojisindeki gelişmeler, tüketici güvenliğini ve ürün bütünlüğünü 

sağlamak için ambalajın çeşitli şekillerde uygulanmasıyla 

sonuçlanmıştır.  
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Su ürünleri, yüksek su içeriği, pH değeri, protein ve protein 

olmayan azotlu bileşikler ve çoklu doymamış yağ asitleri içeriği 

nedeniyle kolayca bozulabilir. Bu nedenle insan beslenmesinde 

önemli bir yere sahip olan su ürünleri için kalitenin uzun süreli 

korunması ve tüketici güvenliğinin sağlanması çok önemli konulardır. 

Su ürünlerinde mevcut muhafaza tekniklerine ek olarak kalite 

özelliklerini korumak, raf ömrünü uzatmak ve ürün hakkında bilgi 

vermek gibi çeşitli nedenlerle yeni paketleme teknikleri 

kullanılmaktadır. 

Su Ürünlerinde Yeni Paketleme Uygulamaları: 

 Modifiye Atmosfer Paketleme 

Modifiye Atmosfer Paketleme (MAP), ambalajın içindeki 

atmosferin, raf ömrünü artırmak için uygun koşulları sağlayacak 

şekilde modifiye edildiği bir paketleme yöntemi olarak 

tanımlamaktadır (Meghwal ve Goyal.,2016). 

MAP ilk olarak on ikinci yüzyılın başlarında Avustralya’dan 

İngiltere’ye kuzu eti transferinde kullanılmıştır (Phillips,1996). 

MAP’ın başarısı, uygun gaz kombinasyonunun, paketleme 

sisteminin, paket uygulamasının ve paketin seçilmesine bağlıdır. 

Gazların seçimi ve oranı, büyük ölçüde paketlenmiş malzemeye 

bağlıdır. Somon, alabalık ve ton balığı gibi yağlı balıklar için daha 

yüksek seviyelerde karbondioksit (CO2) (>70%) gerekirken; morina, 

hake ve mezgit gibi yağsız balıklar için daha düşük seviyelerde 

önerilmektedir (Arashisar ve ark.,2004; Speranza ve ark.,2009). 

Gazların oranı, güvenli raf ömrü sağlarken duyusal özelliklerin de 

korunması için dengeli olarak seçilmelidir (Sivertsvik ve ark.,2002). 

Oksijen (O2), karbondioksit (CO2) ve azot (N2) MAP'ta kullanılan 

başlıca gazlardır. Paket içindeki O2'nin uzaklaştırılması ve farklı 

konsantrasyonlarda CO2 ve N2 gazları ile doldurulması aerobik 
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mikroorganizmaların büyümesini engeller (DeWitt ve Oliveira., 

2016). 

Oksijen renksiz ve kokusuz bir gazdır. Oksijen muhtemelen 

aerobik bozunma mikroorganizmaları tarafından metabolik olarak 

kullanılan, gıdaların bozunmasında en önemli gazdır. Oksijen 

genellikle aerobik bakterilerin büyümesini teşvik edebilir, anaerobik 

bakterilerin büyümesini engelleyebilir ve lipidlerin oksidasyonunu 

etkileyebilir (Soltani ve ark., 2015). 

Bazı araştırmalar, balığın modifiye atmosferde saklanmasının 

bakteri üremesini geciktirdiğini ve raf ömrünü uzattığını iddia 

etmektedir. MAP sistemlerinde mikrobiyal büyümeyi önlemek için 

değişken bir gaz karışımı kullanılır. O2 çoğunlukla ürünlerin raf 

ömrünü sınırlayan etkileri nedeniyle, bu ürünlerin modifiye atmosfer 

gazlarında O2 hariç tutulur. Balık ve diğer su ürünleri çok çabuk 

bozulur. O2 varlığında psikrofilik bozulma bakterilerinin üremesi 

nedeniyle daha kolay bozulabilirler. Su ürünleri ayrıca çoklu 

doymamış yağ asitleri açısından da zengindir ve O2 varlığında 

oksidatif bozulmaya maruz kalırlar (Davis, 1999).  Bu nedenle, lipid 

oksidasyonunu azaltmak ve anaerobik bakteri üremesini önlemek için 

su ürünlerinin paketlerinde O2 daha düşük seviyelerde tutulmalıdır. 

Azotun tadı, rengi ve kokusu yoktur ve aerobik bakterilerin 

büyümesini geciktiren ve oksidasyonu önleyen reaktif olmayan bir 

gazdır. Genellikle MAP’ta oksijenin yerine kullanılır. MAP ile 

paketlenmiş balık ürünlerinde N2 kullanımının oksidasyonu 

geciktirdiği ve aerobik bozulmaya yol açan mikroorganizmaların 

gelişimini önlemeye yardımcı olduğu bildirilmiştir (Soccol ve 

Oetterer., 2003). 

Karbondioksit, bakteriyostatik ve fungistatik özelliklerinden 

dolayı MAP’ta kullanılan en önemli gazdır. Birçok bozulma 

bakterisinin büyümesini engeller. CO2’nin bu inhibitör etkisi, bazı 

araştırmacılar tarafından CO2 konsantrasyonu ve sıcaklığın sinerjik 
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etkisi, MAP koşulları altında mikrobiyal büyüme için gecikme fazının 

uzaması ve enzimatik aktivitenin inhibisyonu olarak açıklanmıştır 

(Stammen ve ark., 1990). CO2 gram negatif ve aerobik bozunma 

bakterilerine karşı etkilidir ancak tüm mikroorganizma türlerinin 

büyümesini engellemez (Vickers, 2017). 

Karbon monoksit (CO), modifiye atmosfer uygulamalarında 

kullanılan bir diğer gazdır. CO kullanılmasının nedeni renk 

karalılığıdır. Ticari olarak CO, balık işlemede füme yapılırken ön 

işlem aşamasında kullanılır (Vickers, 2017). Füme işlemi, sarı 

yüzgeçli orkinosta (Thunnus albacares) bakteri sayısını azaltmıştır 

(Kristinsson ve ark., 2008). Koyu renk kaslı balıklar CO uygulaması 

için uygundur. Füme kullanımına ek olarak, su ürünleri yüksek 

konsantrasyonda CO içinde paketlenebilir ve saklanabilir (Concollato 

ve ark., 2015). 

Argon(Ar), azot gibi tatsız, kokusuz ve inert bir gazdır. Avrupa 

Birliği’nde MAP uygulamalarında kullanılmasına izin verilir. Bu gaz 

bakteri üremesine ve enzimlere karşı inhibitör aktiviteye sahiptir 

(Herbert ve ark., 2013). Argon (Ar), azot (N)’a göre daha pahalı 

olduğu için su ürünlerinin paketlenmesinde yaygın değildir.  

Helyum (He) raf ömrünü uzatmak için kullanılmaz. Piyasada 

bulunan bazı kaçak tespit sistemleri için iz gazı olarak kullanılır. İnert 

özelliklerinden dolayı ideal bir iz gazıdır. Diğer maddelerle 

reaksiyona girmez ve bu nedenle paketlenmiş gıda maddelerini 

etkilemez. Helyum’un nispeten küçük moleküler boyutu, ambalajdan 

hızlı bir şekilde sızıntıya neden olur. Kullanımı nadirdir, çünkü gıda 

ürünlerinde olumlu özelliklere sahip değildir, pahalıdır. 1996’dan beri 

Avrupa Komisyonu (EC) mevzuatı tarafından Ar ve He’ye gıda sınıfı 

gaz olarak izin verilmektedir. Ancak güvenlik, tüketici algıları, yasal 

düzenlemeler ve yüksek fiyat endişeleri nedeniyle bu gazların 

kullanımı gelişmemiştir (Gokoglu, 2020). 
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Şekil 1. Modifiye Atmosferde Paketlenmiş balık filetosu 

 Vakum Paketleme 

Vakum paketleme, paketi mühürlemeden önce bir paketten 

havanın çıkarıldığı tekniktir. Temel amaç, ambalaj malzemesi ile ürün 

arasındaki mesafeyi azaltarak oksijeni uzaklaştırmaktır (DeWitt ve 

Oliveira., 2016). Vakumlama sırasında, paketteki oksijen 

konsantrasyonu %97-99 oranında azaltılarak, ürünün bozulmasından 

sorumlu aerobik bozulma organizmalarının çoğalması önlenir. Oksijen 

konsantrasyonundaki azalma ayrıca oksidasyon derecesini de azaltır. 

Vakum paketleme ile havanın paketten alınması somon, 

uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar için dondurma sırasında don 

yanığını azaltmaya yardımcı olarak balık ve diğer su ürünleri için 

kullanılır. Vakum paketlemenin önemli bir avantajı, paket hacminin 

pratik olarak ürün hacmiyle aynı olması ve paketin içinde ‘boş alan’ 

olmamasıdır. Vakum pakete kıyasla Modifiye Atmosfer Paketleme 

daha yönlü bir işlemdir, çünkü birincisi yalnızca havayı 

uzaklaştırmaya dayanırken, ikincisi belirli gıda maddelerinde 

kullanılabilir; karışımdaki farklı gazlar ve farklı konsantrasyonlardaki 

gazlar belirli ürün için maksimum raf ömrünü sağlamak için kullanılır. 
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Şekil 2. Vakum paketlenmiş balık filetoları 

Vakum paketin özel bir uygulaması, 1970’lerde Fransa’da 

ortaya çıkan ‘sous vide’ işlemidir. Bu koruma tekniğinde, gıda ürünü, 

gaz ve nem geçirmez bir vakum poşeti veya tepsisi içinde termal 

olarak pastörize edilir (Walsh ve Kerry., 2012). Pastörizasyondan 

sonra ürün 4 °C’ye soğutulur, depolanır, dağıtılır ve soğutulmuş 

koşullarda muhafaza edilir ve tüketilmeden önce tekrar ısıtılır. Sous 

vide ile işlenmiş ürünlerin raf ömrü, işlenen gıdaya, kullanılan işleme 

ve ürün yönetimi düzenlemelerine bağlı olarak 7 ila 90 gün arasında 

değişmektedir. Gıdaların Sous vide işlenmesi, paket içindeki lezzet 

bileşiklerini korur, bu da besin maddelerinin pişirme suyuna 

sızmaması nedeniyle çıtırlığın artması, gıdanın renginin korunması ve 

minimum besin kaybı dahil olmak üzere üstün lezzet ve diğer diğer 

duyusal özelliklerle sonuçlanır. 
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Şekil 3. Sous vide pişirme makinesi 

 

 

Şekil 4. Sous vide tekniğiyle pişirilmiş limonlu, kaparili morina 
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 Aktif Paketleme 

Avrupa Komisyonu Yönetmeliği (EC) No 450/2009 aktif 

paketlemeyi, inert bariyerin ve geleneksel dış ortam korumasının 

ötesinde işlevler sağlayan ambalaj olarak tanımlamaktadır (European 

Commision, 2009). Benzer şekilde AP, ürün kalitesini korurken, 

ürünün raf ömrünü uzatmak, duyusal niteliğini ve güvenliğini artırmak 

amacıyla paket, ürün ve çevre arasındaki etkileşimin gerçekleştiği 

ambalaj türü olarak da tanımlanabilir (Kerry ve ark., 2006). AP’nin 

temel prensibi ürün kalitesi ve ürün güvenliğini sağlamak amacı ile 

ambalaj malzemesinin içine antioksidan, antimikrobiyal fonksiyonu 

olan, genel amaç ile kolesterol içeriğinde azalma sağlayan bazı aktif 

maddelerin eklenmesidir. Aktif bileşikler ya (i) ambalaj malzemesinin 

içine veya üzerine yerleştirilmiş ayrı poşetlerde veya etiketlerde 

bulunur, (ii) kabın iç yüzeyi üzerine kaplanır veya (iii) doğrudan 

ambalaj malzemesine, yani ekstrüzyon veya laminasyon yoluyla 

birleştirilir. Su ürünleri için aktif paketleme uygulamaları O2 

tutucular, nem emiciler, CO2 yayıcılar, antimikrobiyal ve antioksidan 

salma sistemlerini içerir (Robinson, 2014; Mohan ve Ravishankar., 

2019) (Tablo 2.). 
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Tablo 2. Su ürünleri için potansiyel aktif ambalaj uygulamaları (Kontominas 

ve ark., 2021) 

Aktif Ambalaj Türü Gıdanın Türü Potansiyel 

Fayda 

 

    

Oksijen Emici Yağlı Balık Koku ve renk 

bozulmasının 

önlenmesi 

 

 

Nem Emici 

 

Taze Balık 

 

Raf ömrünün 

uzatılması, 

paket içindeki 

nemin 

azaltılması 

 

 

Aktif Salınım Sistemleri 

   

    

Antioksidan Salıcı 

 

 

 

Karbondioksit Yayıcı 

 

 

Antimikrobiyal Salıcı 

Taze Yağlı 

Balık 

 

 

Taze Balık 

 

 

Taze ve Füme 

Balık,  

Taze Su 

Ürünleri 

Oksidatif 

stabilitenin 

arttırılması 

 

Raf ömrünü 

uzatma,  

 

MAP’nin üst 

boşluk 

hacminde 

azalma 

Mikrobiyal 

bozulmanın 

geciktirilmesi, 

raf ömrünün 

uzatılması 

 

 

 

 Akıllı Paketleme 

Akıllı paketleme (IP) ‘paketin geçmişi ve/veya gıdanın kalitesi 

hakkında bilgi sağlayan harici veya dahili bir gösterge içeren ambalaj’ 
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olarak tanımlanabilir (Robertson, 2005). Akıllı paketler, tazelik, gaz 

kaçağı, mikrobiyal kontaminasyon vb. gibi nitelikler hakkında bilgi 

depolayabilen ve bu bilgiyi tüketiciye iletebilen hedefe özel bir 

sensörle entegre edilmiştir. Sensörler dış ortam koşullarını ölçmek için 

ambalajın dışına veya ambalajlanmış gıda maddesinin kalitesini 

ölçmek için ambalajın içine yerleştirilebilir. Bu nedenle IP ‘gerçek’ 

raf ömrü hakkında kesin bilgi sağlayabilir ve ürünün kalitesi ve 

güvenliğini sağlamak için gıdanın mevcut kalite durumunu doğrudan 

gösterebilir (Nagarajarao, 2016). IP öncelikle (1) tazelik 

göstergelerini, (2) zaman sıcaklık göstergelerini ve (3) sızıntı 

göstergelerini içerir.  

 

 Çok Katmanlı Paketleme 

Torba biçimindeki çok katmanlı esnek paketler, 1960’larda 

ABD Ordusu Natick Ar-Ge Komutanlığı, Reynolds Metals Company 

ve Continental Flexible Packaging işbirliğiyle geliştirilmiştir. Bunlar 

tıpkı metal bir kutu veya cam şişe gibi sterilize edilebilen esnek, çok 

katmanlı yapılardır. Bu tür torbalarda ısıl işlem görmüş ürünler, 

soğutmaya gerek kalmadan rafta bir yıldan fazla süre stabil 

kalabilmektedir. Bu amaçla geliştirilen çeşitli çok katmanlı 

kombinasyonlardan en yaygın olanı, içte ve dışta polietilen 

terephthalat (PET)/ alüminyum folyo (Alu F)/dökme polipropilenden 

(CPP) yapılmış üç katmanlı bir laminattan oluşur. 

 PET tabakası, mekanik mukavemeti sağlar. 

 Alu F ürünü ışığın etkisinden ve gazların taşınmasından, 

nemden ve kokulardan korur. 

 PA (Polyamide) tabakası aşınmaya karşı korur. 

 CPP ısıl yapışma sağlar ve gıda ile temas eden bir yüzey 

görevi görür.    
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Şekil 5. Çok katmanlı poşet (Kontominas ve ark., 2021) 

 Yenilebilir Filmler ve Kaplamalar 

Gıdaların korunmasında her ne kadar ısısal işlemler, kurutma, 

dondurma, radyasyon, modifiye atmosferde ambalajlama ve bazı 

antimikrobiyal maddelerin ilavesi gibi geleneksel yöntemler mevcutsa 

da bu yöntemler taze et, balık ve hemen tüketilmeye hazır gıdalarda 

uygulanamamaktadır (Dikel, 2012). Özellikle et, tavuk ve balık gibi 

işlem sonrası yüzey bulaşma riskinin yüksek olduğu ve taze tüketilen 

gıdalarda çeşitli yenilebilir ambalaj filmleri ve kaplamalar ile aktif 

ambalajlamanın ümit verici bir uygulama şekli olduğu görülmektedir. 

Yenebilir film ve kaplamalar, gıdaları bu gibi olumsuzluklara karşı 

korumanın güvenli yollarından biri olarak gıda teknolojisinde yerini 

almıştır. Yenilebilir film ve yenilebilir kaplama terimleri gıdaları 

korumak, raf ömürlerini uzatmak amacıyla, gıdanın yüzeyi üzerinde 

oluşturulmuş ince tabakalı, gıdayla birlikte yenilebilen, sentetik 

olmayıp doğal kaynaklardan elde edilen maddeler olarak 

tanımlanmaktadır (Guilbert, 1989). Temel bir gereklilik olarak, tüm 

bileşenler de dahil olmak üzere yenilebilir filmler ve kaplamalar (EFC 

'ler) tüketim için güvenli olmalıdır (Rossman, 2009). Ayrıca, 

antimikrobiyal maddeler içerdiği zaman EFC’ler aktif gıda ambalaj 



SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ | 266 

 

malzemeleri olarak kabul edilir. EFC’ler, tercihen aktif bileşiklerin 

ambalajdan içindeki gıdaya kontrollü salınımı için taşıyıcılar olarak 

işlev görecek şekilde tasarlanmaktadır. EFC’ler  (i)gıda maddeleri, (ii) 

gıda katkı maddeleri, (iii)gıda ile temas eden maddeler veya (iv)gıda 

ambalaj malzemeleri olarak kategorize edilebilir. Yenilebilir filmler 

ve kaplamalar tüketilen gıdanın yenilebilir kısmının bir parçası haline 

geldiği için kullanımları gıda maddeleri ile ilgili tüm düzenlemelere 

uygun olmalıdır (Embuscado ve Huber., 2009). 

Yenilikçi Su Ürünleri Muhafaza Teknolojilerinde Son 

Gelişmeler Nelerdir? 

Balık eti nem, protein ve yağ gibi makro bileşenler ve mineral, 

vitaminler ve enzimler gibi mikro bileşenlerden oluşur. Kabuklular ve 

yumuşakçalar ek olarak glikojen formunda karbonhidrat içerir. Özel 

bileşimleri nedeniyle su ürünleri çok çabuk bozulan ürünler olarak 

kabul edilir. Soğutma (0–1 ◦C), dondurma (<1 ◦C), kurutma, 

tütsüleme, tuzlama, fermantasyon ve konserve gibi geleneksel su 

ürünleri muhafaza yöntemlerinin yanı sıra, (ⅰ)doğal koruyucuların 

kullanımı, (ⅱ)yüksek hidrostatik basınç işlemi, (ⅲ)ozonlama, 

(ⅳ)ışınlama, (ⅴ)atımlı elektrik alanı teknolojisi, (ⅵ)çok katmanlı 

poşetleme teknolojisi ve (ⅶ)soğutma ve dondurma ile birlikte 

paketleme yöntemleri kullanılmaktadır (Mei ve ark., 2019; Mahmud 

ve ark., 2018; Sampels, 2015; Nagarajarao, 2016; Wu ve ark., 2014., 

Erkan ve ark., 2014; Moosavi-Nasab ve ark., 2019). 

Doğal Koruyucuların Kullanımı 

Taze su ürünleri buzdolabında soğutulduğunda bile mikrobiyal 

büyümeye, otolitik aktiviteye ve lipid oksidasyonuna karşı son derece 

hassastır. Kaliteyi korumak ve su ürünlerinin raf ömrünü uzatmak için 

işleme ve depolama sırasında koruyucular eklenebilir. Tüketicilerin 

taze, kimyasal katkı içermeyen minimum işlenmiş gıda talebine yanıt 

olarak gıda endüstrisi, tüketilecek gıdaların kalitesini ve güvenliğini 

korumak için doğal koruyuculara yönelmiştir. Doğal koruyucular, 



267 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

geniş bir bakteri ve mantar spektrumuna karşı etkili olmalı, düşük 

konsantrasyonlarda aktif olmalı, toksik olmamalı, gıdanın duyusal 

özelliklerini etkilememeli, gıdaya tat ve renk vermemeli ve son olarak 

uygun maliyetli olmalıdır. Doğal koruyucular mikroorganizmalardan, 

hayvanlardan ve bitkilerden izole edilebilir(Mei ve ark., 2019). Su 

ürünlerinde kullanılan başlıca doğal koruyucular; organik asitler, 

uçucu yağlar, bitki/alg özleri, bakteriyosinler ve kitosandır. 

Yüksek Hidrostatik Basınç 

Yüksek hidrostatik basınç (HHP), ürünün çok yüksek basınç 

altında işlendiği ve gıdadaki mikroorganizmaların ve enzimlerin 

inaktivasyonuna yol açan termal olmayan bir gıda koruma yöntemidir 

(Mahmud ve ark., 2018) (Şekil 6). Balık eti, dokusal ve duyusal 

özelliklerini etkileyen ısıl işleme karşı hassastır. Bu nedenle HHP, 

balıkların ısıl işlemine uygun bir alternatif olabilir. 

Yüksek basınçla korunan ilk gıda ürünleri 1990 yılında Japon 

pazarına girmiştir (Rastogi ve ark., 2007). 

 

Şekil 6. Yüksek hidrostatik basınç (HHP) işlemenin şematik diyagramı. 
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ⅲ. Su Ürünlerinde Ozonlama 

 Ozonun (O3) sterilize edici özellikleri ilk olarak 1909’da 

Almanya’da bir et depolama tesisinde, saklama kabını havalandırmak 

için kullanılan bir ozon jeneratörünün yakınına yerleştirilen etin 

mikrobiyal yükünde azalma gösterdiği gözlemlenmiştir (Kontominas 

ve ark., 2021). O zamandan beri ozon, su ürünleri de dahil olmak 

üzere, mikrobiyal yükü azaltmak ve gıdaların bozulmasını önlemek 

için kullanılmaktadır (Goche ve Cox., 1999; Manousaridis ve ark., 

2005; Nerantzaki ve ark., 2005; Gonçalves, 2009; Feng ve ark., 2018). 

Gıda endüstrisi de dahil olmak üzere endüstriyel uygulamalar 

için O3, deşarjlı bir ozon jeneratörü tarafından üretilir (Natha ve ark., 

2014). 

Ozon; bakteri, maya, küf, parazit ve virüsler için güçlü bir 

dezenfektandır. Hücre zarındaki (i) iç hücresel proteinlerin ve 

(ii)doymamış yağ asitlerinin yoğun oksidasyonuna neden olarak hızlı 

hücresel hasara neden olur. 

1997’den beri, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), O3’ü gıda 

işlemede kullanım için genel olarak güvenli (GRAS) olarak kabul 

edilen maddeler listesine dahil etmiştir (Graham, 1997). 

Vibrio parahaemolyticus özellikle deniz ürünleri içeren gıda 

kaynaklı salgınlara neden olabilir. Ozonlanmış su ile muameleden 

sonra, bir karides çiftliğinde Vibrio sayıları elimine edilmiştir. Ozonlu 

buz kalamar ile somonun bozulmasını önlemede ve ürün raf ömrünü 3 

ila 5 gün arası uzatmada etkili olmuştur. 

Su Ürünlerinin Işınlanması 

İyonize edici ışınlama su ürünleri endüstrisi tarafından (i) 

ürünün raf ömrünü uzatmak (bozulma mikroorganizmalarını etkin bir 

şekilde yok ederek), (ii) gıda güvenliğini artırmak (gıda kaynaklı 

hastalıklardan sorumlu patojenleri yok ederek), (iii) olgunlaşmayı 
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geciktirmek veya ortadan kaldırmak ve (iv) böcekleri ve istilacı 

zararlıları ortadan kaldırmak için kullanılır. Işınlama, gama ışınları, 

elektron ışınları veya x ışınları kullanılarak elde edilir. 

 Dünya Sağlık Örgütü ve ABD ve AB ‘deki gıda düzenleme 

kurumları tarafından yürütülen bağımsız araştırmalar, ışınlamanın 

güvenli olduğunu doğrulamıştır (WHO, 1999; EFSA, 2011; FDA, 

2018). 

14 Nisan 2014 itibariyle ABD FD, gıda kaynaklı patojenleri 

kontrol etmek ve raf ömrünü uzatmak için yengeç, karides, ıstakoz ve 

kerevitlerin ışınlanmasını onaylamıştır (Kontominas ve ark., 2021). 

 

Atımlı Elektrik Alanı Teknolojisi 

Atımlı elektrik alanı (PEF) işleme, esas olarak 

mikroorganizmaların inaktivasyonu için olduğu kadar ekstraksiyonu, 

kurutma ve diğer kütle transferi işlemlerinde kullanılan termal 

olmayan bir gıda koruma tekniğidir. PEF teknolojisi, mikrobiyal 

büyümeyi engellemek amacıyla, mikrosaniye ile milisaniye aralığında 

kısa süreli ve 10-80 kV/cm yoğunluğa sahip güçlü elektrik akımlarının 

kısa darbelerinin uygulanmasından oluşur (Toepfl ve ark., 2006; 

Nowosad ve ark., 2021) (Şekil 7). 

 

Şekil 7.Atımlı elektrik alan (PEF) gıda işleme prensibi 
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PEF işleme, ürünün fizikokimyasal özelliklerini korumak ve 

nihai ürünün arzu edilen parametrelerini, besin ve vitamin içeriğini 

elde etmek için de kullanılabilir. 

Çok Katmanlı Poşetleme Teknolojisi 

Isı kullanılarak sterilizasyon, gıda muhafazasının en etkili 

yöntemlerinden biridir. Termal sterilizasyonun amacı, soğutmaya 

ihtiyaç duymadan uzun süreli raf stabilitesi sağlamak için gıdada 

bulunan sporlar dahil tüm canlı mikroorganizmaları öldürmektir. 

Ancak bu tür ısıl işlemlerin uygulanması özellikle metal veya cam 

kaplarda işlenen ürünler için vitamin ve esansiyel yağ asitlerindeki 

kayıplar ve protein denatürasyonu olmak üzere gıdaların besin 

değerini olumsuz yönde etkiler. Gıdaların kalitesinden ve 

güvenliğinden ödün vermeden besin kaybını en aza indirmek için ısıl 

işlem koşullarının optimizasyonu, gıda endüstrisi için önemli bir 

konudur. Bu sorunun üstesinden gelmek için uygun seçeneklerden biri 

de çok katmanlı poşetleme teknolojisidir (Ravishankar ve ark., 2013; 

Bindu ve ark., 2014; Ninan, 2018). 
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GİRİŞ 

Su ürünleri tüketimi her ne kadar bireyler, aileler, kültürler ve 

ülkeler arasında büyük farklılıklar gösterse de tüketicilerin tercihlerin 

etkileyen temel faktörlerin belirlenmesi, balık tüketim niyetini ve 

tüketim sıklığını açıklamada önemli bir fayda sağlamaktadır (Olsen, 

2004). 

Tüketici alışkanlıkları son yıllarda önemli ölçüde değişmektedir 

ve hoşgörü, rahatlık, sağlık, etik, çeşitlilik, fiyatın karşılığı ve 

güvenlik gibi gıda konuları giderek daha önemli hale gelmektedir. 

Günümüzde sağlık ve refah, tüketim kararlarını giderek daha fazla 

etkilemektedir ve artan kanıtlar su ürünlerini tüketmenin sağlığa 

faydalarını doğruladığı için bu açıdan özel bir öneme sahip olmaktadır 

(Tomic ve ark. 2016). 

Bu bölümle su ürünleri tüketimini etkileyen faktörleri ve 

bunların etkilerini anlamak, su ürünleri üretici ve pazarlamacıları, 

politika yapıcılar ve tüketiciler açısından önemli faydalar 

sağlayacaktır.  

SORULAR 

Soru 1. Tüketici ve Tüketici Davranışları Kavramları 

Nedir? 

Tüketim; gerçek ya da tüzel kişilerin, ihtiyaçlarını 

karşılayabilmek için mal veya hizmetleri kullanmasıdır. İnsanoğlu, 

doğadaki tüm canlılar gibi yaşamı boyunca sürekli tüketir. Ancak, 

diğer canlılar sadece fiziksel gereksinimlerini giderme amacıyla 

tüketirken insan, psikolojik ve sosyal gereksinimlerini de tüketim 

faaliyetlerine yansıtmaktadırlar (Dal, 2017). Tüketim, belirli bir 

ihtiyacın tatmin edilmesi için bir ürünü ya da hizmeti edinme, 

sahiplenme, kullanma ya da yok etme olarak da tanımlanabilir. Bu 

eylemi yapan özel veya tüzel kişi ise tüketicidir (Odabaşı, 1999). 

Tüketici, ihtiyaçları tatmin etmek için ticari ve mesleki olmayan 
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amaçlarla mal ve hizmetleri satın alan, kiralayan ya da satın alma veya 

kiralama kapasitesinde olan gerçek ya da tüzel kişilerdir. Dolayısıyla 

tüketiciler mal ve hizmetlerin dağıtım zincirindeki son kullanıcılardır. 

Tüketici davranışı; ihtiyaç ve arzuları karşılamak için bireylerin 

veya grupların ürünleri, hizmetleri, fikirleri veya deneyimleri aradığı, 

seçtiği, satın aldığı, kullandığı, değerlendirdiği veya elden çıkardığı 

tüm süreçlerdeki eylemlerin incelenmesini kapsayan çok geniş bir 

alanı ifade eder (Solomon ve ark. 2006; Schiffman ve Wisenblit, 

2015).  

Tüketici davranışlarıyla ilgili tanımlar, konuya ilişkin ilgili iki 

ana temayı ortaya koymaktadır. Buna göre tüketici davranışları: 

1- Satın alma, kullanım ve/veya elden çıkarmayı kapsayan bir 

eylem sürecidir. 

2- Mal, hizmet, fikir ve deneyimlerde bireysel veya grup 

tüketicileri içerir (Ling ve ark. 2005). 

Modern pazarlamanın özünü tüketicilerin karşılanmamış 

ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlarıkarşılayan ürün ve hizmetleri 

sunmak ve böylece tüketicilere değer yaratmak ve müşterileri elde 

tutmak oluşturmaktadır. Bu bağlamda tüketici davranışları, bireylerin 

mevcut kaynaklarını (zaman, para, çaba vb.) pazarlamacıların satışa 

sunduğu ürünlere harcamak için nasıl karar verdiğini açıklayarak 

modern pazarlama konsepti içinde çok önemli bir konuma sahip 

olmaktadır (Schiffman ve Wisenblit, 2015). Tüketici davranışı 

kurumlara etkili bir pazarlama stratejisinin nasıl oluşturulacağı 

konusunda fikir verir. Günümüzde tüketiciler bir dizi ürün seçimi ile 

karşı karşıyadır ve şirketler arasında yoğun bir rekabet söz konusudur. 

Bu nedenle, kurumların tüketici davranışı anlayışları, onların başarısı 

için hayati önem taşımaktadır (Lake, 2009). 

Bireyler veya gruplar, bir ihtiyaçları olduğunu fark ettiklerinde 

psikolojik süreç tüketici karar sürecini başlatır. Bu süreçte bireyler 
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veya gruplar, sahip olduğu ihtiyacı karşılamanın yollarını aramaya 

başlar. Bu süreç birey veya grupların düşüncelerini, duygularını ve 

davranışlarını içerir. Süreç tamamlandığında ise tüketici, ihtiyacı 

karşılamak için yapacağı eylemleri belirleyen tüm bilgileri analiz etme 

ve sindirme görevi ile karşı karşıya kalır (Lake, 2009). 

 

Şekil 1. Tüketici karar süreci (Anonim, 2022). 

Soru 2. Tüketici Davranışları Kimleri Hedef Alır? 

Özel, kamu ve kâr amacı gütmeyen sektörler terimleri genellikle 

tüketicilere pazarlama yapan ticari birimler, devlet ve sivil toplum 

örgütlerini ayırt etmek için kullanılır. İnsan yaşam döngünüzün farklı 

zamanlarında, ticari mallar (örneğin ekmek, otomobil, bilgisayar), 

devlet hizmetleri (örneğin su) ve kâr amacı gütmeyen fikirler (nesli 

tükenmekte olan hayvanları kurtarmak için bir çağrıya bağışta 

bulunmak) satın alır ve tüketiriz (Ling ve ark. 2005). 

Özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum örgütleri mal, hizmet, 

fikir ve deneyim sağlayarak tüketicilere hizmet ederler. Kâr amacı 

gütmeyen sivil toplum örgütlerinin amacı, bağışları artırmak veya 

istenmeyen davranışlardan uzaklaşmak için tüketicilerin programlarını 

desteklemesini sağlamaktır. Kamu sektörü ayrıca sosyal amaç 

kampanyalarını teşvik eder ve tüketicilere ve şirketlere hizmet sağlar, 



280 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

bazen de tüketici dolarından bir pay için özel sektöre karşı rekabet 

eder. Özel sektör iş odaklıdır ancak aynı zamanda girişimleri de 

geliştirir. Bu üç sektör, tüketicilere etkin bir şekilde hizmet etmek için 

genellikle etkileşim halindedir. 

Soru 3. Tüketici Davranışlarının Su Ürünleri Tüketimi ile 

İlişkisi Nedir? 

3. a. Su Ürünleri Tüketimi Neden Önemlidir? 

Son birkaç on yılda su ürünlerinin lezzet ve besin değeri 

özelliklerinin öne çıkması, ev dışı gıda tüketim trendindeki artış, 

süpermarketler gibi organize perakendecilerin gelişmesi ve artması ve 

su ürünlerinde gelişen işleme teknolojisiyle birlikte yeni ürün 

çeşitliliğindeki ilerlemeler, global su ürünleri tüketiminde artışa neden 

olmuştur (Verbeke ve Vackier, 2005; Myrland ve ark. 2000; Hoque ve 

Alam, 2020). Ayrıca su ürünleri artan gelir, nüfus ve yaşam 

standartları, farklı promosyon kampanyaları ve tüketicinin sağlıklı ve 

dengeli beslenme konusundaki hassasiyetleri nedeniyle de artmıştır 

(Claret ve ark. 2012; Erdoğan ve ark. 2011).  

Su ürünleri, düşük doymuş yağ içeriğine sahiptir ve insan 

beslenmesi için oldukça önemli olan yüksek kalitede protein, vitamin 

ve mineral sağlar. Bu nedenle başta koroner kalp hastalıkları, 

metabolik bozuklar ve alzheimer olmak üzere birçok hastalığı 

önlemek ve depresif semptomları ve çeşitli yaşam tarzı hastalıkları 

riskini azaltmak için balık tüketimi otoriteler tarafından 

önerilmektedir. Balık ve deniz ürünlerinin yüksek besin kalitesi, onları 

sağlıklı bir diyetin önemli bir bileşeni haline getirmektedir (Jacobs ve 

ark. 2018; Thong ve Solgaard, 2017; Rahman ve Islam, 2020; Cardoso 

ve ark. 2013; Claret ve ark. 2012). Balık ayrıca daha geleneksel 

kaynaklara alternatif bir protein kaynağı olarak da kabul edilmektedir 

(Higuchi ve ark. 2017). 
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Su ürünleri sağlıklı yaşamayı teşvik eden bir gıda kategorisi 

olarak tanımlansa da birçok Avrupa ülkesinde tüketiciler, otoriteler 

tarafından önerilen tüketim miktarlarını karşılamamaktadırlar 

(Cardoso ve ark. 2013; Altintzoglou ve ark. 2010). Dünya Sağlık 

Örgütü haftada en az iki porsiyon balık yemeyi tavsiye etmektedir ve 

benzer bir şekilde Avustralya'da da tüm yetişkinlerde koroner kalp 

hastalığı riskini azaltmak için haftada 2-3 porsiyon yağlı balık 

tüketimi önerilmektedir (Jacobs ve ark. 2018; Tomic´ ve ark. 2016; 

Grieger ve ark. 2012). Balık ve su ürünleri tüketimi Türkiye için de 

oldukça yetersizdir bir düzeydedir. 

Kişi başına ortalama balık tüketimi Avrupa Birliği ülkelerinde 

24,3 kg/yıl, tüm Avrupa’da 21,6 kg/yıl ve Dünyada ise 20,5 kg/yıl 

iken Türkiye'de ise kişi başına ortalama balık tüketimi 5,58 kg/yıl 

olarak gerçekleşmektedir (Tomic´ ve ark. 2016; Abdikoğlu ve ark, 

2020, FAO. 2020, Birch ve ark. 2018). Dünyanın en çok balık 

tüketilen ülkelerinden olan Norveç’te ise yıllık kişi başına ortalama 

balık tüketimi 54,5 kg’dır (EC, 2019). 

Tablo 1. Dünya su ürünleri üretimi ve tüketimi 

 1990’lar 2000’ler 2010’lar 2018 2019 2020 

Üretim       

Avcılık       

İç su 7.1  9.3  11.3  12.0  12.1  11.5 

Deniz 81.9  81.6  79.8  84.5  80.1  78.8 

Toplam Avcılık 88.9  90.9   91.0  96.5  92.2  90.3 

Yetiştiricilik       

İç su 12.6  25.6  44.7  51.6  53.3  54.4 

Deniz 9.2  17.9  26.8  30.9  31.9  33.1 

Toplam 21.8  43.4  71.5  82.5  85.2  87.5 

Avcılık ve yetiştiricilik 110.7  134.3  162.6  178.9  177.4  177.8 

Tüketim       

Gıda olarak tüketim 

(milyon ton) 

81.6  109.3  143.2  156.8  158.1  157.4 

Gıda dışı kullanım (milyon 

ton) 

29.1  25.0  19.3  22.2  19.3  20.4 

Nüfus (milyar) 5.7  6.5  7.3  7.6  7.7  7.8 

Kişi başı tüketim (kg) 14.3  16.8  19.5  20.5  20.5  20.2 

Kaynak: FAO, 2022 
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2020'de dünya su ürünleri üretiminin yüzde 89'u (157 milyon 

ton) doğrudan insan tüketimi için kullanılırken bu oran 1960’larda 

%67’ler düzeyindeydi. Geri kalan 20 milyon tondan fazla üretim ise 

hayvan yemi, balık unu ve balık yağı gibi gıda dışı amaçlar için 

kullanılmıştır. Canlı, taze veya soğutulmuş şekildeki arz biçimi 

doğrudan insan tüketimine yönelik su ürünlerinin en büyük payını 

temsil ederken ve bunu dondurulmuş, yemeye hazır hale getirilmiş, 

korunmuş ve işlenmiş formlar takip etmiştir (FAO, 2022). 

Avrupa ve Kuzey Amerika'da insan tüketimi için kullanılan su 

ürünleri üretiminin yaklaşık üçte ikisi dondurulmuş, hazırlanmış ve 

korunmuş formlardadır. Balık unu ve balık yağına indirgemek için 

kullanılan su ürünleri üretiminin en yüksek payı sırasıyla Latin 

Amerika, Asya ve Avrupa’da gerçekleşmektedir. 

Şekil 2. Dünya su ürünleri kullanımı 1962-2018. (FAO, 2022). 

Gelişmiş ekonomilerde su ürünlerinin işlenmesi, özellikle 

tüketime hazır yemekler gibi katma değeri yüksek ürünlere doğru 

çeşitlenmiştir. Gelişmekte olan birçok ülkede su ürünlerinin işlenmesi, 

piyasa değerine bağlı olarak geleneksel yöntemlerden daha gelişmiş 

katma değer sağlayan süreçlere doğru evrilmekle birlikte ülkelerin 

altyapılarına ve kültürel tercihlerine bağlı olarak önemli farklılıklar 

bulunmaktadır. 2020'de üst orta gelirli ülkelerin su ürünleri üretiminin 

yaklaşık %20'si dondurulmuş, %11'i konserve ve %60'ından fazlası 
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canlı veya taze biçimde kullanılmıştır. Buna karşılık, düşük gelirli 

ülkeler için, yalnızca %7'si donmuş, %20'den fazlası kurutulmuş ve 

yaklaşık %70'i canlı veya taze formdadır. 

Canlı formda ticarileştirilen su ürünleri, esas olarak Doğu ve 

Güneydoğu Asya'da ve diğer ülkelerdeki niş pazarlarda, özellikle 

göçmen Asya toplulukları arasında yaygındır. Çin'de ve bazı 

Güneydoğu Asya ülkelerinde, canlı su ürünlerinin 3000 yıldan uzun 

bir süredir ticareti yapılmakta ve birçok durumda ticarileştirilmesine 

yönelik uygulamalar geleneğe dayalı olmaya devam etmektedir ve 

resmi olarak düzenlenmemiştir. Canlı su hayvanlarının 

ticarileştirilmesi, gelişmiş lojistik ve teknolojik gelişmeler sayesinde 

son yıllarda büyümeye devam etmektedir (FAO, 2022). 

Tüketicilerin Su Ürünlerini Satın Almaları ve Tüketmelerini 

Etkileyen Faktörler Nelerdir? 

Tüketicilerin gıda ürünlerini değerlendirmesini ve seçimini 

etkileyen faktörler üç geniş kategoriye ayrılabilir. Bunlar, ürünle ilgili 

faktörler (tat, doku, koku, kolaylık vb.), bireysel faktörler (kişilik, 

tutumlar, değerler, algılar vb.) ve çevresel ve sosyal-kültürel 

faktörlerdir (bulunabilirlik, mevsim, kültür vb.). Bu kategorilerin 

önemi muhtemelen tüketiciler ve ürünler arasında farklılık 

gösterecektir, bu da gıdanın değerlendirilmesi için belirli segmentler 

arasında hangi faktörlerin önemli olduğunu anlamayı önemli 

kılmaktadır (Olsen, 2003; Thong ve Olsen, 2012; Thong ve Solgaard, 

2017; Brunsø ve ark. 2009). 

Su ürünleri tercihi üzerine yapılan araştırmalar, genel olarak 

ekonomik, demografik, sağlık ve beslenme ile ilgili faktörlerin yanı 

sıra tadın, tüketici tercihlerini etkilediği sonucuna varmıştır (Akuffo 

ve ark. 2020). Hane halkının su ürünleri satın alımları duyusal 

özellikler (koku, lezzet, görünüş vb.), besin değeri, sağlıkla ilgili 

hususlar, fiyat, uygunluk, bulunabilirlik ve mevsimsellik, ürün formu 

(taze, dondurulmuş vb.) menşe ülke, fiziksel görünüm, doku ve elde 
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etme yöntemi gibi faktörlerden etkilenmektedir. Ayrıca cinsiyet, yaş, 

gelir düzeyi, etnik köken, eğitim düzeyi, meslek, aile büyüklüğü, 

hanede çocukların varlığı gibi sosyal-demografik faktörler ve önceki 

deneyimler de tüketicilerin su ürünleri tercihlerini etkilemektedir 

(Leek ve ark. 2000; Olsen, 2003; Jacobs ve ark. 2018; Myrland ve ark. 

2000; Thong ve Solgaard, 2017; Carlucci ve ark. 2015; Rahman ve 

Islam, 2020; Claret ve ark. 2012; Christenson ve ark. 2017; Tomic ve 

ark. 2016).  

Tüketicilerin demografik özellikleri su ürünleri tüketimlerini 

etkilemektedir. Yapılan araştırmalarda eğitim seviyesi, gelir düzeyi ve 

yaşı yüksek tüketicilerin, gençlere ve düşük gelirlilere kıyasla balık ve 

diğer su ürünlerini daha sık tercih ettikleri tespit edilmiştir (Myrland 

ve ark. 2000; Kitano ve Yamamoto, 2020; Thong ve Solgaard, 2017). 

Cinsiyet ile ilgili yapılmış çalışmalarda ise balık tüketimde erkeklerin 

deniz ürünlerini kadınlara göre daha az tükettiği sonucuna ulaşılmıştır 

(Thong ve Solgaard, 2017; Kitano ve Yamamoto, 2020). Genel olarak, 

kadınların erkeklerden daha yüksek sağlık bilincine sahip olmaları bu 

duruma neden olmaktadır (Verbeke ve Vackier, 2005). Ayrıca kıyı 

bölgelerinde yaşayanlarda da su ürünleri tüketim sıklığı daha fazladır 

(Tomic ve ark. 2016).  

Son on yılda sağlıklı beslenme alışkanlıkları, eğitim ve 

medyanın tanıtımı yoluyla su ürünleri tüketiminde artan bir ilgi 

görülmüştür ve bu ürünlerin düzenli tüketiminin bir sağlık iyileştirme 

uygulaması olduğu yaygın olarak kabul edilmiştir (Tomic ve ark. 

2016). Su ürünlerinin insan sağlığına yararları, bu ürünlerin 

tüketiminin yaygın olarak kabul edilen en önemli 

motivasyonlarındandır (Fiandari ve ark. 2019; Verbeke ve Vackier, 

2005; Brayden ve ark. 2018; Christenson ve ark. 2017). Günümüzde 

sağlık, her geçen gün daha çok tüketici için önemli hale gelen bir 

boyuttur ve tüketiciler uzun ve kaliteli bir yaşam beklentisiyle motive 

oldukları bu boyuta dayalı tercihler oluşturmaktadırlar (Verbeke ve 

Vackier, 2005). Araştırmalar, su ürünlerinin sağlıklı gıda olarak 
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algılandığını ve günümüz tüketicilerinin su ürünlerini tüketiminin 

sağlığa olan faydalarının farkında olduklarını göstermektedir (Tomic 

ve ark. 2016). Bununla birlikte, birçok tüketici balığın sağlıklı 

olduğuna inanırken balık tüketiminin belirli sağlık ve besinsel 

faydaları hakkındaki düşük düzeyde bilgiye sahiptirler. Tüketicilerin 

yalnızca düşük bir yüzdesi (çoğunlukla yaşlı ve iyi eğitimli), su 

ürünlerinde bulunan besinlerin (özellikle omega-3 yağ asitleri), sağlık 

için nasıl olumlu etkilerinin olduğunu bilmektedir (Carlucci ve ark. 

2015). 

Beslenmek her ne kadar bir ihtiyaç olsa da aynı zamanda bir 

zevk meselesidir ve yiyeceklerin tadı çoğu tüketici için her zaman çok 

önemli olmuştur. İnsanlar tadını beğenmedikleri gıdaları 

tüketmediklerinden yiyeceklerin görünüm ve koku gibi tat ve diğer 

hedonik yönleri tüketiciler açısından çok önemli bir konudur (Tomic 

ve ark. 2016; Olsen, 2003; Verbeke ve Vackier, 2005). Tat, su ürünleri 

satın alma ve tüketme konusundaki genel tutum ve motivasyonu 

açıklamada en önemli itici güçlerden birisidir ve daha çok ve sıklıkla 

olumlu tutum olarak algılansa da su ürünleri tüketmeme konusunda da 

temel belirleyicilerdendir (Leek ve ark. 2000; Olsen, 2003; 

Christenson ve ark. 2017). 

Kolaylık, genel gıda edinim sürecinin bir veya daha fazla 

aşamasında zamandan, fiziksel veya zihinsel enerjiden tasarruf 

anlamına gelir. Yiyeceklerin uygunluğu ile ilgili önemli ilişkiler 

olarak elde etme, hazırlama, yemek, arta kalanları atmak ve 

temizlemenin çeşitli yönlerine harcanan zamandan bahsedilir (Olsen, 

2003). Bu kapsamda kolaylık planlama ve alışveriş, ürünlerin 

depolanması ve hazırlanması, tüketim ve artıkların temizlenmesi ve 

atılması gibi süreçleri kapsamaktadır (Thong ve Solgaard, 2017; 

Brunsø ve ark. 2009; Verbeke ve Vackier, 2005). Kolaylık aynı 

zamanda deniz ürünleri tüketiminin önemli bir itici gücüdür ancak 

yerine getirilmemesi durumunda bir engel de olabilmektedir (Thong 

ve Solgaard, 2017; Christenson ve ark. 2017). Kolaylık faktörü ile 
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ilgili olarak tüketici davranışları taze veya işlenmiş su ürünlerinin 

tüketimine göre değişmektedir. Taze su ürünlerinin hazırlanması zor 

olarak algılanması beklenirken, ikincisi hızlı ve kolay bir yemek 

seçeneği olarak algılanabilir (Carlucci ve ark. 2015). 

Erişim özelliği algılanan kontrol üzerinde önemli ölçüde olumlu 

bir etkiye sahiptir. Taze balığın yerel pazarda düşük bir fiyata 

bulunması, ürünün diğer mevsimlik yiyeceklerin seçilmesi veya ikame 

edilmesi için muhtemelen bir avantajdır (Myrland ve ark. 2000; Thong 

ve Olsen, 2012). Örneğin yapılan bir araştırmada kaliteli deniz 

ürünlerinin yetersiz mevcudiyeti, Avustralya deniz ürünleri tüketicileri 

arasında bir engel olarak algılanmıştır (Christenson ve ark. 2017). 

Tüketilmek istenilen su ürünlerinin bulunamaması, mevcut alternatif 

su ürünlerinin zayıf ikameler gibi görünmesi ve bu nedenle 

tüketicilerin herhangi bir su ürünü satın almamaya karar vermesi 

erişim konusunun önemini ortaya çıkartmaktadır (Carlucci ve ark. 

2015). 

Bireylerin su ürünleri tüketim alışkanlıklarını etkileyen bir başka 

faktör ise deneyimdir. Araştırmalar, çocuklukta deniz ürünleriyle ilgili 

erken olumlu deneyimlerin yetişkinlikte deniz ürünleri yeme 

alışkanlığını geliştirmede etkili olduğu sonucuna varmıştır. Ayrıca 

bireyler çocukluklarında balık satın alma, saklama, hazırlama ve 

servis etme sürecine ne kadar fazla maruz kalırlarsa, bunun 

yetişkinlikte su ürünleri ile ilgili daha fazla özgüvene yol açtığı tespit 

edilmiştir (Birch ve ark. 2018). 

Çeşitli araştırmalar, menşe ülke faktörünün tüketicilerin su 

ürünleri tercihinde en önemli özelliklerinden biri olduğunu 

vurgulamaktadır ve su ürününün yerli ve yerel olması ithal ürünlere 

göre çoğu zaman tercih konusu olmaktadır. Kalite, güvenlik ve tazelik 

açısından ithal su ürünlerine göre daha üstün olarak algılanan yerli su 

ürünlerinin tercih edilmesine yönelik yaklaşımların olduğu tespit 

edilmiştir (Carlucci ve ark. 201). 



287 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

Balık tüketim tercihlerini etkileyen bir diğer önemli faktör, 

muhafaza ve işleme yöntemleridir. Yapılan araştırmalar tüketicilerin 

taze su ürünlerini, dondurulmuş ürünlere tercih ettiklerini 

göstermektedir. Bununla birlikte dondurulmuş balığın tüketiciler 

tarafından kolaylık, hazır bulunabilirliği ve düşük fiyatı nedeniyle 

giderek daha sık tercih edildiğini de söyleyebiliriz. Genel olarak 

bulgular, su ürünlerine has özelliklerde önemli değişikliklerin 

olmaması durumunda tüketicilerin yenilikçi su ürünlerini 

beğendiklerini göstermektedir. Bununla birlikte, artan işleme 

seviyeleri gerçekleştiğinde, tüketiciler orijinal ürün özelliklerindeki 

değişiklikleri kalite, güvenlik, doğallık, sağlık ve besin değeriyle 

orantılı bir kayıp olarak algılamaktadırlar (Carlucci ve ark. 2015). 

Tüketicilerin Su Ürünlerini Satın Alma ve Tüketmelerini 

Engelleyen Faktörler Nelerdir? 

Gıda ile ilgili tabuların dini, tıbbi, ahlaki, psikolojik ve duygusal 

gerekçeleri olduğu kabul edilmektedir (Akuffo ve ark. 2020). Balık 

tüketiminin de önündeki engelleri anlamak, tüketimin belirgin şekilde 

düşük olduğu ve bazı durumlarda azaldığı ülkelerde özellikle 

önemlidir (Temesi ve ark. 2020). Bireyler, su ürünlerini hazırlarken ve 

pişirirken algıladıkları zorluklar, tadını beğenmeme, fiyat yüksekliği 

veya kılçık ve koku gibi hoş olmayan duyusal özellikler nedeniyle su 

ürünlerini satın alma ve/veya tüketmeye karşı isteksiz 

olabilmektedirler (Olsen, 2003; Tomic ve ark. 2016; Leek ve ark. 

2000).  

Balık tüketimi; kılçık kaçmasının neden olduğu boğulma, alerjik 

reaksiyon, bozulma ve ağır metaller gibi çeşitli riskler içerebilir. 

Ayrıca deniz veya tatlı su ekosistemlerinde kirliliği tespit edildiğinde, 

tüketicilerin balık tüketmenin fiziksel riskine ilişkin algılarında bir 

artış beklenebilir (Temesi ve ark. 2020). 

Yapılan araştırmalarda hanede genç bireylerin varlığının balık 

tüketimini olumsuz etkilediği sonucuna varılmıştır (Olsen, 2003; 
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Tomic ve ark. 2016). Aile ve arkadaşlar arasında su ürünleri tercih 

etmeyenlerin varlığı, hanelerde su ürünleri tüketimini azaltan önemli 

bir faktördür. Çocuklar ve eşler de dahil olmak üzere aile üyelerinin 

balıktan hoşlanmaması, deniz ürünleri tüketiminin önündeki bir diğer 

engeli oluşturmaktadır (Temesi ve ark. 2020; Thong ve Olsen, 2012). 

Ayrıca balıkların duyusal özelliklerinden (kılçık, koku, görünüm, tat, 

doku vb.) hoşlanmamayla ilişkili olumsuz geçmiş deneyimlerin daha 

düşük balık tüketimine yol açtığı tespit edilmiştir (Myrland ve ark. 

2000; Leek ve ark. 2000; Olsen, 2003; Temesi ve ark. 2020). 

Geçmişteki deneyimler (özellikle çocuklukta), alışkanlıklar ve deniz 

ürünlerine aşinalık eksikliği daha düşük su ürünleri tüketimine yol 

açmaktadır (Thong ve Solgaard, 2017). 

Bilgi ve güven eksikliği de su ürünleri tüketimindeki diğer 

engellerdendir (Olsen, 2003; Tomic ve ark. 2016). Hazırlama süreci 

de su ürünleri tüketimini engelleyebilmektedir ve kötü hazırlanmış 

balıklar muhtemelen tatmin edici bir tüketim deneyimi 

sağlayamamaktadır (Temesi ve ark. 2020). Su ürünlerinin özellikle 

evde tüketime hazırlanması söz konusu olduğunda bilgi, deneyim ve 

uzmanlığa dayalı öz-yeterlik düzeyi ortaya çıkmaktadır. Su ürünlerini 

hazırlama sürecindeki düşük öz-yeterlik düzeylerinin su ürünleri 

tüketimini olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir (Carlucci ve ark. 

2015). 

Hane halkı büyüklüğü gıda tüketimini etkileyen bir başka 

demografik faktördür. Hane halkı büyüklüğünün su ürünleri tüketimi 

üzerinde önemli bir olumsuz etkisi vardır, bu da göreceli olarak fiyatı 

yüksek olan bu ürünlerin büyük aileler için daha zorlayıcı bir etkiye 

neden olacağını yansıtmaktadır (Kitano ve Yamamoto, 2020; Thong 

ve Olsen, 2012). 

Gıda ürünleri her ne kadar insan yaşamı için temel tüketim 

özelliği taşısa da bu ürün grubu için de fiyat, karar sürecindeki en 

temel aktördür. Su ürünleri tüketimi için de en sık bildirilen engellerin 

başında fiyat kaygısı gelmektedir ve uygun fiyatlı balıklar tüketiciler 
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tarafından satın alınabilirken fiyatları yüksek olan balıklar, tüketiciler 

tarafından tercih edilmemektedir (Fiandari ve ark. 2019; Thong ve 

Solgaard, 2017; Tomic ve ark. 2016). Su ürünleri, çok farklı piyasa 

fiyatlarında satılan çeşitli ürünleri içerir. Tüketicilere sunulan geniş 

fiyat aralığına rağmen, balık ürünleri yaygın olarak diğer protein 

kaynaklarından daha pahalı olarak algılanmakta ve kırmızı etten daha 

az doyurucu olarak kabul edilmektedir (Carlucci ve ark. 2015). 

Su Ürünleri Tüketimi ile İlgili Beklentiler Ne Yöndedir? 

Günümüzde çevresel sorumluluklar, etik kaynak bulma ve 

üretim süreçleri, sürdürülebilirlik, şeffaflık ve güven gibi konular 

tüketicilerin zihninde giderek daha fazla ön plana çıkmaktadır. 

Bununla birlikte her zamankinden daha fazla sayıda tüketicinin sağlık 

ve refah beklentilerini karşılayan gıdalara erişim beklentisi söz 

konusudur. 

Küresel su ürünleri tüketimindeki artış hem dünya nüfusu 

artışını hem de diğer tüm hayvansal proteinli gıdaların tüketimindeki 

büyümeyi sürekli olarak geride bırakmıştır. FAO, küresel deniz 

ürünleri tüketim seviyesinin 2030 yılına kadar kişi başına 21,5 kg'a 

yükselmesini ve böylece zaten altmış yılı kapsayan yıllık büyüme 

trendini sürdürmesini beklemektedir. Üretimdeki artışlar, işleme, 

soğuk zincir lojistiği, nakliye ve dağıtımdaki teknolojik gelişmelerin 

yanı sıra, tüketiciler arasında su ürünlerinin sağlığa yararları 

konusundaki artan farkındalığın bir sonucudur (FAO, 2022).  

Günümüzde toplumlarda hane halkı büyüklüğü, ortalama yaş ve 

eğitim seviyelerindeki artışla birlikte toplam su ürünleri tüketimi de 

artmaktadır ve bu artışın önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi 

beklenmektedir. Artan balık talebine karşın balık stoklarının eksilmesi 

nedeniyle taze balığa erişimde yaşanılması beklenen güçlükler, bu 

talebin önündeki karşımıza çıkacak en önemli sorunlardan olacaktır 

(Olsen, 2003; Myrland ve ark. 2000; Tomic ve ark. 2016). Ayrıca 

tüketicilerin reklamlar veya halk sağlığı kampanyalarına uyma 
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konusundaki isteksizliği nedeniyle su ürünleri tüketim artışını teşvik 

etmek için özellikle sağlık yetkililerinin dahil olacağı sağlıklı 

beslenme alışkanlıklarını teşvik etmeye yönelik uzun vadeli kamu 

kampanyaları planlanabilir (FAO, 2022; Tomic ve ark. 2016). 

Su ürünleri birçok düşük gelirli ülkede, yetersiz beslenme 

sorunu çözmede önemli seçeneklerden olabilir. Su ürünleri 

yetiştiriciliğinin ekonomik kalkınma, yoksulluğun azaltılması, gıda 

güvenliği ve beslenme için geniş kapsamlı olumlu etkileri söz 

konusudur (Chikowi ve ark. 2021). 

Su ürünlerine olan talebi arttırmada eğitim kurumları, okul 

menülerinde çocukların seveceği deniz mahsulleri yemekleri sunarak 

ve eğitim müfredatlarına su ürünleri tüketiminin faydalarını ekleyerek 

önemli bir rol oynayabilirler. Bununla birlikte, çocukları deniz 

ürünleri tüketme alışkanlığı oluşturmaya yönelik eğitim programları, 

arttırılacak ebeveyn bilgisi ile de birleştirilebilir (Birch ve ark. 2018).  

Tüketicilerde su ürünleri tüketimine yönelik yerleşmiş negatif 

algının asgariye indirilmesi ve yeni tüketici kitlesi oluşturularak onları 

tüketime teşvik etmek amacıyla belirlenecek tüketici segmentlerine 

özel pazarlama kampanyaları hedeflenebilir. Bu nedenle politika 

yapıcılar ve pazarlamacılar; görsel ipuçları oluşturmak, mağaza içi 

balık tadımı uygulamaları, yemek pişirme gösterileri veya özel fiyat 

promosyonları ile uyarılabilecek tüketici davranış değişikliklerini 

tetiklemek için davranışsal ekonomi ilkelerini kullanabilirler (Carlucci 

ve ark. 2015). 

Çeşitli araştırmalar, deniz ürünlerinin tüketiciler tarafından 

sağlıklı bir gıda olarak algılandığını ve bu nedenle onları daha yüksek 

su ürünleri tüketim sıklığına olumlu bir şekilde eğilim gösterdiğini 

ortaya koymuştur. Bununla birlikte deniz ürünleri tüketmek, 

tüketiciler tarafından sağlıklı beslenme gereksinimlerinin karşılanması 

ile çevresel sürdürülebilirliğin korunması arasındaki zor bir dengeyi 

de gerektirmektedir. Daha fazla su ürünü yemeye yönelik diyet 
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önerileri, potansiyel olarak sürdürülemez olduğu için günümüzde 

eleştirilere de konu olmaktadır (Sacchettini ve ark. 2021). 

İklim değişikliği, aşırı avlanma, kirlilik ve sürdürülemez deniz 

ürünleri yetiştiriciliği hakkında yaygın olarak yayınlanan raporlar, 

denizden gıda arzını sürdürülebilir bir şekilde artırmanın imkânsız 

olduğu izlenimini vermektedir. Denizden gelen gıdanın küresel gıda 

arzına gelecekteki katkısı, bir dizi ekolojik, ekonomik, politik ve 

teknolojik faktöre bağlı olacaktır. Su ürünleri avcılık faaliyetleri 

ekolojik sınırlarına yaklaşmasına rağmen su ürünleri yetiştiriciliği 

faaliyetleri ile üretimi ekolojik sınırlarının altındadır ve politika 

reformları, teknolojik gelişmeler ve artan talep yoluyla yetiştiricilik 

faaliyetleri artırılabilir (Costello ve ark. 2020). 

Balığın geleneksel olarak tüketilmeyen kısımlarına işleme 

teknolojileri uygulanarak bu kısımlar insan tüketimine yönelik diğer 

ürünler gibi düşük maliyetle son derece besleyici ürünlere 

dönüştürülebilirler. Bu ürünler lezzetli ve yerel olarak kabul edilebilir 

ise bu, balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının besinsel etkisini 

artırmanın yanı sıra kaybı ve israfı azaltmak için de bir fırsat olabilir. 

Balık jelatini, sığır ve domuz jelatinine bir alternatiftir ve 

emülsiyonları stabilize edebilir. Balık kılçığı, kolajen ve jelatin 

sağlamanın yanı sıra, mükemmel bir kalsiyum ve yem veya gıda 

takviyesi olarak kullanılabilen fosfor gibi diğer mineraller için de 

mükemmel bir kaynaktır. Basit, düşük maliyetli teknolojiler 

kullanılarak balık yan ürünleri balık silajına dönüştürülebilir (FAO, 

2022). 

2030 yılında insan tüketimine sunulan dünya balıkçılık ve su 

ürünleri üretiminin yaklaşık yüzde 72'si Asya ülkeleri tarafından 

tüketilecek, en düşük miktarlar ise Okyanusya'da tüketilecek. 2020 

yılına kıyasla 2030 yılına kadar tüm kıtalarda toplam su ürünleri 

tüketiminin artması beklenmektedir (Afrika ve Okyanusya %26, 

Amerika Kıtası %17, Asya %15 ve Avrupa %6). Kişi başına sucul 

gıda tüketiminin yıllık ortalama büyüme oranı 2010-2020'de %1,0 
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iken bu oranın 2020-2030'da ‰,62’ye yükselmesi beklenmektedir 

(FAO, 2022). 
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GİRİŞ 

İnsan beslenmesinde sucul canlıların tüketimi tarih öncesi 

dönemlerden günümüze kadar önemini korumaktadır. Su ürünlerinin 

sindirilebilirliği yüksek protein ve dengeli aminoasit içerikleri ile 

tüketim olarak tercih edilen bir kaynaktır. Ayrıca, pek çok faydası 

kanıtlanmış uzun zincirli omega-3 yağ asitlerinin tek kaynağıdır. Bu 

yağ asitleri ile insan sağlığı açısından yapılan çalışmalarda sucul 

canlılarda bulunan eicosapentaenoic asit (EPA) ve docosahexaenoic 

asit (DHA) vücut tarafından sentezlenmedikleri ve diyet veya takviye 

yoluyla alınmaları gerektiği için önemi vurgulanmaktadır. Sağlık 

açısından yapılan fizyolojik ve biyokimyasal çalışmalarda yaşam için 

son derece önemli olan bazı bileşenlerin insanlar tarafından 

sentezleyemediğini, bunların eksikliğinde farklı hastalıkların 

oluştuğunu bu sebeple elzem maddelerin hazır olarak besinlerle 

alınması gerektiğini ortaya koymuştur. Bu kaynakları sunması dışında 

pek çok su ürünleri dengeli bir mineral ve vitamin kaynağıdır. Bu 

bölümde, su ürünlerinin ve balık yağının insan sağlığı açısından neden 

önemli olduğunu vurgulayan ve herkes tarafından sorulan soruları 

içeren bir bilgi kaynağı olarak hazırlanmıştır. 

İnsan Beslenmesinde Su Ürünleri Neden Önemlidir? 
 

İnsan tüketiminde kullanılan su ürünleri; yüksek ve kaliteli 

protein, dengeli vitamin, mineral maddeler ve esansiyel yağ asitlerini 

içermelerinden dolayı çok iyi birer gıdadır. Balıkların türü, yaşı, 

cinsiyet farklılıkları, yaşadıkları ortam ve mevsimsel değişiklikler 

kimyasal dokusunda önemli farklılıklar yaratır. Balıkların insanlar 

tarafından, en çok tüketilen ve en lezzetli bölümleri kas dokusudur. 

Kas dokusunda bol miktarda lezzet veren bileşikler bulunmaktadır. 

Balıklarda protein miktarı %15-22 arasında değişmektedir. Balık eti, 

esansiyel amino asitlerin tamamını (izolözin, lizin, fenilalanin, lözin, 

metionin, treonin, triptofan, valin) bünyesinde bulundurur. Amino 

asitler insan sağlığı açısından son derece önemlidir. Dokuların 

iyileşmesini ve büyümesini sağlamaktadır. Balık proteinleri vücut 
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dokularının korunması ve gelişmesi için gerekli tüm amino asitleri 

içerir. Bu esansiyel amino asitler, bitkisel proteinlerde de bulunur 

ancak bazı önemli esansiyel amino asitlerden olan lisin ve methionin 

balık etine göre daha düşük miktarlardadır. İnsan yaşamında, anne 

karnından yaşlılık evresine kadar her aşamada son derece önemli olan 

amino asitler, vücudun ihtiyacı olan organik bileşenlerdir. İnsan 

vücudu için gerekli olan esansiyel ve esansiyel olmayan amino asit 

oranları yaklaşık olarak bebekler için %40, çocuklar için %25 ve 

yetişkinler için %12’dir (Oluwaniyi ve ark., 2010). Balık eti diğer 

protein içeren besinlerle karşılaştırıldığında, kara hayvanlarının 

etlerinde bulunan sinir ve/veya kıkırdak gibi maddeleri içermemesi ve 

bitkisel protein kaynaklarında yüksek miktarlarda bulunulan lif gibi 

sindirimi zor olan maddeler bulunmaması sindirilebilirlik oranını 

arttırmaktadır (Gorga, 1998). Diğer çiftlik hayvanlarıyla su ürünlerini 

karşılaştırıldığında örneğin alabalıkta, protein oranı %19 iken kuzu 

etinde protein miktarı %24 olarak bulunmaktadır. Ancak, su 

ürünlerinde bulunan yağlar doymamış yağ asitlerini içerirken, çiftlik 

hayvanlarında bunlar doymuş yağ asitleri olarak karşımıza çıkar ve 

dahası yumurta gibi biyolojik kalite bakımından yüksek olan 

besinlerden sayılabilir (Karabulut ve Yandı, 20006).  
 

Ayrıca, yüksek besin değeri (proteinler, yağ, vitaminler ve 

mineral) olan kaynaklardır. Su ürünleri ile yapılan çalışmalar 

doğrultusunda sağlık problemlerinden koruyucu ve tedavi edici 

özelliğiyle, daha dengeli ve sağlıklı beslenme adına da çok fazla işlevi 

olmasıyla, önemli bir besin olduğu görülmektedir (Pigott ve Tucker 

1990). 
 

Vitamin miktarı balık türüne göre değişkenlik gösterse de insan 

gelişimi ve sağlık için gerekli olan tüm vitaminleri bünyesinde 

bulundurur. (Love 1982). Balıklarda, yağda çözünen vitaminler (A, D, 

E ve K) diğer çiftlik hayvanları ile kıyaslandığında daha fazlayken, 

suda çözünen vitaminlerin (B ve C) varlığı miktar olarak yakındır 

(Pigott ve Tucker 1990). Sağlık ve büyüme için gerekli olan bir diğer 

madde ise minerallerdir. Sucul canlılarda özellikle kalsiyum ve fosfor 
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bakımından oldukça zengindir. Örneğin, bazı sucul türlerde her 100 

g’da 100 ila 400 mg arasında fosfor veya 15’ten 200 mg’a kadar 

değişen kalsiyum miktarı ile mükemmel bir kalsiyum, fosfor 

kaynağıdır. Bunun dışında potasyum ve sodyum içeriği bakımından da 

zengindir. Ayrıca magnezyum, iyot, demir, bakır, flor, kobalt ve 

çinko; su ürünlerinin içerdiği önemli minerallerdendir. (Dean 1990). 

 

Balıklarda Yağ Asidi Profilleri Nasıl Değişir? 
 

Omurgalılar arasında balıklar en yüksek tür çeşitliliğine sahiptir 

ve daha önce belirtildiği gibi balıkların besin içeriği ve yağ asidi 

bileşimleri farklılık gösterir. Balıkların yağ asidi profillerindeki 

varyasyonun en önemli nedeni türler arasındaki farklılıklardır. Ayrıca, 

farklı ekolojik koşullara sahip su ortamlarında yaşamak besin 

bileşenlerinde önemli bir varyasyon kaynağıdır. Belli bir bölgede 

yaşayan aynı türden bireylerin avlanma mevsimi, büyüklüğü ve üreme 

durumu da bu değişimi etkiler. Ayrıca, balık yetiştiriciliğinde 

kullanılan yetiştiricilik koşulları ve yemler de yetiştiricilik yoluyla 

piyasaya arz edilen balıkların yağ asidi bileşimlerinde farklılıklara 

neden olmaktadır (Hertrampf ve Pascual, 2000; Tocher, 2010). 
 

Memeliler, karbon 9 ve 10'un ötesindeki yağ asitlerinde çift bağ 

oluşturma yeteneğinden yoksun olduklarından, diyet yoluyla bu 

linoleik asit (18:2n-6; LA) ve Alfa-linolenik asidi (18:3n-3; ALA) 

almaları gereklidir. Bununla birlikte, insanlar alternatif desatürasyon 

ve zincir uzaması yoluyla hem LA hem de ALA'yı daha uzun karbon 

zincirli ve daha fazla sayıda çift bağ içeren yağ asitlerine 

dönüştürebilir. İnsanlarda araşidonik asit (20:4n-6; AA) LA'dan 

sentezlenebilir ve AA daha da uzun bir yağ asidi olan 

dokosapentaenoik aside (22:5n-6; DPA) dönüştürülebilir. Benzer 

şekilde, ALA eikosapentaenoik asit (20:5n-3; EPA) ve 

dokosaheksaenoik aside (22:6n-3; DHA) dönüştürülebilir, ancak 

ikinci dönüşüm sınırlı olup doğrudan dışarıdan alınması daha 

uygundur. Çünkü, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, vücut tarafından 
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sentezlenmedikleri için diyet veya takviye yoluyla alınmaları 

gerekmektedir (Dönüşüm oranı %1'den azdır).  

Esansiyel yağ asitleri, insan ve hayvanların yaşamlarını devam 

ettirebilmesi için dışarıdan alması gereken, vücutta sentezlenemeyen 

yağ asitleridir. Sucul canlılar esansiyel olan yağ asitleri bakımından 

oldukça kıymetlidir (Sanders, 2009). Tablo 1.’de bazı su ürünleri ve 

içerdikleri yağ ve EPA, DHA miktarları verilmiştir. 

Tablo 1. Su ürünlerindeki yağ miktarları (g/100 g balık eti) (Pigott ve Tucker,1990) 

Tür Ya

ğ miktarı 

EPA DHA 

Hamsi 4.8 0.5 0.9 

Ringa 9.0 0.7 0.9 

Uskumru 13.

0 

1.0 1.2 

Orkinos 6.6 0.4 1.2 

Sazan 5.6 0.1 0.2 

Yayın 4.3 0.1 0.2 

Morina 0.7 0.1 0.2 

Halibut 3.9 0.2 0.4 

Dil 1.2 0.1 0.1 

King Somon 10.

4 

0.8 0.6 

Pink somon 3.4 0.4 0.6 

Gökkuşağı Alabalığı 6.7 0.3 1.1 

Levrek 1.5 1.4 1.5 

Levrek (Çiftlik) 4.5 0.9 1.2 

Çipura 9.5 0.4 1.1 

Çipura (Çiftlik) 6.9 0.4 0.8 

Yengeç 1.3 0.2 0.2 

Karides 1.1 0.1 0.2 

İstiridye 2.5 0.2 0.2 

 

Genel olarak araştırmalar etçil beslenme alışkanlığı gösteren 

deniz ürünleri ve türleri ile soğuk suda yaşayan türlerin yüksek 
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miktarda EPA ve DHA içerdiğini ve bu nedenle insan sağlığı için 

önemli bir gıda kaynağı olarak kullanılabileceğini bildirmiştir. Ayrıca 

yapılan çalışmalarda tüm deniz türlerinde n-3/n-6 oranlarının 1'in 

üzerinde olduğu, ulaşılan en yüksek seviyenin ise tatlı su balıklarında 

0.73 olduğu bildirilmiştir (Muhamad ve Muhamad, 2012). Dünya 

Sağlık Örgütü n-3/n-6 oranının en az 1 olmasını önermiştir 

(Simopoulos, 1991). Sucul canlıların en önemli biyolojik 

özelliklerinden biri beslenme alışkanlıklarıdır. Balıklar, doğal 

ortamlarındaki olağan besin kaynağı tercihlerine göre karnivor, 

herbivor, omnivor ve detritivor olarak sınıflandırılır (New, 2000). 

Dünyada en sık tüketilen ve yetiştirilen balık türleri karnivor, herbivor 

ve omnivor beslenme alışkanlıklarına sahiptir; bu nedenle, bu balıklar 

besin açısından zengindir ve tüketiciler arasında popülerdir.  
 

Omega-3 Yağ Asidi Nedir? 
 

Omega-3 yağları, ω-3 yağ asitleri veya n-3 yağ asitleri olarak da 

adlandırılan omega-3 yağ asitleri, kimyasal yapı olarak üç metil 

grubundan üç atom uzakta bir çift bağın varlığı ile karakterize edilen 

çoklu doymamış yağ asitleridir (PUFA'lar) (MIC, 2022).  
 

İnsanlar tarafından sentezlenemeyen ve dışarıdan alınması 

gereken çoklu doymamış yağ asitlerinin bir bölümüdür. Bu yağ 

asitlerinin insan sağlığı açısından da önemli üç tipi; DHA, EPA, ALA 

en çok karşılaştığımız yağ asitleridir. Bu yağ asitleri örneğin EPA ve 

DHA; algler ve sucul canlılarda bulunurken ALA ise bitkisel kökenli 

olarak karşılaşırız. LC-PUFA (Uzun zincirli çoklu doymamış yağ 

asitleri)’lar ise, tipik olarak 20 veya daha fazla karbon atomundan 

oluşan yağ asitleri olarak tanımlanır (Scientific Advisory Committee 

on Nutrition (SACN), 2004). EPA ve DHA genellikle balık veya balık 

yağlarından elde edilen LC-PUFA'nın diyet formlarıdır. Ayrıca, 

vejetaryen bazlı ana yağ asidinin ALA’nın olduğu n-3 metabolik 

yolunun son ürünleridir. İnsan fizyolojisinde üç farklı omega-3 yağ 

asidi tipi rol oynar. Bunlar bitki yağlarında bulunan ALA ile her ikisi 

de deniz ürünlerinde yaygın olarak bulunan EPA ve DHA’dır. Deniz 
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yosunları ve fitoplanktonlar, omega-3 yağ asitlerinin başlıca 

kaynaklarıdır. DHA ve EPA, bu algleri yiyen balıklarda birikir 

(Jacobsen ve ark., 2013). ALA içeren bitkisel yağların yaygın 

kaynakları arasında ceviz, yenilebilir tohumlar ve keten tohumu 

bulunurken, EPA ve DHA kaynakları arasında balık ve balık yağları 

ile yosun yağı bulunur. 
 

Hayvansal canlılarda elzem olan yağ asitleri üretilemez, bu 

sebepten dolayı dışarıdan mutlaka takviye edilmesi gerekmektedir. Bu 

elzem yağ asitleri hücrelerin membranında bulunarak hücre 

membranının işlevini yapmasını sağlarlar. Bunlar bağışıklık, damar-

kalp, sinir ve üreme sisteminin fonksiyonları da dâhil, tüm biyolojik 

fonksiyonların düzenlenmesinde kullanılırlar. Organizmada birçok 

yapının kusursuz işlev yapabilmesi için bu yağ asitlerine ihtiyaç 

duyulur (Leskanich ve Noble 1997; Şahingöz, 2007). 

 

Omega-3 Yağ Asitlerinin Vejetaryen Kaynaklarının 

Biyoyararlanımı Ve Potansiyel Kullanımları Nasıldır? 
 

Günümüzde, ALA en yaygın kullanılan vejetaryen LC-3-PUFA 

kaynağıdır, ancak insan vücudunda marjinal miktarlarda EPA ve 

DHA’ya dönüşürler ve her ikisi de insan sağlığı ile güçlü bir şekilde 

ilişkilidir. Halihazırda balık yağları, EPA ve DHA'nın en belirgin 

diyet kaynaklarını temsil etmektedir ancak bunlar vejetaryenler için 

uygun değildir. Alternatif kaynaklar arasında keten tohumu, ekiyum, 

ceviz ve alg yağı bulunur ancak bunların EPA ve DHA'ya 

dönüşümleri dikkate alınmalıdır.  
 

Şimdiye kadar araştırmalar, vejetaryenlerin/veganların, balık 

yemeyenlerin ve hamile annelerin yeterli miktarda LC-3-PUFA 

tüketemediğini belirledi (Davis ve Kris-Etherton, 2003; Derbyshire, 

2009; Welch ve ark., 2010). Bir vegan diyeti tamamen DHA'dan 

yoksundur ve vejeteryan diyetleri, et ve özellikle balık yiyenlere göre 

daha az miktarda DHA içerir (Sanders, 2009). Klinik çalışmalar, LC-

3-PUFA'ların doku seviyelerinin vejetaryenlerde düşük seviyelerde 
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olduğunu ve özellikle veganlarda düşük olduğunu göstermektedir 

(Davis ve Kris-Etherton, 2003). Balık dışı omega-3 kaynakları 

özellikle vejetaryenler, balık yemeyenler ve hamile anneler için 

önemlidir. Keten tohumu yağı zengin bir omega-3 kaynağıdır ve 

çeşitli çalışmalarda toplu veya emülsiyon halinde kullanıldığında iyi 

bir biyoyararlanıma sahip olduğu kanıtlanmıştır. Ceviz veya ceviz 

yağı ve ekiyum tohumu yağı tüketimi de çalışma katılımcılarında 

omega-3 ve LC-3-PUFA düzeylerini iyileştirdi. Bununla birlikte 

araştırmalar, gıdalardan veya takviyelerden esansiyel yağ asidi 

ALA'nın DHA'ya dönüştürülmesinin etkisiz olduğunu göstermiştir, bu 

da bilim adamlarını alg yağları ve genetik mühendisliği şeklinde daha 

fazla DHA kaynağı aramaya yönlendirmektedir. Yosun yağı kullanan 

müdahaleler, algal DHA'nın güvenliği ve biyoyararlanımı açısından 

son derece başarılı olmuştur ancak zenginleştirilmiş/fonksiyonel 

gıdaların güçlendirilmesi için optimal dozları ve uygunluğu 

değerlendirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. 
 

Ayrıca DHA, EPA'ya göre daha üstün sağlık yararları 

sağlayabilir (Breivik, 2007). Harris ve ark. (2008), balık yemeyenler 

için zor olsa da daha uzun zincirli omega-3 yağ asitleri EPA ve 

DHA'nın doğrudan alınmasını tavsiye etmektedir. Bu nedenle, deniz 

yosunu yağları gibi doğrudan vejeteryan bir kaynağın bir çözüm 

sunabileceği mantıklı görünüyor. Deniz yosunu kaynaklarından 

üretilen yağlar vejetaryen, koşer, helal ve veganlar için uygundur; 

kirletici içermezler ve doğrudan vejetaryen bir DHA kaynağı 

sağlamak için kullanılabilirler (Conquer ve Holub, 1997). 
 

Omega-3 Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Açısından Önemi Nedir? 

 

Son 20 yılda, omega-3 ve omega-6 yağ asitlerine ve bunların 

kişisel sağlık üzerindeki etkilerine yönelik bilimsel incelemeler artış 

göstermiştir. Omega-3 yağ asitleri, anti-inflamatuar, antiaritmik ve 

anti-trombotik özelliklere sahipken omega-6 yağ asitlerinin 

proinflamatuar ve protrombotik özelliklere sahip olduğu tespit 
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edilmiştir (Kris-Etherton ve ark., 2000; Kris-Etherton ve ark., 2002). 

Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, vücut tarafından sentezlenmedikleri 

ve diyet veya takviye yoluyla alınmaları gerektiği için önemlidir. 

Yetersiz bir enzimatik desatürasyon süreci yoluyla (Dönüşüm oranı 

%1'den azdır.) ALA, anti-inflamatuar, antitrombotik, antiaritmik ve 

vazodilatör olan bir grup eikosanoidin (prostaglandinler, 

tromboksanlar ve lökotrienler) öncüleri olan EPA ve DHA’e dönüşür 

(Kris-Etherton ve ark., 2000; Harris, 1997).  
 

ALA tohumlarda ve yağlarda, yeşil yapraklı sebzelerde ve fındık 

ve fasulyede (ceviz ve soya fasulyesi gibi) bulunan bir omega-3 yağ 

asididir (Kris-Etherton ve ark., 2000; Harris, 1997; Harris ve ark., 

2008). EPA ve DHA’nın başlıca kaynakları sucul canlılar, algler ve 

balıklardır. Özellikle somon, uskumru ve ringa balığı gibi yağlı balık 

türleridir (Cander, 2006; Simopoulos, 2002). Balık tüketimi ve 

omega-3 takviyesi, sağlık yararları ile ilgili olarak son yıllarda büyük 

ilgi görmüştür (Cander, 2006). Son yıllarda yapılan çalışmalar, 

insanların besinler yoluyla aldıkları yağlarda bulunan yağ asitlerinin 

cins ve miktarlarının da insan sağlığını direkt olarak etkilemektedir 

(Metcalf vd, 2003, 2007; Koch ve Heller, 2005; Gogus ve Smith, 

2010). Omega-3 destekleri alzheimer, anksiyete deformasyonları, 

astım, çocuklarda gözlenen hiperaktivite bozukluğu ve dikkat 

eksikliğinde; çevresel etkenlere bağlı olarak gelişen zayıflamış 

bağışıklık ve bağışıklığı güçlendirmede, damar ve kalp sağlığı, bazı 

cilt rahatsızlıklarında örneğin sedef ve akne benzeri hastalıkların da 

tedavisinde; değişik kanser türlerinde, depresyonda, diyabet 

hastalığında,  doğurganlığı arttırmada; eklem iltihapları, felç tablosu,  

gözde gelişen sarı nokta rahatsızlığı ve gözde gelişen kuruluk hali 

durumunda, hamilelerde sağlıklı bir hamilelik sağlamada ve düşük 

insidensini azaltması nedeniyle özellikle hamilelik döneminde, 

bebeklerin gelişimini etkilemesi sebebiyle hamilelikte; hiperaktivite 

ve  iltihaplanma karşıtı olmasından dolayı iltihabi bağırsak 

sendromlarında;  kan basıncını düşürücü  ve  karaciğer 

yağlanmasındaki etkisi ile kolesterol düzeyindeki deformasyonda,  



305 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

 

midedeki ülser rahatsızlığının tedavilerinde yardımcı olarak 

kullanılabilir (Mori ve Beilin, 20004; Reiffe ve McDonald, 2006; 

Coletta ve ark., 2010; Calder, 2010; Nettleton, 1995; Scorletti, 2013; 

Schmidt, ve Dyerberg, 1994; Deckelbaum ve Torrejon 2012; Calder, 

2014; Chaddha ve Eagle, 2015; Djuricic ve Calder 2021; Saker ve 

ark., 2022; Mason ve ark., 2022; Kavyani ve ark., 2022; Pham-Huy ve 

Huy, 2022).  
 

Daha ayrıntılı bir şekilde açıklamak gerekirse, araştırmalar 

başlıca omega-3 tüketiminin olumlu etkileri üzerine 

yoğunlaşmaktadır. Sucul canlılar üzerinden alınan omega-3 

kaynaklarının (EPA ve DHA) kan basıncını azalttığı, total kolesterol 

ve trigliserit seviyelerini azaltırken de HDL seviyelerini arttırdığı 

gözlenmiştir. Damarda meydana gelen trombozayı önleyerek arter 

sklerozu yavaşlattığı belirtilmiş ve kalp krizi geçirme olasılığını 

azaltmıştır. Kan pıhtılaşmasını azaltıcı etkiye sahip EPA’nın bunu 

sağladığı tanımlanmıştır. Bazı araştırıcılar hafif yüksek tansiyonlu 

hastalarda, bu hastaların yağlı balık tükettiklerinde (uskumru gibi) 

yüksek tansiyonlarında %8 azalma olduğunu belirtmişlerdir (Holub 

2000).  
 

Depresyon belirtisi gösteren kişilerde plazma hücre 

membranında ve alyuvarlarında EPA ve DHA’nın düşük olduğu ve bu 

yağ asitlerinin, duygu ve davranış düzenlenmesinde görev alan 

nörotransmitterlerin (epinefrin, dopamin, norepinefrin gibi) biyolojik 

oluşumlarında olması gerektiğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.  

Çalışmalarda, EPA ve DHA tüketiminin hemorajik felç oluşumuna 

engel olmadığı ancak iskemik felç oluşumunu önlediği tespit 

edilmiştir (Şahingöz, 2007). Ayrıca, EPA ve DHA, çok sayıda 

doymamış çift bağ ve uzun zincirlerden oluşmaları sebebiyle kanda 

akıcılık oluşturarak damar içi direnç düşürücü etki göstererek omega-3 

yağ asitleri özellikle beynin kılcallarında trombozun oluşumuna mâni 

olup trombotik felç riskinin azaltırlar (Çelebi ve ark., 2017).  Eklem 

iltihabı özellikle karşımıza eklemlerde şişlik, sabah hareket etmede 

zorluk, yorgunluk halsizlik gibi semptomlarla karşımıza çıkar ve bu 
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şikayetlerin azalması için diyete omega-3 yağ asitlerinin eklenmesinin 

iyi sonuçlandığı tespit edilmiştir (Şahingöz, 2007).  
 

Omega-3 yağ asitlerinin insan sağlığı üzerine olumlu etkileri 

yukarıda bahsedilen pek çok çalışmada bildirilmiştir ve bahsedilen 

hastalıkların önlenmesi ve/veya tedavisi amacıyla beslenme 

düzenimize omega-3 kaynaklarının eklenmesi daha sağlıklı yaşamak 

amacıyla tavsiye edilmektedir. 
 

Omega-3 Yağ Asidi Takviyesi Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz? 
 

Balık etinin insan sağlığı üzerindeki etkileri ile ilgili 

çalışmalardan da anlaşılacağı gibi, içerdiği amino asitler, yağ asitleri 

ve bunların çağımızın belli başlı hastalıklarında, iyileştirici etkileri 

nedeniyle, mükemmel bir besin kaynağı olduğu için haftada en az 1-2 

kez tüketilmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) yetişkin ve sağlıklı bireylerin günlük olarak minimum 

250-500 mg DHA + EPA tüketimini önermektedir. Amerikan Kalp 

Derneği, kalp ve damar hastalıklarından korunmak için haftada en az 

iki kez balık (omega-3) tüketilmesini önerir (Bakım, 2021). Eğer kalp 

rahatsızlığı var ise ve trigliserid miktarı düşürülmek isteniyorsa 

alınacak EPA ve DHA miktarı, doktor kontrolünde ve tavsiyesinde 2 

ya da 3 katına çıkartılabilir (Hamamcıoğlu, 2021). Aşırı kullanım 

durumunda ishal, baş dönmesi ve kaşıntı gibi yan etkiler gözlenebilir. 

Balık yağı (omega-3) destek olarak kullanılacaksa bu kullanım, doktor 

kontrolünde olmalıdır (Hamamcıoğlu, 2021). Tablo 2.’de görüldüğü 

gibi balık yağı takviyesi alınırken bazı noktalara dikkat etmek 

gerekmektedir. Yapılan çalışmalarda, EPA trigliserid seviyelerini 

düzenlemek, kalp ve damar, kas ve iskelet sistemi sağlığınızı korumak 

için daha etkili iken, beyin sağlığını korumak, hafızayı güçlendirmek, 

dikkat ve konsantrasyonu artırmak ve göz sağlığı için DHA etkilidir 

(Maggie ve Covington, 2004). Maksimum düzeyde emilim ve 

biyoyararlanım için alınan omega-3'ün trigliserid yapıda üretilmiş 

olmaya dikkat edilmelidir. Ayrıca, cerrahi işlem öncesinde ve kan 
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sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa omega-3‘ün hekim dozunu 

ayarlayabilir ya da bıraktırabilir (Maggie ve Covington, 2004). 

 

Tablo 2. Balık yağı takviyeleri hakkında önemli noktalar (Covington, 2004) 

Etki  Ani ölüm riskini azaltır 

 Tüm nedenlere bağlı ölümleri azaltır 

 Serum trigliserid düzeylerini düşürür* 

 Hipertansiyonlu hastalarda kan basıncını düşürmede orta 

düzeyde etki* 

 Romatoid artritli hastalarda sabah sertliğini ve hassas, şiş 

eklem sayısını azaltır* 

Yan Etki  Genellikle iyi tolere edilir. Yan etkiler balık tadı, mide-

bağırsak rahatsızlıkları (örneğin mide bulantısı, şişkinlik, 

geğirme), uzun süreli kanama süresi, LDL-C'de yükselmeler 

ve belirli balık türleri ile çevresel kirleticilere maruz 

kalmayı içerebilir. 

Etkileşimler  Önemli ilaç etkileşimleri yok 

Dozaj  Kapsüller: 1 g genellikle 180 mg EPA ve 120 mg DHA 

içerir.  

 Sıvı konsantre: 1 çay kaşığı yaklaşık 1 ila 3 g EPA + DHA 

içerir. 

 Kalp sağlığı için günde yaklaşık 1 g EPA+DHA. 

Trigliseridleri düşürmek için günde 2- 4 g EPA + DHA 

 Romatoid artrit için günlük ≥ 3 g EPA+DHA 

Balık yağı 

takviyesi türleri 

 Morina karaciğeri yağı† 

 Standart balık vücut yağı (örn. ringa balığı, somon balığı) 

 Omega-3 yağ asidi konsantresi 

LDL-C= Düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol; EPA =Eikosapentaenoik asit; 

DHA= Dokosaheksaenoik asit. 

*—Daha yüksek dozlar gereklidir. 

†—Ayrıca A ve D vitaminleri sağlar. 

‡—Fiyatlar markaya ve üreticiye göre değişir. 

 
 

Takviye için alınan omega-3 içerikli ürünlerin 

konsantrasyonları, saflık dereceleri, ağır metal ve kimyasal atık 
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açısından test edilmeli ve IFOS sertifikası ile belgelenmelidir. 

Nutrasource tarafından ilk kez 2004 yılında sertifika programı olarak 

başlatılan IFOS, balık yağı ürünlerini dünyadaki en yüksek kalite, 

güvenlik ve saflık standartlarına göre test eden ve sertifikalandıran 

Kanada'da Guelph Üniversitesi'ne bağlı olarak oluşturulan bir 

programdır ve IFOS kalite güvencesi uluslararası bir güvencedir. 

Ayrıca üretim yöntemleri de önemlidir; örneğin, soğuk pres 

yöntemiyle elde edilmiş omega-3'ün etkinliği yüksektir, bu yöntemle 

üretilen ürünler tercih edilmelidir. 

 

Tablo 3. Belirlenen hasta durumuna göre balık yağı takviyelerinin öneri alımları 

(Covington, 2004) 

Hasta Durumu Öneri 

Belgelenmiş koroner kalp 

hastalığı öyküsü olmayan 

● Haftada en az iki kez çeşitli balıkların 

(tercihen yağlı) yenmesi. 

● Alfa-linolenik asit açısından zengin yağlar 

ve yiyecekler (keten tohumu, kanola ve soya 

fasulyesi yağları; keten tohumu ve ceviz) dahil 

edilmelidir. 

Belgelenmiş koroner kalp 

hastalığı öyküsü olan 

● Tercihen yağlı balık olmak üzere günlük 

yaklaşık 1 g EPA+DHA tekletilmeli 

● EPA+DHA kapsül takviyeleri bir doktora 

danışılarak kullanılabilir. 

Trigliserit seviyesinin 

düşürmesi gerekli olan 

● Bir doktora danışarak günde 2- 4 g 

EPA+DHA içeren kapsüller halinde 

tüketilmelidir 

 

 

 Omega-3 takviyeleri genelde tablet, sıvı ve kapsül şeklinde 

üretilmektedir. Bu takviyelerin kullanımına kadarki sürede 

bozulmalarını önlemek amacıyla, ek olarak bir kısım maddelerde 

içerir. Bunlardan bazıları demir, kalsiyum, vitamin A, B1, B2, B3, C, 

E ve D’dir. Ayrıca, cıva ve PCB gibi kirleticiler ev ve sanayi 

atıklarından toprağa, göllere ve deniz suyuna bulaştıkları zaman orada 

yaşayan balıklara da geçmiş olabiliyor. Çevresel Koruma Ajansı ve 
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FDA (AVD gıda ilaç idaresi); doğurganlık çağında olan, hamile olan, 

emziren kadınlar ve çocuklar için bazı rehberler yayımlamıştır. Bu 

gruptaki insanların yüksek düzeyde cıva barındırabilen balıklardan 

(köpek balığı, kılıç balığı, kral uskumru vd.) kaçınmaları 

önerilmektedir ( Tablo 3). 
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Gastronomi Nedir? 

Gastronomi; insan ve gıdasını ilgilendiren her konuda sağlanmış 

kapsamlı bilgi birikimidir. Gastronominin amacı; mümkün olan en iyi 

beslenme ile insanın korunması ve hayattan zevk almasının 

sağlanmasıdır. Gastronominin işlevi; temel ilkelere dayanarak, 

yiyecek haline dönüştürülebilecek her şeyi arayan, sağlayan ve 

hazırlayan herkese rehberlik sağlamaktır (Dikel ve Demirkale.,2019). 

Gıda, insanoğlunun temel ihtiyaçlarından biridir ve tüm 

canlıların yaşamını sürdürebilmesi için gereklidir. İnsanlar yaşadıkları 

sürece beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Antik çağlardan beri insanlık bir 

yemek kültürü ortamı yaratmaktadır. Bilindiği gibi kültür, insanın 

doğaya kattığı her şeyi kapsar (Kılıç ve Albayrak.,2012).  Türkiye'de 

balık genellikle çeşitli tarifler ve mutfak sanatları kullanılmadan 

pişirilir ve servis edilir. Balığın lezzetini artıran uygulamaların (yeni 

pişirme yöntemleri, soslar veya tarifler gibi) balık tüketimini olumlu 

yönde etkileyeceği söyleyebilir (Güney ve ark., 2022). Türkiye'de 

yemek yeme alışkanlıkları, köy, şehir ve yerleşim yerlerine göre 

tarihsel ve hatta bölgesel olarak farklılık göstermektedir. Türk 

toplumundaki tüm bu farklılıklara rağmen, bu konuda hala ortak 

özellikler bulunmaktadır. Türkler uzun bir tarihi geçmişe ve zengin bir 

mutfak kültürüne sahiptir (Çakıroğlu ve Sargın.,2004). 

Akdeniz ülkelerinde gastronomi (en geniş anlamıyla) sadece 

komşu ülkeler arasındaki tarihi temasların yerel gelenekleri, kültürel 

yönleri ve yaşam tarzlarını (örneğin aileye bağlılık, paylaşım ve 

sosyallik) etkileyen bir eritme potası ile sonuçlanması nedeniyle farklı 

kültürlerden etkilenmiştir. Ayrıca, bazı yiyecekleri yemeyi yasaklayan 

ve bazılarına izin veren (örneğin et yerine deniz ürünleri) mitler ve 

dini ayinler veya kutlamalar (örneğin perhiz, oruç ve tövbe, örneğin 

Oruç, Şabat ve Ramazan) güçlü mutfak gelenekleri, yemekler ve 

yemek kitaplarında 18. Yüzyıla kadar ifade edilmiştir (Essid,2012). 

Ancak, bu farklılıklara rağmen, çoğu Akdeniz ülkesi, özellikle yemek 

ve tatlar konusunda, benzer varoluş biçimlerini ve yaşam tarzlarını 
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paylaşıyor. Bu nedenle, Akdeniz mutfağı, bu bölgenin özel doğasının 

korunmasına sevindirici bir şekilde yardımcı olan kültürel 

unsurlardan(sözde duyusal olmayan bağlamsal faktörlerden bazıları) 

biridir. Tarihsel örnekler, Yunan sempozyumlarından birçok avangard 

restoranın şefinin 'yemek deneyiminin' bir parçası olarak yemek 

yiyenlere yaptığı açıklamalara kadar uzanabilir. Deniz ürünleri antik 

çağlardan beri sıklıkla bir tür sosyal belirteç olarak kullanılmıştır. 

Taze, nadir (egzotik) ve büyük balıklar ve kabuklu deniz ürünleri ile 

türetilmiş ürünler (örneğin garum), lüks bir ürün olarak birçok 

gurmenin (Roma Lucius Licinius Lucullus gibi) masasındaydı 

(Davies,1971). Hala ıstakoz, istiridye veya havyar (balık yumurtası) 

vb. gibi türler, belirli bir üst sınıfın sosyal belirteçleridir. Aksine antik 

çağda, küçük ve tuhaf deniz ürünleri, tuzlu veya kurutulmuş balıklar, 

çoğunlukla birçok yoksul veya alt sınıf için temel gıdaydı (her ne 

kadar çağdaş mutfakta bu gıdalara değer veriliyor olsa da). Ancak 

yemek yemek, üst sınıfların basit bir gastronomik zevkinin ötesine 

geçti. Bu Hipokrat teorisi (daha sonra Galen tarafından geliştirildi) 

birçok kültürün(18. yüzyıla kadar Yunan, Roma, Bizans, İslam ve 

Avrupa) yiyecek (ve deniz ürünleri) tercihlerini de etkiledi 

(Albala,2013). 

 

Şekil 1. Büyük bir Roma evine (yaklaşık 300 CE) ait olduğu düşünülen 

deniz hayvanlarının (ton balığı, çipura, kılıç balığı, deniz tarağı, deniz 
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salyangozu) bulunduğu bir deniz manzarası mozaiğin detayı (Anonim 

2022a) 

Moleküler Gastronomi Nedir? (Uygulamaları Nelerdir?) 

Gastronomi kelimesi, iyi yemek hazırlamak için bir dizi teknik 

ve mutfak sanatına işaret etmektedir ve genellikle geniş anlamda 

kültür ve yemek arasındaki ilişkinin incelenmesi anlamına 

gelmektedir.  

Moleküler gastronomi ilk olarak bilimsel bir etkinlik olarak 

önerilmiş ancak tanımı yapıldığı sırada, özellikle laboratuvardan 

(kimya ve fizik) araçlarla mutfak süreçlerini modernleştirmek de bir 

yan amaç olmuştur. Bu araçları kullanarak yeni mutfak tekniklerini 

tanımlamak için ‘moleküler pişirme’ ifadesi kullanılmıştır. Bu, 

aşamalı olarak yeni araçlara dayanan ‘moleküler mutfak’ adı verilen 

yeni bir mutfak tarzının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunun iki 

örneği, sifonlar kullanılarak yapılan yemekler ve düşük sıcaklıkta 

yapılan etlerdir. Bunlar aslında moleküler pişirme veya moleküler 

mutfağı uygulayan şeflerin belirgin özelliğidir. Moleküler pişirme 

‘modern mutfak’ aletleriyle, özellikle de 1970’lerde mutfaklarda 

bulunmayan aletlerle pişirmenin adıdır; bu aletler özellikle sifonlar, 

termal sirkülatörler, sıvı nitrojen, ultrasonik problar ve döner 

buharlaştırıcılar gibi laboratuvarlarda kullanılan araçlardan  

uyarlamalardır (Lavelle C ve ark.,2021). Araçlara ve tekniklere ek 

olarak, mutfakta yaygın olmayan, ancak gıda endüstrisinde uygulanan 

maddeler, örneğin sodyum aljinat, kalsiyum laktat, üzüm suyundan 

ekstrakte edilen fenoller, aromalar ve askorbik asit de kullanılmaktadır 

(This, 2011a,b). Yemek hazırlama ve tüketim sırasında meydana gelen 

olgulara odaklanılması nedeniyle geleneksel gıda biliminden ve yakın 

disiplinlerden farklılaşmaktadır. Moleküler gastronomi uygulamaları 

ampirik bir disiplinden ‘gerçek’ bir bilime dönüşümdür veya pişirme 

işlemini bilimsel şekilde uygulamayı içermektedir. Gıdaların pişirme 

sırasında fiziksel ve kimyasal dönüşümlerini ve tüketici üzerindeki 

fenomenleri veya etkilerini inceleyen bir gıda bilimi olarak 
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tanımlanmaktadır. Gıda bilimi ve teknolojisinin bir parçası olarak 

düşünülebilir, çünkü esas olarak ev yemekleri ve restorana 

odaklanarak yemeklerin kalitesini iyileştirmek için bu alandaki 

bilgilerin uygulanmasını içermektedir (Caporaso, 2021).   

Moleküler Gastronominin Pratik Uygulamaları Nelerdir? 

Moleküler gastronominin önemli, pratik bir uygulaması 

‘bilimsel pişirme’ veya ‘moleküler pişirme’dir. Gıda bilimcileri ve 

gıda kimyagerleri, birçok reaksiyonun sıcaklığa bağlı olduğunu iyi 

bilirler ve bu nedenle etkileri, örneğin oksidasyon, 

enzimatik(Maillard) reaksiyon, lezzet salınımı ve diğerleri üzerinde 

önemlidir. Şefler genellikle pişirme sıcaklığını ampirik bir  şekilde 

kontrol etmektedirler (García-Segovia ve ark., 2007). Bu sadece belirli 

bir tarifin oluşturulma şeklini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda 

tarifin tekrarlanabilirliğini de etkiler; diğer bir deyişle iyi bir sıcaklık 

kontrolü olmadan bir yemek standart şekilde önceki tarifle aynı 

olmayabilir. Hassas bir sıcaklık kontrolü, diğer tekniklerle mümkün 

olmayan bir çok pişirme türüne izin vermektedir. 56,5 °C’nin sığır eti 

pişirmek için, bizon, kuzu bonfile, domuz pirzolası ve ördek göğsü 

gibi diğer etlere benzer şekilde en uygun sıcaklık olduğu bildirilmiştir. 

Balık veya ıstakoz, deniz tarağı gibi deniz ürünleri de bu sıcaklıkta 

pişirilebilirken, domuz rostosu ve kaburgası 71-80 °C aralığında 

sıcaklıklara ihtiyaç duymaktadır. Sıcaklık artışı etin sertliği ile doğru 

orantılıdır. Tavuk göğsü için 63,5°C, tavuk budu için 71°C, hindi veya 

ördek budu için 80°C sıcaklıkta pişirme tavsiye edilmektedir. Balıkları 

pişirmek için 52°C idealdir, ancak istisnalar vardır, örneğin karides 

60°C’de pişirilmektedir (Caporaso, 2021). 

Moleküler Gastronomi, Moleküler Pişirme ve Yeni Mutfak 

Trendlerinin Geleceği 

Moleküler gastronominin ortaya çıkışından sonra ‘moleküler 

miksoloji’ adı verilen yeni bir akım ortaya çıkmıştır. Moleküler 

miksoloji yemeklerden ziyade içeceklere odaklanır ve kokteyl yapmak 
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için bilim ve moleküler gastronomi tarafından benimsenen bilgi ve 

teknikler kullanılmaktadır. Amaç, yeni aromalar, tatlar, dokular ve 

görünüm yaratmaktır. Nihai amaç ise tüketicinin bu kokteyllerin 

geleneksel olanlardan daha fazla tadını çıkarabileceği cazip içecekler 

yaratmaktır (Ivanoviç ve ark.,2011).  

‘Miksoloji’ moleküler pişirme alanında yeni bir trend olarak 

görülebilir. Uygulanan tekniklerden bazıları jellere, köpüklere ve 

katıya dönüştürmeyi ve sıvılarda yüzen parçacıkların örneğin 

spherification ve diğer yollarla eklenmesini içermektedir. 

Bu alandaki bir başka yeni trend This (2014) tarafından rapor 

edilmiş ve ‘note-by-note’ pişirme olarak adlandırılmıştır. Günlük 

kullandığımız gıda bileşenlerinin yerine saf bileşenlerle pişirme 

yöntemidir. Ama bu yöntem saf bileşenlerin çıkarılmasının maliyeti 

ve çevresel etkisi geleneksel olanları kullanmaktan daha yüksek 

olabileceğinden çok yaygın kullanılmayabilir. Dolayısıyla bu trend 

gıda bilimi ve teknolojisindeki gerçek bir öneriden ziyade, genellikle 

tat, doku ve aromalarla oynamak için yenilikçi bir yaklaşım gibi 

görünmektedir. 
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Şekil 2. Note-by-note pişirme ilkelerinin ilk kez belirlendiği ‘Scientific 

American’ dergisinin Nisan 1994 sayısının kapağı 

 

Şekil 3. Dublin Teknoloji Enstitüsü’nde yenilikçi bir mutfak programında 

bir yüksek lisans öğrencisi tarafından saf bileşiklerin karışımıyla hazırlanan 

note-by-note yemek örneği (Uyarlama Burke, ve ark., 2016) 
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Sizin İçin Hangi Balık Uygundur? 

Balık, var olan en sağlıklı yiyeceklerden biridir. Somon, yılan 

balığı ve alabalık yağ oranları nispeten diğer birçok tatlı su balığına 

göre daha yüksektir. Bu nedenle kilo kontrolü amacıyla yapılan 

rejimlerde beyaz balık ve tatlı su balıklarının çoğu, önemli bir protein, 

mineral ve B vitamini kaynağı olduğu için ve hemen hemen hiç yağ 

içermediklerinden dolayı kilo konrolü yapanlar için de harika 

besinlerdendir. Yağ bakımından zengin balıklar, yüksek yağ 

içermeleri sayesinde beyaz balıklardan daha fazla enerji sağlar. 

Balıklar vücudun kalsiyum emilimi için çok gerekli olan D vitamini 

ile doludurlar ve önemli seviyelerde Omega-3 çoklu doymamış yağ 

asitleri içerirler. Bu yağ asitleri sağlığımızı korumak için gerekli 

olmasına rağmen, vücudumuz onları üretemez ve onları yediğimiz 

yiyeceklerden elde etmemiz gerekir. Yağ açısından zengin balıkları 

tüketmek bu yağ asitlerini almanın yollarından biridir. 

Omega-3'ün kalp hastalığını önlemeye, beyin gücünü 

iyileştirmeye ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye yardımcı 

olduğu konusunda birçok araştırma yapılmıştır, ayrıca son araştırmalar 

artrit semptomlarını ve bazı cilt problemlerini hafifletebileceğini öne 

sürmektedir. 

Balık ve Kabuklu Deniz Ürünleri Nasıl Seçilmelidir? 

Taze bütün balık, parlak, berrak, şişkin gözlere, hafifçe 

bastırıldığında sıkılık hissi veren parlak bir cilde ve temiz bir kokuya 

sahip olmalıdır. Solungaçlar çamurlu kahverengi yerine kırmızı olmalı 

ve balığın içi boşaltılmışsa vücut boşluğu temiz olmalıdır. 

Midye, tarak ve istiridye gibi taze çift kabuklu yumuşakçalar 

sıkıca kapanmalı veya vurulduğunda kapanmalıdır. Kabukları çatlamış 

veya pişirildiğinde tamamen açılmamış olanlar atılmalıdır. İstiridyeler 

canlı olarak satın alınmalıdır çünkü çabuk bozulduklarından ciddi gıda 

zehirlenmelerine neden olabilir. 
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Yengeç ve ıstakoz gibi canlı kabuklular, dokunulduğunda tepki 

vermeli ve ıstakoz, ıstakoz ve kerevitlerin kuyrukları vücudunun altına 

kıvrılmalıdır. 

Kafadanbacaklılar yarı saydam beyaz vücut etine sahip olmalı, 

taze kokmalı ve dış zarlarında kırmızı renk olmamalıdır. 

Uskumru, alabalık ve ringa balığı gibi füme balıklar parlak ve 

taze olmalı ve füme kokmalıdır. 

Dondurulmuş balıklar, don yanıklarından zarar görmemiş olmalı 

ve karideslerde çok kalın bir buz tabakası olmamalıdır. 

Su Ürünlerinin Sürdürülebilir ve Sağlıklı Diyetlerde Rolü 

Nedir? 

Yeterli miktarda ve sürdürülebilir arz ile besleyici gıdaların 

alımı, insan diyetinde büyük küresel sağlık konularında mücadele 

etmek için esastır. Bu bağlamda balık, kabuklu su ürünleri ve deniz 

memelileri bu tür eksikliklerle mücadele etmek için ihtiyaç duyulan 

mikronutrientler (vitamin A, demir, vitamin B12 ve kalsiyum) 

bakımından zengindir. Su ürünleri aynı zamanda sağlık açısından çok 

faydalı olan Omega-3 yağ asitlerinin de zengin kaynağıdır(Golden ve 

ark.,2021). 

2015 yılı itibariyle balıkla karşılanan protein ihtiyacı hayvansal 

proteinin yaklaşık %17’sini ve küresel nüfus tarafından tüketilen tüm 

proteinlerin %7’sini oluşturur (SOFIA,2018). Su ürünleri mahsulleri, 

3 milyardan fazla insan için günlük hayvansal protein alımının önemli 

bir bölümünü karşılamaktadır. Ancak su ürünleri tüketim miktarı, 

dünyanın farklı yerlerinde değişiklik göstermektedir, gelişmekte olan 

ülkelerde tüketim miktarı az gelişmiş ülkelerde tüketilenin iki katı 

(kişi başına) fazladır. 

Sucul deniz bitkilerinin üretimine bakıldığında, Çin ve 

Endonezya liderliğindeki üretim 13,5–30 milyon ton olarak (1996-
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2016) hızla artmıştır (Tiwari ve Troy,2015). Son zamanlarda sadece 

karragenan ekstraksiyonu için kullanılan tropikal deniz yosunu 

türlerinin yanında doğrudan insan tüketimi için kullanılan deniz 

yosunu türlerine de odaklanılmıştır. Deniz yosununun iyi besinsel 

özellikleri (proteinler, omega-3 ve mikro besinler) ve düşük çevresel 

ayak izi göz önüne alındığında, son zamanlarda küresel gıda olarak 

katkı potansiyeli vurgulanmaktadır (Duarte ve ark.,2017; 

Nutrition,2014). Deniz yosunları(agar, alginat ve karragenan) 

gıdalarda koyulaştırıcı ve kalınlaştırıcı ajanlar olarak kullanılırlar. 

Deniz yosunları genellikle hayvanlardan çok daha az miktarda EPA 

veya DHA içerir, ancak yüksek miktarda omega-3 sağlar ve ayrıca 

yararlı miktarda çinko, demir, B6 ve B12 vitaminlerini içerir.  

 

 

Şekil 4. Balıklar önemli sağlık yararları sağlar ve önemli bir protein kaynağı 

ve mikro besin kaynağı olmaya devam etmektedir. Yüksek kalitede ve kolay 

erişilebilir Omega-3 yağ asitlerinin (DHA ve EPA) prevalansı, su ürünleri 

tüketiminde ana sağlık avantajlarından biri olarak tanımlanmıştır 

(Nutrition,2014). 
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Su Ürünlerinin Sağlığa Faydaları Nelerdir? 

Su ürünleri tüketimi, kardiyovasküler hastalık riskinin azalması 

(özellikle miyokard enfarktüsü ve inme) ile ilişkilendirilmiştir ve 

omega-3 yağ asitleri, kalp ritmini düzenleyen eikosanoidlerin öncüleri 

olarak önemli bir role sahiptir (Willet ve ark.,2019). Besinsel olarak, 

su ürünleri, doğmamış ve küçük çocukların beyin ve sinir sistemi 

gelişimine katkıda bulunduğu için çocuklar, hamile veya emziren 

kadınlar için özellikle önemlidir (SOFIA,2018; Beveridge ve ark., 

2013). Yağlı balık tüketimi, düşük kan basıncının yanı sıra gelişmiş 

insülin duyarlılığı ile de ilişkilendirilmiştir. Balık tüketiminin tip-2 

diyabet risklerinde azalma, bilişsel işlev bozukluğu ve yaşa bağlı 

maküler dejenerasyon ile yararlarına dair bazı kanıtlar da vardır. 

Çalışmalar su ürünleri Omega-3  PUFA’ların meme kanseri riskinin 

azalmasında etkili olabileceğini ve hem yağlı hem yağsız balıkların iyi 

birer D vitamini kaynakları olduğunu göstermektedir (SOFIA,2018). 

Sonuç olarak, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler' in 

(BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), haftada bir ila iki porsiyon 

düzenli deniz ürünleri tüketimini önermektedir (WHO,2011). 

Balık ve Balık Ürünlerindeki Tehlike Türleri Nelerdir?  

• Biyolojik Tehlikeler 

- Patojenik Bakteriler 
 

Bakteriler sık enfeksiyona neden olmaları ve balık kalitesini 

olumsuz yönde etkileyebilecek aktiviteleri nedeniyle önemli bir 

mikroorganizma grubunu temsil etmektedir. Genel olarak soğuk 

sulardan elde edilen deniz ürünleri, daha sıcak sulardan elde edilen 

deniz mahsullerinden daha az sayıda patojenik mikroorganizma 

barındırabilmektedir. Balık ve balık ürünlerindeki insan patojen 

bakterilerinin varlığı, işleme sırasındaki kontaminasyonla 

ilişkilendirilebilmektedir. Ama bir kaç bakteri türünün hem balıklarda 

hem de insanlarda enfeksiyona ve ölüme neden olduğu rapor 

edilmiştir; bunlar enfekte balık çiftliklerinde, balıkların elle temasıyla, 
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çiğ veya yetersiz işlenmiş enfekte balıkların tüketilmesinden  

kaynaklanmaktadır (Austin ve ark.,2005). Balık ve kabuklu deniz 

ürünleri ile ilişkili patojenik bakteriler arasında mikobakteriler, 

Streptococcus iniae, Vibrio vulnificus, Vibrio spp., aeromonads, 

Salmonella spp, Clostridium botulinum type E, Erysipelothrix 

rhusiopathiae, Listeria ve diğerleri bulunmaktadır (Chattopadhyay, 

2000). 

Aeromonas bakterileri çevrede her yerde bulunabilir ve birkaç 

Aeromonas türünün balıklarda hastalığa neden olduğu ve ayrıca 

insanlarda hastalığa neden olabilecek potansiyel gıda kaynaklı 

patojenler olduğu bildirilmektedir (Håstein ve ark., 2006). 

Tatlı su veya deniz balığı türlerinde Salmonellosis varsa, bunun 

nedeni fekal kontaminasyondur. Campylobacter, Shigella ve Yersinia 

gibi gıda kaynaklı patojenik bakteriler nadiren balıklarla 

ilişkilendirilmektedir. Ama balık patojeni Yersinia ruckeri’nin 

insanlarda meydana geldiği bildirilmektedir (Håstein ve ark., 2006). 

 

-Parazitler 
 

Hayvanlar arasında balıklar başta helmintler olmak üzere 

parazitlere en önemli konakları oluşturmaktadırlar. Balık kaynaklı 

paraziter enfeksiyonlar morbidite, verimlilik kaybı ve sağlık 

maliyetleri açısından önemli ekonomik etkileri olan bir halk sağlığı 

sorunu olarak tanımlanmıştır. Yetersiz hijyen koşulları ve gıda 

hazırlama yöntemleri, balık kaynaklı parazit enfeksiyonlarının 

yayılmasına neden olabilmektedir (Ibrahim, 2014).  

Bir çok ülkede çiğ veya yetersiz pişmiş enfekte balıkları yemeye 

yönelik kültürel tercihlerin, insanlarda enfeksiyon için büyük risk 

faktörü olduğuna inanılmaktadır (WHO, 2004, Chai ve ark.,2005). 

Halihazırda karaciğer parazitleriyle (Clonorchis sinensis and 

Opisthorchis spp.) enfekte olmuş 20 milyondan fazla insan dışında, 

dünya çapında yaklaşık 680 milyon insanın enfeksiyon riski altında 

olduğu tahmin edilmektedir (Keiser ve Utzinger, 2005). 
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• Kimyasal Tehlikeler 

-Biyojenik Aminlerin ve İlgili Ürünlerin Oluşumu 
 

Biyojenik aminler balık ürünlerinde esas olarak amino asitlerin 

bir takım dönüşümleriyle oluşmaktadır.  

Antihistamin, kadaverin, putresin ve tiramin gibi bazı biyojenik 

aminler, gıda zehirlenmesi riski nedeniyle önemlidir ve balık 

bozulmasının kimyasal göstergesi olarak hizmet etmektedirler (Kim 

ve ark.,2009). Histamin zehirlenmesi ton balığı, palamut ve uskumru 

gibi scombroid balıklarının tüketimi ile ilişkilendirilmesi nedeniyle 

sıklıkla ‘scombrotoksin zehirlenmesi’ olarak adlandırılmaktadır. Ama 

ringa, hamsi ve mahi mahi gibi scombroid olmayan balıklarda da 

görülmektedir (Huss ve ark., 2003). 
 

-Nitrozaminler 
 

Nitrozaminlerin kansere neden olduğu bildirilmektedir ve 

genellikle tütsülenmiş, fermente edilmiş, tuzlanmış ve tuzla 

kurutulmuş ürünlerle ilişkilendirilmektedir. Gıdalarda nitrozamin 

oluşumu ile ilgili çeşitli nedenler gösterilmiş olmasına rağmen, balık 

ürünlerinde nitrozamin oluşum mekanizmaları ve oluşumuna etki eden 

faktörler tam olarak aydınlatılamamıştır. Nitrozaminler genellikle 

belirli koşullar altında ikincil ve üçüncül aminler ve nitrit arasındaki 

reaksiyonlar yoluyla oluşmaktadır (Al Bulushi ve ark.,2009). 
 

Evde Su Ürünleri Güvenliği Nasıl Sağlanır? 

Gıda hijyeninin sağlanması, hazırlanacak gıdaların 

hammaddelerinin satın alınmasından başlayarak dikkate alınması 

gereken bir süreçtir (Tayar, 2013). 

Gıda güvenliği, insan sağlığının korunması açısından öne çıkan 

bir konudur. Düzenleyici kurumlar gıda işleme tesislerini gıda 

güvenliği konusunda kontrol eder, ancak evde doğru koşulları 

sağlamak tüketicinin sorumluğundadır (Patil ve ark.,2004). 

Tüketicinin evdeki uygulamaları çapraz bulaşma veya bakteri üremesi 
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gibi dezavantajlara yol açabileceği gibi, pişirme yoluyla patojen 

azaltma veya soğutma yoluyla bakteri üremesini geciktirme gibi 

faydalar da sağlayabilmektedir (Redmond ve Griffith, 2003). Bakteri 

üremesini önlemek için çiğ balık, et ve kümes hayvanı gibi gıdaların 

ortam sıcaklığına maruz kalmasını önlemek gerekir. Bu nedenle bu tür 

yiyecekleri alışveriş bitiminde almak ve bir an önce eve getirmek 

olumlu bir davranıştır. Ayrıca balıkların suları ve/veya kanları diğer 

gıdalara bulaşabileceğinden; nakliye sırasında ayrı olarak 

paketlenmelidirler (Mol ve ark., 2018).  

Tüketiciler balıkları genellikle tüketim zamanına kadar 

buzdolabında veya derin dondurucuda saklamakta ve saklama 

uygulamaları gıda güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. 

Balık en çabuk bozulan gıdalardan biridir ve kalitesini korumak için 

soğuk zincirin korunması şarttır. Balık gibi potansiyel olarak riskli 

gıdaların satın alındıktan hemen soğutulması ve dondurulması 

gerekmektedir. Doğru uygulamalar konusunda tüketici eğitimi gıda 

kaynaklı zehirlenmelerin önlenmesi açısından büyük önem 

taşımaktadır (Mol ve ark., 2018).  

Balık, nötr asitliği, yüksek nem ve protein içeriği nedeniyle 

potansiyel olarak tehlikeli bir gıda olarak tehlikeli bir gıda olarak 

kabul edilmektedir. Ortam sıcaklığı ve saklama süresi, güvenliği 

etkileyen önemli faktörlerdir. Taşıma sırasında uzun süre yüksek 

ortam sıcaklığında kalmasına izin verilirse mikroorganizmalar 

çoğalabilir ve gıda güvenliğini tehdit edebilmektedir (Paster, 2007).  

Gıda hazırlama alanlarında güvenliği sağlamak için önemli 

kurallardan biri yüzeyleri ve ekipmanları temiz tutmaktır. Gıda 

işlerken üretimin bitmesini yerine atıklar temizlenmeli, yüzeyler, 

kaplar ve eller temizlenmelidir (Stranks, 2007). Gıda güvenliği için 

yüzeylerin ve ekipmanların temizlenmesi ve dezenfeksiyonu esastır. 

Ancak ekipman uygun bir malzemeden yapılmadıysa bu tam olarak 

mümkün olmamaktadır. Mesela ahşap kesme tahtası kan, deterjan ve 

su gibi sıvıları emebilir ve verimli bir şekilde temizlenmesi neredeyse 
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imkansızdır. Bu nedenle yemek hazırlama alanlarında ahşap kesme 

tahtaları kullanılmamalıdır (Anon,2013). 

Ev mutfaklarında el hijyeni çok önemlidir. El hijyenini 

sağlamak için uzun tırnak, oje ve takı kullanımından kaçınmak önemli 

faktörlerdir. Medeiros ve ark.(2001), el hijyeninin önemine vurgu 

yaparak, gıda ile uğraşanların ellerinin tuvalet sonrası etkili bir şekilde 

yıkanması halinde gıda zehirlenmelerinin görülme sıklığının 

azalacağını bildirmiştir. 
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GİRİŞ 

 

Su ürünlerine yönelik artan talebi karşılamak için son yıllarda hızla 

büyüyerek ekonomik açıdan önemli bir endüstri haline gelen su ürünleri 

yetiştiriciliği, bugün dünyada en hızlı büyüyen gıda üretim sektörü 

konumundadır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde gerçekleşen hızlı büyüme, 

üretimi ciddi anlamda sınırlandıran ve ekonomik kayıplara neden olan 

hastalık salgınlarındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Su ürünleri 

yetiştiriciliğinde hastalıkların kontrolü ve tedavisi amacıyla antibiyotikler 

dâhil olmak üzere çeşitli ilaç uygulamaları yapılmaktadır ancak bu durum 

antibiyotiğe dirençli bakterilerin gelişmesi, çevre kirliliği ve su ürünlerinde 

antibiyotik kalıntılarının varlığı gibi bir dizi olası soruna neden olmuştur. 

Ticari su ürünleri yetiştiriciliğinde üretimi ve karlılığı artırmak için 

balıkların hayatta kalma oranları, büyüme performansı ve yem verimliliğinin 

artırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle mikrobiyolojik olarak sağlıklı bir 

ortamın korunmasına yardımcı yeni çevre dostu stratejilere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bunlar arasında, su ürünleri yetiştiriciliğinde probiyotik ve 

prebiyotik kullanımı popüler hale gelmiştir. Probiyotikler ve prebiyotikler, 

konakçının bağırsak mikrobiyotasını etkileyerek karşılığında konakçının 

beslenmesinde, gelişiminde ve sağlığında önemli bir rol oynayan 

fonksiyonel bileşenler olarak kabul edilmektedir. 

Bu bölümde; probiyotik ve prebiyotiklerin tanımı, özellikleri, etki 

mekanizmaları, seçim kriterleri, su ürünleri yetiştiriciliği konusunda önemi 

ile ilgili konular soru cevap şeklinde ele alınmıştır. 

Probiyotik Nedir? 
 

Genel olarak çeşitli yararlı özelliklere sahip canlı mikroorganizmalar 

olarak bilinen probiyotikler, insanlar ve hayvanlar için hem patojenle ilişkili 

hastalıkların tedavisinde hem de koruyucu tedavilerde kullanılmak üzere 

alternatif bir önlem olarak kabul görmektedir. 1907 yılında Metchnikoff, 

bakterilerin süt ve yoğurt ürünlerindeki olumlu rolüne işaret eden ilk kişi 

olmuş, bu yararlı bakterilerin zararlı mikroorganizmaların yerini aldığını ve 

dolayısıyla bu ürünleri yüksek miktarlarda tüketen Balkan çiftçilerinin uzun 

ömürlü olmasından sorumlu olduğunu öne sürmüştür. 1953'te Kollath, 

probiyotikleri Yunanca kökenli ‘pros’ ve ‘bios’ kelimelerinden türemiş, 

‘yaşam için’ anlamına gelen bir terim olarak tanıtmıştır (Kollath, 1953). Bu 
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nedenle probiyotikler özellikle sindirim üzerinde olumlu bir etkiye sahip 

olan canlı bakteriler ve genel olarak gastrointestinal sistemin (GIT) 

mikrobiyomu olarak kabul görmüş, biyoaktif gıda katkı maddeleridir 

(Fuller,1989). Verschuere ve ark., (2000), probiyotik tanımını (1) konakçıyla 

ilişkili mikrobiyal topluluğu değiştirerek, (2) yemin daha iyi kullanılmasını 

sağlayarak veya besin değerini artırarak (3) hastalığa karşı konak tepkisinin 

arttırılması ve/veya (4) çevre ortamının kalitesinin iyileştirilmesi yoluyla 

konak üzerinde yararlı bir etkiye sahip olan canlı mikrobiyal katkı maddeleri 

olacak şekilde genişletmiştir. Merrifield ve ark., (2010) ise su ürünleri 

yetiştiriciliğinde probiyotikler için biraz daha değiştirilmiş bir tanım önermiş 

ve “Probiyotik organizma, yem yoluyla veya yetiştirme suyuna verilen, 

hastalık direncini, sağlık durumunu, büyüme performansını, yem kullanımını 

geliştirerek konakçıya fayda sağlayan bir mikrobiyal hücrenin canlı veya ölü 

bir bileşeni olarak kabul edilebilir.” şeklinde tanımlamışlardır.  

Su ürünleri yetiştiriciliğinde probiyotik mikroorganizmaların 

uygulanmasına ilişkin araştırmalar yirmi yıldan fazla bir süre önce 

başlamıştır (Gatesoupe 1999). Bunun temel nedeni ise yoğun yetiştiricilikte 

karşılaşılan hayatta kalma problemlerini gidermek için alternatif profilaktik 

yöntemlere duyulan ihtiyaç olmuştur. Probiyotik konusunda insan ve çiftlik 

hayvanları üzerinde yapılan çalışmalardan elde edilen başarı, sucul 

yetiştirme sistemlerinde test edilen mikroorganizmaların seçimini ve 

özellikle bu alanda yapılan ilk araştırmaları etkilemiştir ancak sucul canlılar 

üzerindeki etkinlikleri farklılık göstermiştir. Bu durum ise suda yaşayan 

hayvanların otokton mikrobiyotasından türe özgü, özel çözümler arayışına 

yol açmıştır. Suda ve karada yaşayan hayvanların doğal bağırsak 

mikrobiyotasındaki farklılıklar göz önüne alındığında, su ürünleri 

yetiştiriciliği uygulamaları için araştırılan ve incelenen ana probiyotikler 

değişkenlik göstermiştir. Bu probiyotikler arasında Aeromonas, 

Alteromonas, Enterobacter, Flavobacterium, Pseudomonas, 

Pseudoalteromonas, Phaeobacter, Roseobacter, Shewanella, Vibrio 

Arthrobacter, Bacillus, Clostridium, Micrococcus, LAB, Debaryomyces ve 

Saccharomyces türleri gibi çok çeşitli mikroorganizmalar bulunmaktadır 

(Merrifield ve Ringo, 2014). 
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Probiyotiklerin Seçim Kriterleri Nelerdir? 
 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde probiyotiklerin seçimi için önemli olarak 

kabul edilen kriterler hakkında bazı araştırmacılar tarafından çeşitli görüşler 

yayımlanmıştır. Merrifield ve ark., (2010) daha önce yayımlanan bu tür 

özellikleri derlemiş ve bunları aşağıdaki kapsamlı kriter listesini oluşturacak 

şekilde genişletmiştir (Burada E: zorunlu bir kriteri ve F: uygun bir kriteri 

belirtmektedir). Aday bir probiyotik tür tarafından bu özellikler ne kadar çok 

karşılanırsa, o türün o kadar uygun olacağı ve dolayısıyla etkili bir balık 

probiyotik olma olasılığının da o kadar yüksek olacağı bilinmektedir. Ancak, 

bu özelliklerin hepsini yerine getirecek bir aday probiyotik bulma olasılığı 

düşük olduğundan, aynı anda birden fazla uygun probiyotik adayının bir 

arada kullanımının veya probiyotiklerin prebiyotiklerle (sinbiyotik) kullanım 

olanaklarının daha fazla araştırılması önerilmektedir (Patterson ve 

Bulkholder, 2003).   

Bir bakteri suşunun probiyotik olabilmesi için gerekli kriterler: 

❖ Sadece konakçı türlere karşı değil, sucul hayvana ve insan 

sağlığına karşı da patojen olmamalıdır (E)  

❖ Plazmid kodlu antibiyotik direnç genleri içermemelidir (E) 

❖ Safra tuzlarına ve düşük pH’ ye dayanıklı olmalıdır (E) 

❖ Bağırsak mukusunda tutunabilmeli ve/veya mukoza içerisinde iyi 

gelişebilmelidir (F) 

❖ Bağırsak epitelyal yüzeyinde koloni oluşturabilmelidir (F) 

❖ Yem katkı maddesi olarak kullanım için güvenli olmalıdır (F) 

❖ Avantajlı büyüme özellikleri göstermelidir (örneğin konağın 

yetiştirilme sıcaklığında büyüme) (F) 

❖ Bir veya birden fazla patojene karşı antagonistik özellik 

sergilemelidir (F) 

❖ Hücre dışı sindirim enzimleri salgılamalıdır (örneğin, diyete kitin 

açısından zengin bileşenler eklenecekse kitinaz veya diyet bitkisel 

bileşenler açısından zenginse selülaz) (F) 

❖ Konakçıya veya yetiştiricilik ortamına özgü olmalıdır (F) 

❖ Normal depolama koşullarında canlı kalabilmeli ve endüstriyel 

süreçte canlı kalabilecek dayanıklılıkta olmalıdır (F) 
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Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Probiyotik Seçimi için 

İzlenecek Yollar Nelerdir? 
 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılması hedeflenen 

mikroorganizmanın probiyotik olup olmadığının tespitinde ve seçiminde 

genel olarak aşağıda açıklanan bazı in vitro ve in vivo testler 

gerçekleştirilmektedir. Bir mikroorganizmanın probiyotik olma 

potansiyelinin belirlenmesi amacıyla suşun in vitro antagonizm testleri, 

antibiyotik direnci, bağırsak yüzeyine yapışma testleri, pH ve safra tuzu 

toleransları gibi bazı değerlendirmeler yapılmalı; probiyotik olma potansiyeli 

tespit edilen suşun ise konak üzerindeki etkilerinin belirlenmesi amacıyla da 

in vivo testler gerçekleştirilmelidir (Şekil 1).  

Patojen antagonizma testleri, antagonistik aktiviteleri test etmek için 

uygun bir başlangıç tarama yöntemi olarak kabul edilmektedir. Yapılan bu in 

vitro antagonizm testlerinde patojen mikrorganizmalar, besi yeri ortamında 

aday probiyotik mikroorganizma veya bunların hücre dışı ürünlerine maruz 

bırakılmaktadır. Potansiyel probiyotikler için in vitro taramada, 

araştırmacıların çoğu inhibitör maddelerin tanımlanmasını veya antagonistik 

aktivitenin değerlendirilmesini kullanır (Kesarcodi-Watson ve ark., 2008; 

Sahu ve ark., 2008).  İn vitro inhibitör maddeleri taramak için yaygın olarak 

dört yöntem uygulanır. Bunlar;  çift katman yöntemi, kuyu difüzyon 

yöntemi, çapraz çizgi yöntemi ve disk difüzyon yöntemidir. Tüm bu 

yöntemlerin temel prensibi, bir bakterinin (üreticinin) kendisine veya başka 

bir bakteri suşu (indikatör) inhibitör olan hücre dışı bir madde üretmesi 

gerçeğine dayanmaktadır (Kesarcodi-Watson ve ark., 2008; Priyodip ve ark., 

2017). Buna ek olarak; in vitro deneylerde probiyotiklerin potansiyelini 

taramak için araştırmalarda kullanılan diğer parametreler antibiyotik direnci, 

bağırsak yüzeyine yapışma testleri, pH ve safra tuzu toleransları gibi 

değerlendirmelerdir. Aday probiyotik mikroorganizmaların antibiyotik 

direnç genlerini içermesi istenmediğinden, organizmanın bu açıdan test 

edilmesi gerekmektedir. Mikroorganizmanın antibiyotik direnci genel olarak 

klasik (disk difüzyon testi, minimal inhibisyon konsantrasyonu testi) veya 

moleküler temelli (ilgili genin PCR metotları kullanılarak taraması) 

yöntemlere dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Probiyotik seçiminde ön 

koşullardan bir diğeri ise bakteriyel kolonizasyondur (Ringo ve Gatesoupe, 

1998). Probiyotiklerin balık mukusuna, epitel hücrelerine yapışma 
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potansiyellerini araştırmak için çeşitli tutunma testleri gerçekleştirilmektedir 

(Geraylou ve ark., 2014). Probiyotikler otoagregasyon yoluyla bağırsak 

epitel hücrelerine tutunmakta ve böylece bariyer oluşturmakta, koagregasyon 

yoluyla ise patojenlerin kolonizasyonunu önleyerek bağırsak mukozasına 

tutunmasını engelleyebilmektedir (Grześkowiak ve ark., 2012; Abdulla ve 

ark., 2014). 

 

 
Şekil 1. Su ürünleri yetiştiriciliğinde probiyotik seçimi için izlenecek yol (Balcazar 

ve ark., 2006) 

 

Bazı çalışmalarda, in vivo denemelerden önce potansiyel 

probiyotiklerin güvenirliliğini test etmek amacıyla mortaliteyi gözlemlemek 

adına probiyotik hücreler balığın periton içerisine enjekte edilmektedir (Abd 

El-Rhman ve ark., 2009; Aly ve ark., 2008a; Aly ve ark., 2008b). Probiyotik 

bakteri uygulamalarının potansiyel etkilerinin ortaya konmasında, 

biyometrik ölçümlerden elde edilen büyüme parametreleri (yem çevirim 

oranı, spesifik büyüme oranı, kondüsyon faktörü), hastalık direnci, kandaki 

bazı immünolojik parametreler, bağırsak dokusundaki bazı histomorfometrik 
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ölçümler, hayatta kalma parametreleri ve bağırsak mikrobiyal değişim 

analizleri gibi çeşitli değerlendirmelerinin yapıldığı çalışmalar mevcuttur. 

(Verschuere ve ark., 2000). 

Ringø ve Gatesoupe (1998)  in vitro testlerden elde edilecek pozitif 

veya negatif sonuçların, in vivo test sonucundan elde edilecek gerçek etkiyi 

öngöremeyeceğini bildirmiştir. 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği için Piyasada Bulunan Ticari 

Probiyotikler Nelerdir? 

Bugüne kadar, farklı araştırma grupları tarafından yapılan çalışmalar 

sonucunda bazı aday probiyotik mikroorganizmalar olduğu rapor edilmiştir; 

ancak kullanımları laboratuvar ölçeğinde sınırlı kalmıştır. Bu probiyotiklerin 

tam ölçekli denemelerinin yapılması, bu ürünlerin ticarileştirilmesi açısından 

önemlidir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde de etkili olan deneysel olarak 

onaylanmış bazı ticari probiyotikler piyasada mevcuttur. Bu preparatların adı 

ve ürün içeriği Tablo 1.’ de verilmiştir. 

Tablo 1. Su ürünleri yetiştiriciliği için piyasada bulunan ticari probiyotikler (Hasan 

ve Banerjee, 2020) 

Ürün Adı Şirket Adı Ürün İçeriği 

Prosol Prosol Chemica

ls 

Bifidobacterium longum, Lactobacillus 

acidophilus, Lactobacillus 

rhamnosus, Lactobacillus 

salivarius, Lactobacillus plantarum 

Progut Lincoln 

Pharmaceuticals 

Maya hücre duvarı, Mannoprotein, 

Betaglukan, nükleotidler ve peptitler 

Aqualact Biostadt India * 

Lact-Act Geomarine 

Biotechnologies 

Lactobacillus sporogens 

Engest Microtack Bacilus subtilis, Bacillus 

megaterium, Bacillus licheniformis 

Grobact Tropical 

Biomarine 

System 

Lactobacillus rhamosus, Lactobacillus 

acidophillus, Saccharomyces 

boulardii, Bacillus coagulans, Streptococcus 

thermophilus, Bifidobacterium 

longum, Bifidobacterium bifidum 

Prolacto Drug Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium 
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International bifidum, Lactobacillus bulgaricus ve fructo-

oligosakkarit 

ProbioDiet Prowin Bio-

Tech 

Saccharomyces sp., Lactobacillus sp. 

ve Bacillus sp. 

Hydroyeast 

Aquaculture 

Agranco Corp Streptococcus faecium, Lactobacillus 

acidophilus, Maya, Bifidobacterium sp. 

Biotix Plus Matrix 

Biosciences 

Lactobacillus sp. 

AquaStar Biomin Pediococcus sp., Lactobacillus sp., Enteroco

ccus sp., Bacillus sp. 

Biocom Plus VXL Drugs and 

pharmaceuticals 

* 

NatuRose Artemia 

International 

Haematococcus pluvialis 

Enterotrophotic National Centre 

For Aquatic 

Animal Health, 

India 

Bacillus cereus, Arthrobacter nicotianae 

Nitro-PS+ 

Micro-Pro 

Asian Bio Tech * 

Pond Plus Novozymes Farklı türde heterotrof bakteriler 

Eco-Pro symbiosis 

animal feeds 

Rhodopseudomonas palustris 

* Ürün içeriği ile ilgili bilgi bulunmamaktadır. 

 

Probiyotiklerin Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Uygulama 

Yöntemleri Nelerdir?  

 

Su ürünleri yetiştiriciliği sistemlerinde probiyotiklerin uygulama 

yöntemleri: 

 

 • Banyo yöntemiyle bakteriyel süspansiyonun konakçıya uygulanması  

 • Yetiştiriciliğinin yapıldığı kültür suyuna doğrudan eklenmesi  

 • Probiyotiklerle takviye edilmiş yemlerle besleme yoluyla  

 • Probiyotikler ile zenginleştirilmiş canlı yemler ile besleme yoluyla 

şeklinde sıralanabilir (Sharifuzzaman ve Austin, 2017).  

Uygulama yöntemlerinin seçiminde konağın gelişim evresi, türü, 

büyüklüğü, kültür ortamı, yetiştiricilik sistemi dikkate alınarak bir seçim 
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yapılmasının önemi vurgulanmıştır. Probiyotiklerin doğrudan kültürün 

yapıldığı suya eklenmesi yöntemi ile ilgili olarak her yaştaki balık için 

geçerli olan tek yöntem olduğu, buna ek olarak biyoremediasyon yoluyla 

suyun kalitesini arttırması ve patojenlerin biyokontrolünün sağlanması gibi 

iki avantaja sahip olduğu belirtilmiştir (Banerjee ve Ray, 2017). Ancak bu 

yöntemde kafes sistemlerinde yetiştiriciliği yapılan balıklar üzerinde 

uygulanamamaktadır. Alternatif diğer bir yöntem ise banyo yöntemine 

kıyasla daha iyi olan canlı yem ile zenginleştirme yöntemidir. Bu yöntemin 

özellikle larva kültüründe beslenme gereksinimlerinin karşılanmasına 

yardımcı olduğu bildirilmiştir (Samat ve ark., 2020).  Buna ek olarak 

özellikle larval aşamada bahsedilen her iki yöntemin kombinasyon şekilde 

uygulanması önerilmiştir (Jahangiri ve Esteban, 2018). Diğer uygulama 

yöntemlerinden en çok tercih edilen ise probiyotik ilave edilmiş yemler ile 

besleme uygulamalarıdır.  Bu yöntemin daha pratik ve etkili olduğu 

bildirilmiş (Balcazar ve ark., 2006), ancak bu yöntem erken larva 

aşamasındaki balıklar üzerinde gelişimin bu aşamasında sindirim sistemleri 

yeterince gelişmediğinden uygulanamamaktadır. Probiyotikler yeme 

eklenmeden önce seyreltme yöntemi kullanılarak toplam probiyotik sayısı 

belirlenir, hazırlanan yem daha sonra -20 °C'de saklanır ve canlı probiyotik 

sayısı yine belirli zaman aralığında kontrol amaçlı izlenir (Li ve ark., 2019). 

Gerek işleme gerekse depolama koşulları probiyotik mikroorganizmaların 

canlılığını etkileyebilmektedir. Mikroenkapsülasyon tekniği probiyotiğin 

konakçının mide ve bağırsağındaki asidik ortamdan korunması ve işleme 

depolama sırasında canlılığını koruyabilmesi için bariyer sağlamaya 

yardımcı olmaktadır (D'Orazio ve ark., 2015). Probiyotiklerin kalitesinin 

sürdürülmesinde kullanılan diğer bir teknik ise maltodekstrin gibi kaplama 

malzemeleri kullanılarak sprey veya dondurarak kurutma yöntemlerinin 

uygulanmasıdır (Krasaekoopt ve diğerleri, 2003; Zuidam ve Nedović, 2010). 

Bu kaplama malzemesi, üretiminin kurutma işlemi aşamasında 

probiyotiklerin ısıdan korunmasında etkilidir (Crittenden ve ark., 2006).  

Su Ürünleri Yetiştiriciliği için Probiyotik Uygulamalarının 

Önemi Nedir? 

Probiyotiklerin işleyişini tanımlayan kesin bir mekanizma henüz 

gösterilmemiştir ancak probiyotik etkinin altında yatan mekanizmayı 

açıklamak için birkaç varsayım önerilmiştir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde 
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kullanılan probiyotiklerin potansiyel faydaları arasında; su kalitesinin 

iyileştirilmesi, ek sindirim enzimlerinin üretilmesi yoluyla konakçı türlerin 

besin kullanımının arttırılması, hastalık insidansının azalması, hayatta kalma 

oranının artması ve bağışıklık fonksiyonunun güçlenmesi yer almaktadır 

(Verschuere ve ark., 2000). Bazı probiyotikler yararlı etkilerini diğer 

bakterileri doğrudan engelleyen, enfeksiyonlara karşı mücadelede aktif 

olarak rol oynayan bakteriyosin gibi antibakteriyel molekülleri kullanarak 

gösterir. Bazıları ise bağırsak duvarı boyunca bakteri hareketini engelleyerek 

(translokasyon), doğal bağışıklık moleküllerinin üretimini artırarak mukozal 

bariyer işlevini geliştirirler (Balcazar ve ark., 2006). Örneğin yapılan 

çalışmalar Bacillus spp.'nin hücre dışı enzimatik aktivitelerinin; büyümeyi 

teşvik edici etkisinin ana nedenlerinden biri olarak çeşitli karbonhidrat, lipid 

ve proteinleri metabolize etmede çok etkili olduğunu göstermiştir (Wu ve 

ark., 2012; Arıg ve diğerleri, 2013; Purwandari ve Chen, 2013). 

Probiyotikler, ayrıca patojenik ajanların saldırılarına karşı bağışıklık 

sistemini uyarma yeteneğine sahip transdüksiyon sinyal molekülleri 

üretmektedir. (Rendon ve Balcazar, 2003). Çeşitli araştırmalar; probiyotik 

bakterilerin, herhangi bir şekilde ilave edilmesinin, çeşitli balık ve kabuklu 

türlerinde doğal bağışıklık sisteminin hücresel ve humoral bileşenini 

artırabildiğini ortaya koymuştur. Gastrointestinal sistem, enfeksiyonun 

birincil bölgesidir. Probiyotikler, gastrointestinal sistemde bulunan sınırlı 

tutunma bölgeleri ve besinler için rekabet ederek fırsatçı patojenleri 

rekabetçi bir şekilde dışlarlar (Li ve ark., 2019). Bazı probiyotik suşların da 

patojenleri inhibe eden biyokimyasal bileşikler ürettiği bilinmektedir. 

Örneğin; bakteriyosinler, hidrojen peroksit, antibiyotikler, litik enzimler, yağ 

asitleri, peptitler, sideroforlar ve amonyak gibi bileşiklerin salgılanması ya 

patojenin büyümesini antagonize eder ya da patojeni doğrudan öldürür 

(Pérez-Sánchez ve ark., 2018; Hoseinifar ve ark., 2018). 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde probiyotik uygulamalarının, üreme 

üzerindeki etkilerine ilişkin çalışmalar sınırlı sayıdadır. Diyet probiyotik 

takviyesinin bazı tatlı su türlerinin üreme performansları üzerinde yararlı 

etkileri olduğu bildirilmiştir. Bu türler arasında; Poecilia reticulate, Poecilia 

sphenops, Xiphophorus helleri, Xiphophorus maculates (Ghosh ve diğerleri. 

2007) ve zebra balığı (Gioacchini ve diğerleri 2010) bulunmaktadır. Anaç 

diyetinde bulunan lipid, protein, yağ asitleri, vitaminler ve karotenoidler, 

doğurganlık, döllenme, kuluçka ve larva gelişimi gibi çeşitli üreme 
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süreçlerini etkileyebilmektedir (Izquierdo ve ark. 2001). Aynı zamanda 

hormonlar, antibiyotikler, besin karışımları ve genellikle anaç balıklar için 

besin takviyesi olarak kullanılan bitkisel ürünler, ıslahı yapılan türün 

bağırsağındaki mikrobiyotayı etkileyebilmektedir (Nayak 2010; Wong ve 

Rawls 2012). Bu nedenle probiyotikler; mikrobiyal dengeyi tekrar 

sağlayarak, minerallerin ve vitaminlerin mevcudiyetini artırarak ve önemli 

sindirim enzimleri üreterek bu üreme eksikliklerini onarmak için 

kullanılabilmektedir (Holzapfel ve ark. 1998). Konuyla ilgili bilimsel veriler 

sınırlı olmasına karşın, şimdiye kadar elde edilen sonuçlar, probiyotik 

uygulamalarının dişi anaçların üreme süreçlerinde endokrin ve parakrin 

kontrolü üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. 

Habitattaki istenmeyen değişimler, büyüyen organizmalarda 

hastalıklara ve ekonomik olarak kayıplara neden olmaktadır. Su kalitesinin 

bozulması, kültürü yapılan balık üzerinde strese neden olmakta stres de 

hücre hasarına, bağışıklık sisteminin baskılanmasına ve oksidatif 

reaksiyonlara sebep olabilmektedir. Bu nedenle, kültüre alınan canlının daha 

iyi gelişim göstermesinde sisteminin su kalitesini korumak esastır. 

Yetiştirilen organizmaların dışkıları azotludur ve esas olarak sudaki 

amonyak düzeyini zararlı seviyelere çıkarabilen amonyak içermektedir (De 

Leão Serafini ve ark.,2009). Ayrıca, havuz suyunda yenmemiş yemin 

ayrışması, amonyak formalizasyonuna yol açmaktadır (El-Shafai ve 

diğerleri, 2004). Bu toksik metabolitler (amonyum ve nitrit) ise 

ötrofikasyona katkıda bulunarak, ekonomik kayıplara sebep olmasının yanı 

sıra canlının büyümesini ve hayatta kalmasını etkilemektedir. Sorunla 

mücadelede probiyotikler, çevre dostu biyokontrol takviyeleri olarak 

sürdürülebilir su ürünleri yönetimi uygulamalarını uygun bir seçenek olarak 

kabul görmüştür. Sisteme probiyotik eklemek, organik maddeyi CO2'ye 

dönüştürmekte ve ayrıca sistemin stabilizasyonuna yol açan mikrobiyal 

çeşitliliği arttırmaktadır. Çiftçilerin, yüksek miktarda probiyotik kullanarak 

havuzlardaki üretimde organik madde birikimini kontrol edebildikleri 

bildirilmiştir (Balcazar ve ark., 2006). Su ürünleri yetiştiriciliğinde 

probiyotiklerin faydaları arasında zararlı alg büyümesinin azalması (mavi 

yeşil algler, siyanobakteriler), faydalı alg büyümesinin artması, organik 

madde yoğunluğunun azalması, besin konsantrasyonunun artması, yararlı 

bakteri popülasyonunun artması, patojenik bakteri inhibisyonu ve sudaki O2 
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konsantrasyonunun artması yer almaktadır (Ibrahem, 2015; Kord ve ark., 

2022). 

Prebiyotik Nedir? 
 

Prebiyotik terimi ilk olarak Gibson ve Roberfroid (1995) tarafından 

'önce' veya 'için' anlamına gelen 'pre' ile 'pro' ön ekinin değiştirilmesiyle 

oluşturulmuştur (Schrezenmeir ve de Vrese 2001). Gibson ve Roberfroid 

(1995) prebiyotik tanımını “Hâlihazırda kolonda bulunan bir veya sınırlı 

sayıda bakteri türünün büyümesini ve/veya aktivitesini seçici olarak 

uyararak konakçıya fayda sağlayan ve böylece konakçı sağlığını geliştiren 

sindirilemeyen gıda bileşenleri” şeklinde tanımlamışlardır. Benzer şekilde, 

Bindels ve ark. (2015) ise prebiyotikleri “gastrointestinal sistemde bulunan 

tercih edilen mikroorganizmaların büyümesini ve aktivitesini artıran ve 

konağın sağlığına fayda sağlayan sindirilemeyen gıda bileşenleri” olarak 

tanımlamışlardır. Bu nedenle prebiyotikler konakçının kendisi tarafından 

sindirilmez ancak konakçı bağırsağında bulunan Bifidobacterium ve 

Lactobacillus gibi bakteriler tarafından fermente edilir. Bakteri 

fermantasyonu, bağırsakta pH düşüşüne neden olan, konak tarafından 

absorbe edilebilen ve enerji olarak kullanılabilen asetik, propiyonik ve 

bütirik asit gibi kısa zincirli yağ asitlerinin (SCFA'lar) üretimine yol 

açmaktadır (Gibson ve Roberfroid 1995; Huazano-García ve López 2013). 

Prebiyotikler, monosakkaritler, polisakkaritler veya oligosakkaritler 

gibi moleküler büyüklük veya polimerizasyon derecesine (monosakkaritler 

sayısı) göre sınıflandırılabilen karbonhidratlardır. 

Prebiyotikler, epitel hücrelerinin yüzeyinde bulunan aynı 

glikokonjugatlar için rekabet ederek, kolonun pH'ını değiştirerek, kolon 

epitelyumundaki patojenik mikroorganizmaların yapışmasını ve istilasını 

engelleyen spesifik kommensal bakteriler için bir büyüme faktörü olarak 

görev görmektedir. Bunun yanı sıra bağırsak kolonunda mukus üretimini, 

kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini ve sitokin üretimini indüklediği 

bildirilmiştir (Akhter ve ark., 2015). 

 



SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ | 348 

 

Prebiyotik Olarak Sınıflandırılabilmesi için Hangi 

Özellikleri Karşılaması İstenir? 
 

Prebiyotik olarak sınıflandırılmak için aşağıdaki özelliklerin 

karşılanması gerekir. 

● Gastrik asit ve sindirim enzimlerine dirençli olmalı. 

● Gastrointestinal (GI) sistemin proksimal kısmında hidrolize 

edilmemeli ve emilmemeli. 

● Konakçının GI kanalında bulunan kommensal yararlı bakterilerin 

büyümelerini ve/veya aktivitelerini, stimüle ederek çoğalmayı 

uyarabilmesi gerekir. 

● Bağırsak bakterileri tarafından fermente edilebilir olmalı. 

● Konakçının GI mikrobiyotasını, daha sağlıklı bir kompozisyon 

olacak şekilde lehine değiştirebilmelidir. 

● Konakçı sağlığına fayda sağlayan luminal veya sistemik etkileri 

indüklemesi gerekmektedir (Gibson & Roberfroid 1995; Nawaz ve 

ark., 2018). 
 

Gibson ve Roberfroid (1995) tarafından yapılan bu ilk prebiyotik 

sınıflandırmasından sonra, gerekli kriterler dikkate alınmadan birçok yem 

bileşeni prebiyotik olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle Gibson ve ark. 

(2004), net bir kriter oluşturulması gerektiğini ve bir bileşenin prebiyotik 

olarak sınıflandırılmasında, mide asiditesine, enzimler tarafından hidrolize 

ve GI absorpsiyonuna direnç göstermesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca 

bağırsak mikroflorası tarafından fermente edilmesi ve bağırsaktaki yararlı 

bakterilerinin büyümesini ve/veya aktivitesini seçici olarak uyarması 

gerektiğini de bildirmişlerdir. Buna göre Gibson ve ark. (2004), sadece üç 

prebiyotiğin yukarıda belirtilen üç kriteri karşıladığını belirtmişler ve 

bunların; inülin, transgalaktooligosakkaritler (TOS) ve laktuloz olduğunu 

bildirmişlerdir. Roberfroid (2007) ise bu kriterleri karşılayan prebiyotiklerin 

TOS ve inulin olduğunu bildirmiştir. 
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Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Kullanılan Prebiyotikler 

Nelerdir? 

 

Mannanoligosakkaritler (MOS), fruktooligosakkaritler (FOS veya 

oligofruktoz), kısa zincirli fruktooligosakkaritler (scFOS), 

galaktooligosakkaritler (GOS), ksilooligosakkaritler (XOS), 

izomaltooligosakkaritler (IMO), Arabinoksilooligosakkaritler (AXOS) gibi 

bazı oligosakkaritler prebiyotik olarak kabul edilmiştir. Şu anda yem katkı 

maddesi olarak mevcut olan ana prebiyotikler, fruktoz, galaktoz, glikoz veya 

ksiloz gibi monosakkarit birimlerinden oluşan oligosakkaritlerdir. β-glukan, 

inülin, AXOS, MOS, GOS, FOS ve oligosakkaritler su ürünleri 

yetiştiriciliğinde yaygın olarak kullanılan prebiyotiklerdir (Ringø ve ark., 

2010; Wee ve ark., 2022).  Bu prebiyotiklerin büyüme performansını 

arttırdığı, yem kullanım verimliliğini artırdığı, bağışıklık sistemini 

geliştirdiği ve hastalık direncini arttırdığı rapor edilmiştir (Wee ve ark., 

2022). Bu nedenle, prebiyotik uygulamasının su ürünleri yetiştiriciliğinde 

üretimi artırmaya yardımcı olabileceğine dair bir şüphe yoktur. Ancak, 

konakçı bağırsak mikrobiyotası prebiyotik için seçicidir. Prebiyotiklerin 

hepsi bağırsak mikrobiyotasının gelişimini teşvik edemezler. Örneğin, 

prebiyotiklerden FOS ve GOS'un bağırsak mikrobiyotasında yer alan 

Lactobacillus sp. ve Bifidobacterium sp bakterilerini desteklediği 

bulunmuştur. Bunun nedeni Lactobacillus sp. ve Bifidobacterium sp. 

türlerinin FOS ve GOS'u fermente etmek için enzimlere sahip olmasıdır 

(Teitelbaum & Walker, 2002). 

Prebiyotikler sebze, meyve ve tahılların hücre duvarından, 

mayalardan, mantarlardan veya bakterilerden türetilebilen doğal olarak 

oluşan bileşenlerdir. Örneğin tatlı patates, muz ve bal sindirilemeyen 

oligosakkaritler açısından zengin doğal kaynaklardır (Harpeni ve ark., 2018). 

Örneğin; inülin buğday, soğan, pırasa, sarımsak, kuşkonmaz, enginar ve muz 

gibi çeşitli tahıl, meyve ve sebzelerde bulunmaktadır (Roberfroid 1993). 

İnülinin, özellikle endotermik hayvanların bağırsak kolonunda, mikrobiyota 

üzerinde faydalı bir etkisi olduğu görülmektedir (Havenaar ve diğerleri 

1999; Possemiers ve ark., 2009). İnülin, balık diyetlerinde doğal bir lif 

olmamasına rağmen inülinin su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanımının 

bağırsak florasındaki yararlı bakterileri uyarmak, patojenleri bastırmak ve 

bağışıklık tepkisini arttırmak için uygulanabileceği bildirilmiştir (Ringø ve 
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ark., 2010). MOS ise, mayanın (Saccharomyces cerevisiae) hücre 

duvarlarından elde edilen glukomannoprotein kompleksleridir. Balıklarda 

yaygın değerlendirilen bu prebiyotiklerin, bağırsak sisteminde patojenlere 

bağlanarak kolonizasyonlarını engellediği (Abraham ve Beachey, 1985) ve 

bağırsak morfolojisini değiştirerek mikrovillus yoğunluğunu arttırdığı ve 

böylece besinlerin emilim kapasitesini arttırdığı bildirilmiştir (Dimitroglou 

ve ark., 2010). 

Su Ürünleri Yetiştiriciliği için Prebiyotik Uygulamalarının 

Önemi Nedir? 
 

Prebiyotiklerin, balıkların büyüme performansı ve yem verimliliğini, 

sindirim enzim aktivitesinin uyarılması ve ayrıca bağırsak morfolojisinin 

değiştirilmesi yoluyla olumlu yönde etkilediği bildirilmiştir (Ringo ve ark., 

2010; Ringo ve ark.,2014). Balık diyetlerine ilave edilen prebiyotikler, 

gastrointestinal mikrobiyom içindeki proliferasyon ve mikrobiyal çeşitlilikte 

önemli bir rol oynar, çeşitli sindirim enzimlerinin salınımını teşvik eder; 

böylece besin sindiriminin iyileştirilmesi sağlanarak büyüme performansı 

artırılır. Prebiyotiklerin bağırsak mikrobiyota komposizyonunu manipüle 

etme etkisinin yanı sıra, prebiyotik metabolitleri de konakçı üzerinde bazı 

dolaylı etkiler göstermektedir. Prebiyotik fermantasyonu, metabolitler, 

amino asitler, SCFA'ların üretimine neden olur (Hoseinifar ve ark., 2017). 

SCFA'lar ise, bağırsakta yer alan yararlı mikroorganizmalar ve bağırsağı 

kaplayan epitel hücreleri için gerekli bir enerji kaynağı sağlar. Buna ek 

olarak konakçının hayatta kalma oranını büyük ölçüde artıran antimikrobiyal 

ve immünomodülatör potansiyel gösterirler (Nawaz ve ark., 2018). 

Prebiyotik fermantasyon sırasında salınan asit yan ürünleri, bağırsaktaki pH 

ortamını değiştirerek patojenik bakterilerilerin gelişimi için elverişsiz bir 

ortam oluşmasına neden olur. Ayrıca, prebiyotik kullanımı mukus üretimini 

uyarır, böylece bağırsak epitelinin bariyer fonksiyonunu iyileştirir. 
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GİRİŞ 

Avcı toplayıcı yaşamdan yerleşik yaşama geçen insan için 

"ıslah" kavramı, zorunlu olduğu kadar zihin gelişimini de sağlayan 

önemli bir etken olmuştur. Yerleşik yaşamda fayda sağlanan 

hayvanların ıslahı, belki de bir canlı biyolojisine ilk müdahale 

anlamına geliyordu ve o dönemlerde her ne kadar bu kavram 

bilinmiyor olsa da bu durum biyoteknolojik bir gelişmeyi 

göstermekteydi. Ayrıca iş gücü anlamında ilkel araçlar ile hayvan 

gücü ve dayanıklılığının bir araya getirilerek kullanılması canlı-

makine iş birliğinin temellerini oluşturmuştur. 

Kültürümüzün önemli bir parçası olan ve dünyada da Tükçe 

ismi ile bilinen yoğurt (Yurdakök, 2015) ilkel biyoteknolojik ürünlere 

en güzel örnektir. Yine Anadolu ve Türk kültürünün önemli parçaları 

olan şarap (Esma, 2011) ve sirke de çok eski biyoteknolojik 

ürünlerdir. Mikroorganizmaların yardımıyla gıdanın yapısının 

değiştirilmesi, kullanım ömrünün uzatılması ve sağlık açısından daha 

faydalı hale getirilmesi önemli bir biyoteknolojik gelişmedir.  

Günümüzde bilim ve teknolojik gelişmeler iç içe geçmiş 

biçimde ilerlemektedirler. Özelikle gıda üretimi ve sağlık temelli 

gelişimler, artan dünya nüfusu bakımından oldukça önemli ve 

anlamlıdır. Bu bölümde, biyoteknoloji kavramının ortaya çıkışı ve 

sucul üretimde ne şekilde kendine yer edindiği beş farklı soru başlığı 

altında anlatılmıştır.  

BİYOTEKNOLOJİ TERİMİ NE İFADE ETMEKTEDİR? 

‘Biyo’ canlı ve hayat anlamına gelmektedir. Teknolojik 

gelişmelerin canlılar ile bir araya getirildiği bir kavram olan 

biyoteknoloji; canlılarda değişiklikler yapmak veya organizma, hücre 

ya da moleküler analogların çeşitli çalışmalarda kullanılmasını 

sağlamak için mühendislik ve teknolojik alanlarda geliştirilen ve 

kullanılan tekniklerin doğa bilimleri ve canlı ile bir araya getirilmesi 
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ve bu entegrasyon sürecindeki tekniklerin tümü olarak tanımlanabilir 

(Maurya, 2020; Wikipedia, 2022). Biyoteknoloji terimi ilk olarak 

Macar ziraat mühendisi Karl Ereky tarafından 1919 yılında 

Biotechnologie isimli kitabında kullanılmış ve öyle kalarak günümüze 

kadar uzanmıştır. Bu terimin doğduğu dönemlerde ‘biyolojik 

maddeden teknoloji yardımıyla faydalı bir ürün eldesi’ 

biyoteknolojinin tam karşılığıydı. Bu yüzden canlı organizmalardan 

ürün elde edilen tüm iş kolları biyoteknolojinin alt dalları olarak 

sınıflandırılmaktaydı (Titanji, 2004; Anonym, 2022).  

Fermantasyon yaşam için çok önemli bir doğal süreçtir. MÖ 

6000 yıllarında Sümer ve Babil uygarlıklarının fermantasyon tekniği 

ile bira yapmaları ve yine MÖ 4000 yıllarında Mısır medeniyetinde 

ekmek mayasının kullanılması aslında biyoteknolojik değişim 

sürecinin ilk örnekleridir (Ekinci ve ark., 2005). Ancak ismini 

koymasa da biyoteknolojik gelişmelerin özellikle 18. yüzyılda 

başladığı ve günümüze uzandığı bildirilmektedir (Kayıhan, 2018). Bu 

dönem sanayi devriminin de etkisi ve katkısıyla üretim hacimlerinin 

büyütüldüğü, mikroorganizmaların gözlenebildiği, fermente ürünlerin 

mekanizmalarının anlaşıldığı, insanlığın hızlı ilerleme sağladı bir 

zaman aralığı olarak tarihe geçmiştir. Karl Ereky 18. yüzyılın sonunda 

dünyaya gelmiş (1878-1952) bir insan olarak bu dönemi yaşamış ve 

biyoteknoloji kelimesini 19. yüzyılın başında literatüre kazandırmıştır. 

Ereky’nin bahsettiği biyoteknoloji ağırlıkla fermantasyon ürünlerini 

ve bu ürünlerin eldesindeki yöntem ve tekniklerini kapsamaktaydı 

(Kayıhan, 2018). 

1950’li yıllarda DNA yapısının anlaşılması, moleküler 

biyolojinin temel taşını oluşturmuş ve 1970’li yıllardan itibaren 

modern biyoteknoloji dönemine geçilmiştir (Ekinci ve ark., 2005). 

Modern biyoteknolojinin ilk uygulaması ise insan sağlığı için devrim 

niteliğinde olan insülin hormonunun tam kontrollü ortamda 

mikroorganizmalara ürettirilmesi olmuştur. Bu üretim sayesinde ilk 

defa 1982 yılında insülin hormonu piyasaya sürülebilmiş ve şeker 
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hastalarının kullanımına sunulmuştur. Yaşadığımız dönemde dahi 

ticari insülinin çok büyük bir kısmı aynı yöntemle üretilmekte ve 

insanlığın hizmetine sunulmaktadır (Kayıhan, 2018). Buna benzer 

olarak büyüme hormonu genlerinin izolasyonu ve karakterizasyonu ile 

elde edilen ‘Bovine somatotropin’ hormonunun ineklere enjeksiyonu 

ile süt veriminin arttığı ve aynı yöntemle elde edilen ‘Porcine 

Somatotrapin’ hormonu ile de yağ kütlesinde azalma protein oranında 

artış gözlendiği bildirilmiştir (Yeşilbağ, 2004). Modern biyoteknoloji 

dönemi olarak tanımlanan bu süreçte mutasyonlar, rekombinant DNA 

teknolojisi, gen susturma, transgenik canlı üretimi gibi gelişmeler 

farklı çalışma alanlarına biyoteknolojinin adaptasyonunu sağlamıştır.  

 

 
Şekil 1. DNA’in yapısı (Wikipedia-2, 2022) 

Modern biyoteknoloji özellikle genetik çalışmalar ile yol 

almıştır. Evrimsel süreçte hızlı evrimleşen canlılardaki dönüşüm 

birçok biyokimyasal yolağın kaybına sebep olmuştur. Bu yolaklar 

birçok basit ve evrim sürecinde daha korunmuş olan canlılarda 

varlığını korumaktadır. Bu sebeple biyoteknoloji yöntemler canlılar 

arasında gen transferleri ve kaybolan yolakların yeniden etkin hale 

getirilmesi açısından önemlidir. Bu açıdan bakıldığında bakteriler 

önemli bir gen kaynaklarıdır (Ward, 2000).  
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Biyoteknoloji terimi için 1982 yılında OECD (Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü) tarafından “Temel bilimlerin ve mühendislik 

ilkelerinin, hammaddelerin biyolojik araçlar yardımı ile ürünlere 

dönüştürüldüğü süreçlere uygulandığı bir teknoloji’’ olarak 

tanımlanmıştır (Ekinci ve ark., 2005). Günümüzde biyoteknoloji 

ortaya çıkan yeni teknikleriyle, belirtilen ana tanımından kopmamış 

ancak o günlerde bilinmeyen DNA, kromozom ve gen manipülasyonu 

gibi moleküler hücre biyolojisinin de dahil olduğu çok geniş alanların 

vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Biyoteknolojik gelişmeler 

günümüzde tıp, ilaç, hayvansal ve bitkisel üretim, hayvan ve bitki 

hastalıkları ve sağaltımları, mikrobiyoloji, endüstri ve birçok farklı 

alanda, o alana özgü tekniklerle kullanılmaktadır. 

BİYOTEKNOLOJİNİN SU ÜRÜNLERİ 

YETİŞTİRİCİLİĞİNDEKİ ROLÜ NEDİR? 

Başta balık olmak üzere, kabuklu ve yumuşakça türlerinin de 

dahil olduğu su ürünleri yetiştiriciliği gıda endüstrisinin en hızlı 

büyüyen kolunu oluşturmaktadır (Fiorella ve ark., 2021). Birleşik 

Devletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre 2018 yılında iç 

sular ve denizel alanlarda toplam üretim 178,5 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. Bu üretimin 82,1 milyon tonu yetiştiricilikten kalan 

kısmı ise avcılık yoluyla elde edilmiştir. Bu üretimin 156 milyon 

tonunun insan tüketimi için kullanıldığı, kalan 22 milyon tonun ise 

balık unu, balık yağı gibi ikincil üretim ürünleri için hammadde olarak 

kullanıldığı bildirilmiştir. Toplam üretimin piyasa değerinin yaklaşık 

olarak 401 milyar Amerikan doları olduğu, yetiştiricilik ürünlerinin 

ise bu hacmin 250 milyar dolarını oluşturduğu tahmin edilmektedir 

(FAO, 2020). 

Artan dünya nüfusunu takiben tarımsal ve hayvansal gıda 

üretiminin artması kaçınılmazdır. Bu büyüme hızı aynı zamanda 

dünyada hızla büyüyen kirlilik problemi de meydana getirmektedir. 

Üretim amacıyla kullanılan tarım alanları azalmakta, kirlenmekte, 

ağaçlar yok olmakta ve en önemli yaşam kaynağı olan temiz su stoku 
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gün geçtikçe azalmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde üretim 

miktarını artırabilmek için havuz ve kafeslerdeki stok yoğunluğu 

arttırılmış, en az yem girdisi ile en yüksek et miktarı alınmaya 

çalışılmış ve suyu verimli kullanmak için günümüzde de artan 

biçimde resirküle su sistemleri kullanılmaya başlanmıştır (Bu 

sistemlerde havuzlardan çıkan su çeşitli filtrelerden geçerek arındırılıp 

tekrar yetiştiricilik sistemlerine verilmektedir.).  

Su ürünleri besin değeri bakımında da oldukça zengin gıda 

ürünleridir. Yüksek protein içerikleri, çeşitli mineral içermeleri ve 

doymamış yağ asidi bakımından zengin olmaları sebebiyle sağlıklı 

beslenme alışkanlıklarının temel unsurlarındandır. Akdeniz tarzı 

beslenme olarak bilinen ve sağlık açısında önerilen beslenme tarzında, 

yeşillik ve sebzelerin yanında temel protein ihtiyacının su 

ürünlerinden sağlanması istenmektedir. Çeşitli ticari formlarda da 

satılan ve balık ve diğer su ürünlerinden sağlanan en önemli yağ 

asitleri omega-3 çoklu doymamış yağ asitleridir (n-3 PUFA). Eikosa 

Pentaenoik Asit (EPA, 20:5n-3) ve Dokosa Heksaenoik Asit (DHA, 

22:6n-3) insanda birçok mekanizmada rol almaları sebebiyle en çok 

bilinen omega-3 yağ asitlerindendir. Bu yağ asitleri beyin, göz ve kalp 

sağlığında rol oynamaktadırlar (Cervera-Rincon ve ark., 2020). 

 Kabuklu deniz ürünleri de tıpkı balıklar gibi omega-3 yağ 

asitleri yönünden zengin, doymuş yağ oranları düşük, kaliteli protein 

kaynaklarıdır (Czech ve ark., 2015). 

İnsan sağlığı açısından bu kadar önemli olan ve dünya gıda 

tüketiminde de önemli payı bulunan su ürünlerinin üretimine 

biyoteknolojik gelişmelerin entegre edilmesi ürün tedariki, sağlıklı 

ürün yetiştiriciliği, ekonomik kayıpların önlenmesi gibi konular için 

oldukça önemlidir. 

Su ürünlerindeki ilk biyoteknolojik uygulama 1980’li yıllarda 

büyüme hormonlarının kullanılmasıyla olmuştur. Bu uygulama 

sonucunda hormon uygulanan balıkların normal balıklara oranla 

yaklaşık iki kat kilo aldıkları bildirilmiştir. Bu başarıyı takiben 



SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ | 364 

 

büyüme hormonu genleri, balık yumurtalarına enjeksiyon ile 

aktarılmıştır (İrkin, 2021). 

Canlı sağlığı kitlesel üretim yapılan çiftliklerde en önemli 

konudur. Özellikle havuz, kafes gibi sucul ortamlarda beslenen 

canlılarda bulaş hızı çok yüksektir ve ciddi ekonomik kayıplara yol 

açmaktadır. Balık çiftliklerinde hastalıklara karşı ve büyüme 

destekleyici ajan olarak antibiyotikler kullanılmaktadır. Ancak aşırı 

antibiyotik kullanımı sonucunda dirençli patojen gelişimi, kas dokuda 

kimyasal birikimi gibi farklı problemler ortaya çıkmıştır. Bu noktada 

biyoteknolojik yöntemler yardımıyla probiyotik, prebiyotik ve enzim 

içeren rekombinat yemler üretilmiştir (Baylan ve ark., 2015). 

Değiştirilebilir ve aktif protein üretim teknolojisi de su ürünleri 

yetiştiriciliğinde kullanılan önemli biyoteknolojik gelişmelerdendir. 

Birçok biyoaktif molekül rekombinant protein teknolojileri yöntemleri 

ile üretilmiş ve kullanılmıştır (Hew ve Fletcher, 2001). Gelişen 

biyoteknolojik yöntemlerle üretilen ve su ürünleri yetiştiriciliğinde 

balık üremesini hızlandırmak için uyarıcı olarak kullanılan 

‘gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH)’, bu sınıfta yer alan önemli 

araçlardan bir tanesidir. Balıklarda başarı ile uygulanan somon GnRH 

analoğu, bu teknoloji ile üretilen hormonlara güzel bir örnektir 

(Rathore ve ark., 2019). 

Ayrıca stok tanımlanması, üreme amaçlı seçilim, genoma ait 

hastalık direnci ve büyüme performansının takibi amacıyla DNA 

parmak izi ve haritalama teknolojileri gibi moleküler yöntemler 

kullanılmaktadır (Hew ve Fletcher, 2001). 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde özellikle bazı balık türlerinde tek 

cinsiyet ile kültüre girmek çok daha avantajlıdır. Bu türlerde tek 

cinsiyet seçimi üretim miktarını ve hızını etkilemektedir. Balıklarda 

cinsiyetin farklılaşması süreci biraz uzundur. Bu özelliklerinden 

dolayı biyoteknolojik yöntemlerle cinsiyet manipülasyonu mümkün 

hale gelmiştir. Bu manipülasyon, kimyasal ajan uygulaması ya da 
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genetik müdahale teknikleri ile gerçekleştirilir (Lakra ve Ayyappan, 

2003). 

Omik temelli (transkriptomik, proteomik ve metabolomik) 

yaklaşımlar da su ürünleri yetiştiriciliğinde çeşitli araştırmalarda 

kullanılmaktadırlar. Bu teknolojiler ve tekniklerle balıkların beslenme 

durumu ve sağlık takibi yapılabilmektedir, hastalık etkeni 

mikroorganizmaların karakterizayonu gerçekleştirilebilmektedir ve 

ayrıca tedavi ile aşı geliştirme çalışmaları yapılabilmektedir. Bu 

terimlerden transkriptomik, ilgili genlerin ifade durumları ya da gen 

ifade profilinin çıkarılmasını; proteomik, protein ifadeleri ve bu 

ifadelerin değişimleri ile translasyon sonrası değişiklikleri; metabolik 

ise yukarıda belirtilen süreçlerin son ürünleri olan düşük moleküler 

ağırlığa sahip metabolitlerdeki değişiklikleri inceler (Yang ve ark., 

2019; Lulijwa ve ark., 2022). 

Bazı ekonomik ve insan hedefli çalışmalarda kullanılan denek 

balık türleri üzerinde genetik haritalama ve genomik çalışmaları 

yürütülmektedir. Bu çalışmaların amaçları arasında canlıların öne 

çıkan özelliklerinin genetik belirteçlerinin tespiti, ilaç keşif çalışmaları 

ve gen dizilerinin tanımlanması ile karakterizasyonu bulunmaktadır 

(Hew ve Fletcher, 2001).  

Günümüzde Sanger dizileme yönteminin yerini alan yeni nesil 

dizileme teknolojileri de sucul üretimde genom haritası oluşturma, 

ıslah amaçlı genotipleme, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği ve 

hastalığa dirençli kültür popülasyonları oluşturma çalışmalarında 

kullanılmaktadırlar (Oral, 2018). 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde biyoteknolojik araçların kullanıldığı 

bir diğer işlem ise biyoremidasyon olarak adlandırılır ve temeli su ya 

da yemleri kirlilik etmenlerinden korumak ve zararlı 

mikroorganizmaları baskılamak için amaca uygun faydalı 

mikroorganizmaların hedef ortama yerleştirilmesine dayanır (Edun ve 

Uka, 2011).  
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Biyoteknolojik yöntemler ile gerçekleştirilen diğer bir çalışma 

alanı transgenik canlılardır. Burada amaç bir canlıdan diğerine gen 

aktarımı ile gen aktarılan canlının yeni ve olumlu özellikler 

kazandırılmasıdır. Bu teknoloji ile canlının büyüme performansı 

artırılabilir, sıcak-soğuk direnç kazanımı ile canlı farklı ortamlara 

uyumlu hale getirilebilir; cinsel olgunluğa erişim süresi ya da cinsiyet 

kazanımı kontrol edilebilir, hastalık direnci artırılarak sağ kalım oranı 

yükseltilebilir (Hew ve Fletcher, 2001; Edun ve Uka, 2011). 

SU ÜRÜNLERİ SAĞLIK YÖNETİMİNDE KULLANILAN 

MODERN AŞI TEKNOLOJİLERİ NELERDİR?  

Aşı, canlı ve toplum sağlığının korunması için en etkili yoldur. 

Günümüzde en yaygın kullanılan aşı türleri klasik yöntemlerle elde 

edilenlerdir. Bu aşılar ile çoğunlukla hastalık yapma özelliğini yitirmiş 

ya da tamamen etkisiz hale getirilmiş mikroorganizmanın canlı 

vücuduna verilmesi ve antikor yanıtının oluşturulması beklenir.  

Modern olarak yorumlanan aşılar ise teknolojik yöntemlerle 

oluşturulan ve aynı antikor yanıtını elde etmek için kullanılan sağlık 

koruma araçlarıdır. Son 20 yılda su ürünlerinde yetiştiriciliği için bu 

tip aşılar geliştirilmiştir. Nükleik asit aşıları bu tür aşıların başında 

gelmektedir. Nükleik asit temelli aşılar esas olarak hastalık etkeni 

mikroorganizmanın DNA veya RNA kodları ile oluşturulur. Hastalık 

meydana getiren mikroorganizma vücuda, canlıya verilmediği için 

hastalık yapma riski ortadan kaldırılır ayrıca üretimdeki esneklik 

sebebiyle avantajlı görünmektedir (Ma ve ark., 2019). DNA ya da 

RNA diğer bazı bileşenler ile birlikte konağa enjekte edilir. Bu 

aşıların klasik aşılara göre önemli avantajları vardır. Yüksek antikor 

oluşumu ve düşük virülans göstermesi bu avantajlar arasındadır (Rajee 

ve Alicia, 2019). Balıklarda DNA aşıları özellikle viral patojenlere 

karşı araştırılmıştır, bakterilere yönelik çalışmalar daha kısıtlıdır. 

Özellikle plazmid DNA’nın kas içine enjeksiyonunda, kas dokuda 

yangı ya da bozulma meydana getirme riski balıklarda kullanımını 

sınırlamıştır (Mzula ve ark., 2019). 
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Modern aşılar içerisinde diğer bir grupta alt birim (sub-unit) 

olarak adlandırılan aşılardır. Bu aşılar türünde antijenik bileşenler 

kullanılır ve konak canlıda çoğalma olmaz. Virüs benzeri parçacıklar 

ile oluşturulan aşılar, bu türe iyi bir örnektir (Ma ve ark., 2019). 

Rekombinant aşı teknolojisi de biyoteknolojik yöntemlerle elde 

edilen aşıları meydana getirir. Bu yöntemde antijeni kodlayan genler 

taşıyıcı bir bakteriyel DNA’ya dahil edilir. Bu teknoloji ile aşı 

geliştirme yönünde çalışılmaktadır. Balık çiftliklerinde öldürücü olan 

Pankreatik Nekroz Virüs’üne karşı ticari bir rekombinant aşının 

üretildiği ve başarılı bir şekilde kullanıldığı bildirilmiştir (Adams ve 

Thompson, 2006). Rekombinant protein aşıları özellikle bakteri 

kaynaklı hastalıkların önlenmesinde oldukça başarılı görünmektedir. 

Bu tür aşılar mikroorganizmanın sadece özelleşmiş yanıt 

oluşturabilecek (immünojenik) bölgeleri seçilir ve bu bölgeler proteini 

önemli ölçüde eksprese eden bir konağa yerleştirilir. Bu aşamadan 

sonra protein saflaştırılarak aşı şeklinde kullanılır (Mzula ve ark., 

2019). 

Hakkında çok fazla yayın ya da çalışma olmasa da geleceğin aşı 

üretim tekniklerinden biri de bitki temelli aşı üretimidir. Bu yöntem 

rekombinant proteinlerin invitro kültürde bitki ya da bitki hücrelerinde 

eksprese edilmesi, çoğaltılması tekniğine dayanır. Bu yöntem büyük 

çaplı biyoreaktörlerde üretilen mikroorganizma ya da hücrelere 

önemli bir alternatif olarak görünmektedir. (Su ve ark., 2021; Clarke 

ve ark., 2013). Bu yöntemde çoğunlukla modifikasyonu kolay 

transgenik bitkiler ve transplastomik bitkiler kullanılmaktadır (Clarke 

ve ark., 2013). Molekül üretimi için bitki temelli üretim ilk olarak ilaç 

sanayinde biyofarmasötik moleküüler için kullanılmış ve hatta 2012 

yılında ilk bitki temelli insan enzimi üretilip ticarileştirilmiştir (Su ve 

ark., 2021). Bu gelişmeleri takiben balığın da dahil olduğu kültür 

canlıları için molekül ve özellikle aşı geliştirme düşünceleri 

araştırmalara dönüşmüştür. 
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"ALGAL BİYOTEKNOLOJİ" HANGİ ALANLARDA 

KULLANILMAKTADIR? 

Alglerin kabul görmüş tek bir tanımlamaları yoktur. Alg tanımı; 

mikro boyutlardaki tek hücreli canlılardan, çok hücreli makro 

boyutlardaki deniz yosunlarına kadar oldukça geniş yelpazedeki 

canlılar için kullanılan genel bir terimdir. Genel olarak basit yapılı, 

fotosentez yapma kapasitesine sahip, suda yaşayan, kolonileşmiş, 

filamentlerden oluşmuş ya da basit dokulardan meydana gelmiş 

canlılardır (Guiry, 2012; Mutlu, 2016). Kimi bilim insanları 

prokaryotik organizmaları alg sınıfında kabul etmezler. Mavi-yeşil 

algler olarak bilinen siyanobakteri grubu da buna dahildir. Bu sebeple 

siyanobakteriler bazı kaynaklarda alglerden ayrı tutulurken 

diğerlerinde birlikte değerlendirilmektedirler (Wikipedia, 2022; Wang 

ve ark., 2012; Carmicheal ve Boyer, 2016). Bu belirsizlik dahilinde 

dünyada 30 bin ile 1 milyonu aşan alg türü olduğu düşünülmektedir 

(Guiry, 2012). Algler eşeyli, eşeysiz ve vejetatif olmak üzere üç farklı 

üreme özelliği gösterirler. Vejetatif üreme alg grupları arasında en 

yaygın olanıdır. Bulunan kalıntılar ve yapılan çalışmalar ile yeşil 

alglerin günümüzden yaklaşık 1,5 milyar yıl önce ortaya çıktığı 

düşünülmektedir (Aktar ve Cebe, 2010). 

Algler besin içeriği yönünden oldukça zengin canlılardır. Sahip 

oldukları proteinler, yağ asitleri, vitaminler, karbonhidratlar ve 

mineraller ile insanların ilgisini çekmiş ve çok uzun yıllar önce aktif 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. İngiltere, Almanya, Japonya gibi 

gelişmiş devletlerin 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana mikroalgleri 

kullandıkları bilinir. Gıda olarak kullanımının yanı sıra güneş 

enerjisini kullanmaları da insanların ilgisini çekmiştir. Fosil 

yakıtlardan yenilenebilir yakıtlara geçme girişiminde de algler dikkate 

alınmış ve üzerinde çalışılmıştır (Uslu, 2011). Mikroalg olarak 

tanımlanan sucul protistaların omega-3 çok uzun zincirli doymamış 

yağ asitlerini sentezledikleri bilinmektedir. Omega-3 ihtiyacı için bu 
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mikroorganizmaların kullanılabileceği savunulmaktadır (Russo ve 

ark., 2021). 

Alglerin sucul ortamda kültüre alınmalarının yanında sahip 

oldukları özellikler sebebiyle su ürünleri özellikle de balık 

yetiştiriciliğinde kullanılmaları düşünülmüştür. Zengin besin 

içeriklerinin yanında sahip oldukları aktif biomoleküllerin canlı 

sağlığına katkıları ve hastalıklara karşı vereceği mücadele araştırma 

konusu olmuştur. Yapılan bir çalışmada farklı alg türlerinin farklı 

oranlarda enflanmatuvar ve antioksidan özellik gösterdikleri hatta P. 

dioica ve P. palmata türü alglerin meme kanseri hücrelerinde çalışılan 

diğer alg türlerine göre yüksek sitotoksik özellik gösterdiği 

bildirilmiştir (Lopes ve ark., 2020). Belirtilen sebeplerden dolayı 

algler üzerinde çalışmalar yoğunlaşmış ve Algal Biyoteknoloji 

kavramı bir üst başlık olarak kabul görmüştür.  

Algler çeşitli sebeplerle balık yem katkısı olarak 

kullanılmaktadır. Kültüre alınan canlının protein, yağ ve temel mikro 

besinleri dengeli şekilde alması için yemlere alg karıştırılmaktadır. 

Ayrıca alglerde bulunan doğal astaksantin, doğru yöntemlerle izole 

edilerek kültüre alınan alabalık ya da kabuklu canlılarda etin renginin 

değişmesi (pembe, turuncu, kırmızı) için kullanılır (Charoonnart ve 

ark., 2018). Astaksantinin günümüzde çoğunlukla yapayı 

kullanılmaktadır ve bu durum bazı endişeleri beraberinde 

getirmektedir. Biyoteknolojik süreçler ile alglerde doğal astaksantin 

kapasitesinin artırılması ve büyük kütleli üretime geçilmesi yönünde 

araştırma geliştirme çalışmaları yapılmaktadır (Jannel ve ark., 2020). 

Gelişen teknoloji ile aktif biyobileşenler daha rahat tespit 

edilmiş, gen teknolojisi ve moleküler yöntemlerle türlü etkileri 

araştırılabilmiştir. Bu teknolojiler ile alglerin sahip olduğu bazı 

moleküllerin immünostimülant özellikte olduğu yani canlıda doğal 

bağışıklık yanıtını yardığı ve güçlü yanıta destek olduğu ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca birçok mikroalg türünün sahip olduğu aktif 

biyomoleküllerin antibakteriyel ve antiviral özellik gösterdiği, bu 
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sebeple hastalık yapan mikoorganizmalara (patojen) karşı 

kullanılabileceği bildirilmiştir (Charoonnart ve ark., 2018). Yukarıda 

belirtilen faydalı etkilerin yanı sıra gelişen genetik mühendisliği 

teknikleri ile alglere, hedefe yönelik bazı molekülleri sentezletme ve 

kültür canlılarında kullanma çalışmaları da mevcuttur (Charoonnart ve 

ark., 2018). Alglerde sentezlenen ve bol miktarda bulunan karotenoid 

pigmentlerin enfekte olan balık, karides ve bazı diğer kabuklularda 

hayatta kalma oranını yükselttiği bildirilmiştir (Merchie ve ark., 1998; 

Babin ve ark., 2010).  

Biyoteknolojik yöntemlerle gen transferi yapılarak transgenin 

hücreye başarılı bir şekilde yerleştirilmesi üzerinde durulmuş ve sonuç 

alınmıştır. Mikroalglerde hücrenin küçük olması ve kalın hücre duvarı 

gibi problemler yine biyoteknoloji kökenli bakteri aracılı gen transferi 

ya da elektroporasyon gibi tekniklerle aşılmıştır (Charoonnart ve ark., 

2018).  Yine alglerde Crispr Cas teknolojisi de kullanılmaktadır. Bu 

teknoloji DNA’da değişiklik meydana getirebilen iki molekül üzerine 

kurulmuştur: Cas9 enzimi ve rehber RNA. Bu teknoloji ile genom 

düzenlemesi yapılabilecek ve farklı özellikte aynı türler 

üretilebilecektir. 

Sağlık katkısının yanında atık suların temizlenmesi ve 

zenginleştirilmesinde de algal biyoteknolojiden faydalanılmaktadır. 

Bu işlemde sera gazı absorbe edilir ve doğaya da dolaylı bir katkı 

sağlanır (Li ve ark., 2021). Algal biyoteknoloji özellikle son yıllarda 

kirlilik kaynaklı iklim değişikliğini yavaşlatmak ve çevre kirliliğini 

azaltmak için alternatif bir yol olarak anılmaktadır. Ayrıca fosil 

yakıtların azaldığı ve terkedilmeye çalışıldığı günümüzde, algler 

önemli bir alternatif biyoyakıt kaynağı olarak öne çıkmaktadır (Li ve 

ark., 2020) 
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KARİDES SAĞLIK YÖNETİMİ VE 

YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BİYOTEKNOLOJİNİN 

GETİRDİĞİ KAZANIMLAR NELERDİR? 

Karides; deniz, tatlı su ve acı su gibi farklı sucul ortamlara 

yayılmış, kabuklu sınıfında yer alan bir canlı türüdür. Eklemli bir 

gövdeye ve kalsiyumdan meydana gelen bir kabuğa sahiptir. Dünyada 

yaklaşık 2500 tür ile temsil edilir ve yaklaşık 300 türün ticari öneme 

sahip olduğu bildirilmiştir (Başçınar, 2004). 

 Karides hem avcılığı hem de yetiştiriciliği yapılan bir kültür 

canlısıdır. Karides yetiştiriciliğinin gelişmesi, daha çok insana 

ulaştırılabilmesinin yanı sıra sulardaki doğal stoklar üzerindeki avcılık 

baskısını azaltması yönünden de oldukça önemlidir. Amerika Gıda ve 

Tarım Örgütü verilerine göre dünyada en fazla tüketilen su ürünleri 

arasındadır (Seethalakshmi ve ark., 2021). TÜİK (Türkiye İstatistik 

Kurumu) verilerine göre 2021 yılı karides üretimi toplam yaklaşık 

5494 ton civarında gerçekleşmiştir. Verilen bilgilere göre bu üretim 

Jumbo, Erkek, Karabiga, Kırmızı ve Pembe isimleri ile bilinen karides 

türlerinden sağlanmıştır. (TÜİK, 2022). Ülkemizde karides 

yetiştiriciliğinde öne çıkan ve üzerinde çalışılan türler ise yeşil kaplan 

karidesi (Penaeus semisulcatus), Japon karidesi (P. japonicus) ve 

Akdeniz karidesidir (P. kerathurus) (Aktaş, 2006). 

Karides yetiştiriciliği, karideslerin çoğunlukla yapay ortamlara 

alınması anlamına gelmektedir. Bu durum kontrollü bir yetiştiricilik 

sağlasa da canlıyı doğal ortamında karşılaşmayacağı patojenlerle bir 

araya getirmiştir. Ayrıca su ortamındaki farklılıklar ya da ani 

değişimler (sıcaklık, pH, oksijen vb.) canlının bağışıklık sisteminin 

kötü yönde etkilenmesine sebep olmaktadır (Seethalakshmi ve ark., 

2021). Su kültüründeki canlıların bu konuda önemli bir dezavantajı 

vardır. Sucul ortamda hastalık etkeni mikroorganizma, çok hızlı 

yayılabilmekte ve kitlesel ölümleriyle ürün kayıplarına sebep 

olmaktadır. ‘Biyoteknoloji ve Su ürünleri Yetiştiriciliği’ başlığında 

balık yetiştiriciliği için bahsedilen antibiyotik kullanımı ve getirdiği 
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olumsuzluklar, karides yetiştiriciliğinde de geçerlidir. Karideslerde 

akut hepatopankreatik nekroz, ışıklı vibriozis ve beyaz nokta 

sendromu hastalıklarının karides çiftliklerinde önemli kayıplara sebep 

olduğu bildirilmiştir (Seethalakshmi ve ark., 2021).  

Antibiyotik kullanımının dirençli bakteri oluşumuna katkısı, 

çevreye olan etkisi ve canlı kas dokusunda birikmesi gibi sebeplerden 

ötürü karides yetiştiriciliğinde de probiyotik ve prebiyotiklerin 

kullanımı araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda probiyotik ve 

prebiyotiklerin yem çevirme oranında, strese toleransta ve bağışıklık 

sisteminin güçlendirilmesinde katkı sağladığı belirtilmiştir (Yazıcı ve 

Mazlum, 2019). Küresel Su Ürünleri Yetiştiriciliği Birliği’nin 2001 

yılında yayınladığı bir raporda kültür ortamındaki karides ölümlerinin 

%58’inin virüs, %22’sinin bakteri, %7’sinin mantar, %5’inin parazit 

kaynaklı olduğu ve %9’unda da kaynak tespit edilemediği 

bildirilmiştir (Tanticharoen ve ark., 2008). Dünyada önemli bir 

karides yetiştiricisi olan Tayland’da sağlıklı ve güvenli karides yavru 

alım süreçlerinde güvenli, izole kültür sistemlerinin geliştirilmesinde 

biyoteknolojik gelişmelerden faydalanılmıştır. Hastalığın 

önlenmesinin yanında polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ve gerçek 

zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) gibi moleküler 

yöntemlerle hastalığın hızlı ve kesin teşhisi, ölümlerin önlenmesi için 

hızlı müdahale açısından önemlidir. Henüz çok aktif kullanılmasa bile 

genetik mühendisliği ve moleküler tekniklerle hastalığa dirençli 

ırkların üretimi de çalışmalar arasındadır (Tanticharoen ve ark., 2008). 

Hatalıklara karşı en iyi çarenin canlıları aşılamak olduğu 

bilinmektedir. Araştırmacılar karides hastalıkları ve kitlesel ölümlere 

karşı biyoteknolojik yöntemler ile aşı geliştirmeye çalışmıştır. 

Karideslerde DNA aşıları, doğal nanoparçacıkların taşıyıcı olarak 

kullanıldığı aşılar ve rekombinant aşı teknolojileri denenmiş başarılar 

elde edilmiştir (Seethalakshmi ve ark., 2021). Ayrıca biyoteknolojik 

yollarla kromozom manipülasyonlu karides türleri denenmiştir. 

Kromozom manipülasyonu ile genetik olarak daha dayanıklı kısır 
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bireyler üretilebilir ya da cinsiyeti belirlenmiş karides üretimi 

gerçekleştirilebilir (Manan ve Ikhwanuddin, 2021). 
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Bilişim ve Bilişim Teknolojisi Nedir? 

Bilişim, bilgi ve teknolojinin birlikte kullanılması suretiyle 

üretilen sonuçlar olarak tanımlanabilir. Bilişimin birkaç yönü vardır: 

Bunlar bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı, bilgisayar kullanıcısı 

ve bilgi toplumu olarak sınıflandırılabilir (Macit, 2007). Tarımsal 

bilişim ise tarımsal üretim, araştırma vb. faaliyetlerden elde edilen 

bilginin toplanması, sınıflandırılması, depolanması, geri edinimi, 

analizi ve yayınlaması gibi işlemleri konu edinen bir bilim dalıdır 

(Cebeci, 2003). 

Bilişim Sistemleri; bilgi yönetiminin ortak amaçlarını 

gerçekleştirebilmek için insan, veri, prosedürler, donanım ve yazılımın 

birlikte oluşturduğu; verilerin belirli bir amaç doğrultusunda 

toplanması, depolanması, işlenmesi ve iletilmesini sağlayan 

sistemlerdir. Organizasyonlar açısından bilişim sistemleri ise bir 

organizasyonda karar verme, koordinasyon, kontrol, analiz ve 

canlandırma konularına destek olmak amacıyla verinin toplanması, 

saklanması, işlenmesi ve kazanılan bilginin dağıtılması için ilişkili 

parçaların oluşturduğu küme olarak tanımlanmaktadır (Adıgüzel, 

2005). 

Bilişim Teknolojilerinin Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde 

Kullanım Alanları Nelerdir? 

Tarımın hâkim olduğu bir ülkede su ürünleri yetiştiriciliği, 

ekonominin önemli bir parçasıdır. Su ürünleri üretimi genel olarak 

avcılık ve yetiştiricilik olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Son 

yıllarda avcılık yolu ile yapılan balıkçılığın toplam üretim içindeki 

payı azalırken, yetiştiricilik yoluyla yapılan üretim miktarı hızla 

artmaktadır. Bunun en önemli nedeni denizlerden avcılık yolu ile elde 

edilebilecek ürün miktarının daha fazla arttırılamamasıdır. 

Sürdürülebilir bir balıkçılık için avlanabilecek balık miktarında en üst 

seviyeye ulaşıldığı tahmin edilirken (Yiğit ve ark., 2011) su ürünleri 
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yetiştiriciliğinin dünya çapında giderek önem kazandığı, yıldan yıla 

artan üretim miktarlarından görülmektedir. 

Son 50 yılda su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişimi çok hızlı 

olmasına rağmen kârlılığını ve sürdürülebilirliğini artırmak için hâlâ 

yapılacak çok şey mevcuttur (FAO, 2020). Yirminci yüzyılın 

başlarında, kültür balıkçılığı bilişimi ile ilgili çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Ekonominin istikrarlı gelişimi ve bilim ve teknolojinin 

sürekli ilerlemesi ile modern su ürünleri endüstrisinin gelişimi 

kaçınılmaz bir eğilim haline gelmiştir. 

Tarım sektöründe teknoloji kullanımının temel amacı ekonomik 

ve ekolojik optimizasyonun gerçekleştirilmesidir (Saral ve ark., 2000). 

Ekonomik optimizasyon, alan ve işgücü verimliliğinin yükseltilmesi 

ve üretim maliyetlerinin azaltılması amacına odaklanırken; ekolojik 

optimizasyon biyoçeşitliliği koruyan, bitkisel ve hayvansal gen 

kaynaklarını koruyup geliştiren, başta toprak ve su olmak üzere doğal 

kaynakların koruma– kullanma dengelerini gözeten, hammadde 

üretiminde ve işleme süreçlerinde doğayla uyumlu üretim 

yöntemlerini geliştiren teknoloji kullanımını hedeflemektedir. 

Bilişim teknolojisi; su ürünleri yetiştiriciliğinde üreme 

döngüsünü belirleme, tür çeşitliliğini sağlama, canlı yem ve formüle 

edilmiş yemlerin belirlenmesi ve takibi, hastalık yönetimi, su kalitesi 

yönetimi, moleküler üretim, polyploid üretim, cinsiyet kontrolü, 

işaretleyici destekli seleksiyon gibi birçok alanda kullanılmaktadır. 

Bilişim Teknolojisi Kullanımının Su Ürünleri Yetiştiricilik 

Sektörü Üzerindeki Tetikleyici Etkileri Nelerdir? 

Su ürünleri yetiştiriciliği, balık ve kabuklu deniz ürünleri de 

dâhil olmak üzere suda yaşayan hayvanların ve bitkilerin gıda ve gıda 

dışı amaçlarla yetiştirilmesi ve üretilmesidir. Su ürünleri üretiminde 

çoğunlukla kontrollü veya yarı kontrollü sistemler kullanılmaktadır. 

Bu nedenle, nüfus yoğunluğu yönetimine ve kültür yönetiminin 
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optimize edilmesine olanak tanıyan teknolojik uygulamalar, üretim 

verimliliğini sağlamak için olası tek çözümdür. Su ürünleri 

yetiştiriciliğinin küresel balık üretimine katkıları yıllar içinde artarak 

2011-2015 yılları arasında %40,1, %42,6, %43,7, %44,7 ve %45,1 

iken 2016-2018'de %46'ya ulaşmıştır (FAO, 2018-2020). Bu 

büyümeye rağmen, su kirliliği, hastalık salgınları, anaç ve yavruların 

kalitesi ve kötü yönetim uygulamaları gibi sorunların üstesinden 

gelmeye yardımcı olacak teknolojik gelişmelere hâlâ ihtiyaç 

duyulmaktadır (Fearghal, 2019; Michael, 2019). Bu zorluklardan 

bazılarını ele almak için yenilikçi teknolojik uygulamaların 

benimsenmesi gerekmektedir. Gelişmekte olan tarım şirketleri, nem 

seviyeleri, haşere stresi, toprak koşulları ve mikro iklimler gibi üretim 

çiftçiliğinin her değişkenini kontrol ederek çiftçilerin verimi en üst 

düzeye çıkarmasına olanak tanıyan teknolojiler geliştirmeye 

odaklanmaktadır (Abdullahi ve ark., 2015). Özellikle görevleri 

hızlandırarak, el emeği ihtiyacını ortadan kaldırarak, rutin işleri 

otomatikleştirerek vb. sorunların çözümünde teknolojinin gelişme hızı 

ne kadar vurgulansa azdır. 

Yetiştiricilikte Kullanılan Teknolojik Uygulamalar 

Nelerdir? 

• Video Kullanımı 

Video teknikleri hem araştırma hem de ticari akuakültür 

tesislerinde yaygın olarak kullanılmaktadır ancak belirli araştırma 

veya yönetim konularını ele almak için yapılan analizler neredeyse her 

zaman manuel olarak gerçekleştirilir. Üreticilerin ekranda 

gözlemlenen balık görüntüleriyle doğrudan ilişki kurabilmeleri ve 

etiketleme gibi diğer su ürünleri araştırma teknikleri ile 

karşılaştırıldığında düşük maliyetli olmaları ve müdahaleci 

olmamaları nedeniyle video teknikleri popülerdir. Ancak, video 

tekniklerinin doğasında var olan sorunlar mevcuttur. Video kaydı 

sırasında kullanılan dijital sıkıştırma teknikleri ve su yüzeyindeki ışık 

yansımaları, üretilen video görüntüsünün kalitesini etkileyebilirken, 
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gece veya bulanık suda yapılan kayıtlar genellikle etkisiz kalır, ayrıca 

video görüntüleri kamera hareketi nedeniyle bulanık olabilir. Su 

ürünleri yetiştiriciliğinde otomatik görüntü ve video analizi üzerine 

yapılan çalışmaların çoğu, balık biyokütlesini belirlemek için stereo 

kamera sistemlerinin kullanımına odaklanmıştır (Naiberg ve Little, 

1994; Petrell ve ark., 1997). 

Video teknolojisi; suya düşen yem peletlerini, balıkların 

beslenme tepkisini ve atık peletleri gözlemleyerek beslemeyi optimize 

etmek için birçok ticari deniz kafesi yetiştiricisi tarafından hâlihazırda 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu tür gözlemler, belirli besleme 

sürelerinde balığa verilen yem miktarını optimize etmeye yardımcı 

olabilir. Yetiştiriciler, besleme sürelerini, yem alım oranını ve 

sağlanan yem miktarını uyarlayarak yem israfını azaltabilirler ve 

böylece işletmeye ekonomik fayda sağladığı gibi aynı zamanda 

çevresel açıdan da kirlilik önlenmiş olur. 

• Robot Kullanımı 

Su ürünleri üretimi karmaşık bir süreçtir. Yemleme, havuzları ve 

ağları temizleme, davranışları izleme ve hasta balıkları çıkarma dahil 

olmak üzere birçok adım emek yoğun ve maliyetlidir ve makineler 

kullanılmadan zor olabilir (Lucas ve ark., 2019). Ayrıca su ürünleri 

endüstrisinde, su ürünleri türlerinin ve sistemlerinin yüksek çeşitliliği 

nedeniyle, tüm su ürünleri türleri ve kültür sistemleri için evrensel 

olarak çalışabilen birkaç özelleştirilmiş sistem bulunmaktadır. 

Teknolojik açıdan bakıldığında, su ürünleri yetiştiriciliğindeki bu 

karmaşık görevler için çözümler mevcuttur. Robotlar, besleme, havuz 

ve ağları temizleme (Osaka ve ark., 2010), aşıların enjekte edilmesi 

(Lee ve ark., 2013) ve hasta balıkların uzaklaştırılması (Antonucci ve 

Costa, 2020; Sun ve ark., 2020) için uygulanabilir. Bu nedenle su 

ürünleri yetiştiriciliğinde bazı zor ve riskli işleri yapma potansiyeline 

sahiptirler. Örneğin, somon endüstrisinde ağların durumunun 

denetlenmesi ve temizlenmesinde otomatik sualtı robotları hâlihazırda 

kullanılmaktadır ve bu da daha az insan operasyonuna yol açmıştır 
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(Paspalakis ve ark., 2020). Balıkların sağlığını araştırmak, çiftlik 

balıklarının kaçışlarını izlemek ve önlemek için de robotlar 

kullanılmıştır (Ohrem ve ark., 2020). Aslında robotlar kötü çevre 

koşullarında ve insan yardımına ihtiyaç duymadan kesintisiz olarak 

sürekli çalışabildikleri için su ürünleri yetiştiriciliğini daha kârlı hale 

getirebilirler. 

• Dron Kullanımı 

Yukarıda bahsedilen robotlar gibi, dronlar da su ürünleri 

endüstrisi için suyun üstünde ve altında çok fazla iş yapabilir. Dronlar, 

karada ve denizdeki balık çiftliklerini, özellikle açık deniz su ürünleri 

yetiştiriciliği sahalarını izleyebilmektedir. Kafeslerdeki deliklerin ve 

hasarların kontrolü de dahil olmak üzere birçok çalışma dronlar ile 

yapılabilmektedir (Sousa ve ark., 2019). Daha da önemlisi, dronlar, 

insanlar tarafından elde edilmesi zor olan yeni bilgileri 

toplayabilmektedir. Bu bilgi, su ürünleri üretiminin verimliliğini 

artırmak amacıyla daha fazla gelişen teknolojiler için algoritmalar 

oluşturmakta kullanılabilir (Yoo ve ark., 2020). 

• Sensörler 

Sensörler, çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri, pH değerleri, 

tuzluluk, bulanıklık ve kirletici konsantrasyonu dahil olmak üzere su 

parametrelerinin toplanmasında kullanılmaktadır (Su ve ark., 2020; 

Xing ve ark., 2019). Aslında, yukarıda bahsedilen robotların ve 

dronların çoğu, suda gerçek zamanlı olarak veri elde etmek için 

sensörler kullanır. Su ürünleri endüstrisinde, ÇO seviyelerini, su 

tuzluluğunu ve sıcaklığını analiz etmek için biyosensörler geliştirilmiş 

ve uygulanmıştır (Antonucci ve Costa, 2020; Su ve ark., 2020). 

İnternete bağlı sualtı sensörleri kullanılarak kafeslerde, göletlerde ve 

nehirlerde yetiştirilen balıkların açlık durumları izlenebilmekte ve 

buna göre besleme yapılabilmektedir (Zhou ve ark., 2019). 
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Bulut yönetimi ve mobil bağlantı ile birlikte sudaki sensörler, 

balıklar için ideal ortamı sürdürecek ve su ürünleri endüstrisi için 

büyüme ve yem dönüşümü için en uygun beslemeyi sağlayacaktır. 

Gelecekte, bireysel balıkların stres seviyesini ölçmek ve sudaki 

patojenleri tespit etmek için gerçek zamanlı sensörler geliştirmek 

esastır. Bu sensörler canlı balığa kolayca yerleştirilmeli veya suya 

koyulabilmeli ve karada, teknelerde veya uydularda bulunan cihazlar 

tarafından algılanabilecek güçlü sinyaller verebilmelidir. Stanford 

araştırmacıları tarafından insanlarda stresi ve genel sağlığı ölçmek için 

kortizol tespit edici giyilebilir ürünler geliştirmeye yönelik yürütülen 

çalışmalardan ilham alınabilir (Parlak ve ark., 2018). 

• Yapay Zekâ 

Robotlar, dronlar ve sensörler hızlı ve gerçek zamanlı veri 

toplamayı mümkün kılmasına rağmen, toplanan verilerin büyük 

miktarda olması nedeniyle doğru kararlar vermek hala çok zordur 

(Evensen, 2020; Jothiswaran ve ark., 2020). Günümüzde, birkaç 

araştırma enstitüsü ve su ürünleri teknolojisi start-up'ları, daha iyi ve 

daha hızlı kararlar almak için yapay zeka (AI) üzerinde çalışmakta ve 

uygulamaktadır (Evensen, 2020; Razman ve ark., 2020). Yapay zekâ 

sayesinde, su ürünleri üretimi daha az emek ile yoğun bir üretim 

sağlandığı için kısa sürede hızla artırılabilir. Yapay zekâ, işletmede 

besleyiciler, su kalitesi kontrolü, hasat ve işleme gibi birçok alanda 

kullanılabilir. Su ürünleri yetiştiriciliğinde girdi israfı, yapay zeka 

yoluyla yönetilebilir ve maliyetler %30'a kadar azaltılabilir 

(Jothiswaran ve ark., 2020). Böylece AI, daha az bakım ve daha düşük 

girdi maliyeti ile balık üretim sistemleri üzerinde tam kontrol sağlar. 

Bununla birlikte, mevcut sınırlı veriler nedeniyle AI'nın hala sınırları 

vardır. Veri kümesi giderek daha önemli hale gelmektedir. Bu nedenle 

balık çiftlikleri ve büyük su ürünleri işletmeleri, su ürünleri üretimi ve 

pazarlamasında verilerini paylaşmalıdır. Araştırmacılar ve çiftçiler, 

daha kesin ve daha iyi kararlar almak amacıyla geliştirilmiş 

algoritmalar geliştirmek için yalnızca her bir türün farklı kültür 
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koşullarında yetiştiricilik üretiminde yeterli veri ve kamuya açık 

alanlarda veri tabanlarının oluşturulması ile daha geniş bir örnek veri 

yelpazesini kullanabilecektir. 

• Artırılmış Gerçeklik (AR) 

AR, gerçek dünya ortamında etkileşimli bir deneyimdir. Gerçek 

dünyada bulunan nesneler, bilgisayar tarafından oluşturulan algısal 

bilgiler yardımıyla güçlendirilir (Jung, 2019). AR'de, bir bilgisayar 

tarafından üretilen nesneler, netlik ve veri ekleyerek gerçek dünya 

deneyimlerinin izlenimini geliştirmek için kullanılır. Yetiştiricilik 

faaliyetleri oldukça değişken, öngörülemeyen, zahmetli ve türe, yere 

ve kültür balıkçılığı sistemlerine bağlıdır (FAO, 2020). AR, maliyeti, 

boş zamanı azaltabilir ve balık davranışını, ağ deliklerini ve ölü 

balıkları izleme dâhil olmak üzere su altı dron ve robot 

operasyonlarını kolaylaştırabilir (Stene, 2019). AR yardımıyla çiftçiler 

üretim yerlerinde daha iyi bir genel bakış elde edebilir ve 

operasyonları daha etkin ve sıfır riskle tamamlayabilir. AR, su 

ürünleri endüstrisinde tarla üretiminin verimliliğini artırmak, ölümleri, 

sağlık durumunu izlemek ve analiz etmek ve birçok su parametresini 

ölçmek için kullanılmıştır. Son zamanlarda, yerinde su kalitesi veri 

toplama ve sorgulamayı iyileştirmek için bir AR artı bulut sistemi 

tasarlanmıştır (Xi ve ark., 2019). AR'nin su ürünleri endüstrisindeki 

bir başka uygulaması da eğitim ve öğretimdir. Norveç Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi (NUST), öğrencilere balıkların refahı, 

hastalıkların önlenmesi, balıklardan kaçma ve tehlikeli çalışma 

koşulları hakkında bilgi vermek için AR ve sanal gerçeklik (VR) 

geliştirmiş ve uygulamıştır (Stene, 2019). AR'nin su kalitesi yönetimi, 

uzaktan iş birliği ve toplantı odası tartışması dâhil olmak üzere balık 

çiftliklerinin en uygun yönetimine önemli ölçüde katkıda 

bulunabileceği kesindir. Bununla birlikte, bu tür sistemlerin satın 

alınabilirliği, bu teknolojinin küçük balık çiftlikleri için 

kullanılmasında her zaman kritik bir konudur. Ayrıca, AR'yi 
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etkinleştirmek için basit ve uygun maliyetli yazılımların geliştirilmesi, 

su ürünleri endüstrisi için önemlidir. 

• Sanal Gerçeklik (VR) 

Sanal gerçeklik (VR), sanal nesneleri gerçek zamanlı ve gerçek 

dünyaya yerleştirerek çevresel durumları dijital bir ara yüze 

dönüştürebilmektedir (Ferreira ve ark., 2012). VR, kullanıcıların kendi 

ortamlarında gerçek boyutlu 3D modelleri bulmalarını ve/veya 

bağlamsal bilgileri göstermelerini sağlayan birçok deneyim 

aracılığıyla izlenebilmektedir (Psotka, 1995). Su ürünleri yetiştiriciliği 

endüstrisinde, öğretim ve eğitim de dâhil olmak üzere VR'nin çeşitli 

potansiyel uygulamaları vardır. Örneğin, Norveç'teki gençlerin su 

ürünleri yetiştiriciliğine olan ilgisini teşvik etmek için VR 

uygulanmıştır (Prasolova-Førland ve ark., 2019). VR'nin su ürünleri 

endüstrisinde danışmanlık amacıyla da kullanılabileceği kesindir. 

VR'nin nesnelerin interneti (IOT) ile birleştirilmesi (Gubbi ve ark., 

2013), VR'nin öğretim, eğitim ve danışmanlıktaki uygulamalarını 

genişletecektir. 

• 3D Baskı Teknolojileri 

3D baskı, dijital bir dosyadan bir 3D katı nesnenin üretilmesini 

sağlamaktadır. 3D baskının son ürünü, eklemeli işlemlerle basılan bir 

nesnedir. Baskı prosedüründe, nesne tamamlanana kadar birkaç 

malzeme katmanı yerleştirilerek nesne oluşturulur (Mostafaei ve ark., 

2020). Dijital ve baskı teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte 3D 

yazıcılar daha uygun fiyatlı hale gelmektedir (Awad ve ark., 2020). Su 

ürünleri yetiştiriciliğinde 3D baskı uygulaması henüz emekleme 

aşamasındadır. 3D baskı, hidroponik sistemlerin (Takeuchi, 2019) ve 

balık robotlarının (Clark ve ark., 2012) basılmasında kullanılmıştır. 

Son zamanlarda, suda yaşayan türlerin spermlerinin hızlı 

dondurulması (vitrifikasyon) için 3D baskı teknolojisi kullanılarak 3 

boyutlu (3-D) vitrifikasyon cihazlarının prototipleri basılmıştır 

(Tiersch ve ark., 2020). Bu sistemler, spermlerin hızlı ve uygun 
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maliyetli korunmasını sağlar. Bu nedenle ufak boyutlu balıklarda 

araştırma amaçlı küçük ölçekli dondurma ve saha çalışmaları için 

uygundur. Sıcaklık, oksijen seviyesi ve pH dâhil olmak üzere su 

parametrelerini tespit etmek için 3D baskılı bir sensör sistemi test 

edilmektedir (Banna ve ark., 2017). 

3D baskıyı su ürünleri yetiştiriciliğine uyarlamak için ekipman 

maliyeti, üretim maliyeti, işlem sonrası gereksinimler, suda ve diğer 

yerlerde kullanılabilecek sınırlı malzemeler dahil olmak üzere çeşitli 

zorluklar vardır (Yeh ve Chen, 2018). Bu zorlukların üstesinden 

gelmek için su ürünleri bilim adamları, balık çiftçileri, mühendisler ve 

yazılım geliştiriciler, 3D baskı teknolojisini ürünlere ve iş modellerine 

uygun hale getirmek ve su ürünleri endüstrisi için uygun maliyetli 

ürünler geliştirmek için birlikte çalışmalıdır. 

• Blok Zincir (Blockchain) 

Blok zincir, 2008 yılında Nakamoto tarafından Bitcoin kripto 

para birimi sisteminde veri yönetim mekanizması olarak tanıtılmıştır 

(Nakamoto, 2008). Blok zincirde veriler, herkes tarafından 

paylaşılırken hiçbir bireyin, hiçbir şirketin veya hiçbir hükümetin bu 

verilere sahip olmadığı veya kontrol etmediği, merkezi olmayan bir 

yapıya sahiptir. Başlıca avantajları, veri bloklarından oluşan zincirdeki 

verilerin güvenli ve kurcalanmaya karşı korumalı olmasıdır (Drescher, 

2017). Örneğin, veri paylaşımını, ödeme işlemlerini, para 

transferlerini, dağıtılmış bulut depolama sistemlerini ve dijital kimlik 

korumasını desteklemek için blok zinciri tabanlı uygulamalar 

geliştirilmiş ve uygulanmaya başlanmıştır (Bodkhe ve ark, 2020). Su 

ürünleri endüstrisi, farklı işletmelerde çok büyük veriler üretmiş ve 

toplamıştır. Ancak bu veriler genellikle paylaşılmaz. Blok zinciri 

teknolojisi ile su ürünleri endüstrisindeki tedarik zinciri, çiftlikten 

tüketicilere kadar tam izlenebilirlik sağlayan ve küresel paydaşları 

birbirine bağlayan dijital hale gelebilir. Blok zincir teknolojisi, su 

ürünleri endüstrisinin farklı bölümlerinden büyük veri setlerini 
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güvenli ve etkili bir şekilde toplayabilir, paylaşabilir ve analiz 

edebilir. 

Bu teknoloji, gıda izlenebilirlik maliyetleri, gıda sahtekârlığı, 

gıda israfı ve gıda ile ilgili hastalıklara ilişkin sorunları ele alarak su 

ürünleri yetiştiriciliği endüstrisine büyük fayda sağlayabilir. Su 

ürünleri yetiştiriciliğinde blok zinciri, veri işleme süresini azaltabilir; 

üreticiler, perakendeciler, tüketiciler, hükümetler ve sertifikasyon 

kuruluşları arasındaki güvenilirlik ve güven ilişkilerini geliştirebilir. 

Dijital izlenebilirlik, gıda güvenliğini sağlamak için kritik bir adımdır. 

Su ürünleri endüstrisinde blok zinciri tabanlı araçlar geliştirilmekte ve 

uygulanmaktadır (Altoukhov, 2020). 

Gelecekte blok zincirinin avantajlarından yararlanmak için su 

ürünleri endüstrisindeki çiftçiler, işlemciler, nakliyeciler, distribütörler 

ve perakendeciler için bu gelişen teknolojiye şimdi yatırım yapmak 

çok önemlidir. Bu maliyetler, su ürünleri endüstrisinin farklı 

bölümlerinde değişken olabilir. 

• Nesnelerin İnterneti (Internet of Things IoT) 

IoT, IP adreslerinin birbirine bağlanması ve nesneler ile 

mobil/bilgisayar gibi diğer internet özellikli cihazlar ve sistemler 

arasındaki iletişim ile sürekli büyüyen fiziksel nesnelerin (sensörler ve 

veri kaydediciler gibi) ağlarını ifade eder. (Deekshath ve ark, 2018). 

Nesnelerin interneti (IoT) birçok endüstride önemli bir rol 

oynamaktadır (Gubbi ve ark., 2013). IoT teknolojisi, nesnelerin 

mevcut ağ altyapıları üzerinden algılanmasına ve kontrol edilmesine 

izin verir ve bilgisayar tabanlı sistemler ile fiziksel dünya arasında çok 

doğrudan entegrasyon için fırsatlar yaratır; bu da tarım, su ürünleri 

yetiştiriciliği, enerji, çevre yönetimi, altyapı yönetimi, bina inşaatı ve 

ulaşım gibi çeşitli alanlarda gelişmiş verimlilik, doğruluk ve 

ekonomik faydalarla sonuçlanır (Udin Harun Al-Rasyid ve ark., 

2020). Bu nedenle, IoT, su ürünleri havuzlarında farklı çevresel 

parametreleri izlemek ve olumsuz çevre koşullarına en uygun yerinde 
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çözümleri öğretmek için verimli bir çözümdür (Geetha ve Goutami 

2016; Saha ve ark., 2018). 

IoT, su ürünleri yetiştiriciliğinde nispeten yenidir (Jothiswaran 

ve ark., 2020). Tüm su ürünleri endüstrisi genelinde büyük verileri 

bağlayabilir. Bu teknoloji sektöre yeni fırsatlar getirmektedir 

(Kamaruidzaman ve Rahmat, 2020). Çiftlikler, üretim yerleri ve gıda 

işleme fabrikalarından gelen verilerin yanı sıra sosyal medyadan gelen 

büyük veriler de endüstri için önem kazanmaktadır (Dupont ve ark., 

2018). IoT teknolojisini su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisinde 

uygulamanın çeşitli faydaları vardır. Bunlar: 

1) Su ürünleri yetiştiriciliği sahalarındaki çevresel koşullar, 

birden fazla kafese birçok su altı kamerası ve sensörü dâhil edilerek 

gerçek zamanlı olarak ve daha yüksek kapsama alanıyla etkin bir 

şekilde izlenebilir. 

2) Balık çiftliklerinin çevre üzerindeki etkilerini sürekli ve 

zamanında izleyerek daha iyi çevre yönetimine olanak tanır. 

3) Zaman içinde elde edilen verilerle makine öğrenimi ile 

birlikte IoT, tahmine dayalı modeller oluşturmak için uygulanabilir. 

Bu tahmine dayalı modeller, potansiyel riskler için zamanında uyarılar 

sağlayan daha iyi ve kesin kararlar alınmasını sağlayacaktır. 

Büyük veri çözümleriyle IoT; daha üretken, sürdürülebilir ve 

karlı, daha güvenli ve riskleri yönetmesi daha kolay hale getirerek su 

ürünleri endüstrisinde devrim yaratabilir. Bu nedenle, işleme 

sistemlerini ve tedarik zincirlerini birbirine çok daha bağlı hale getirir. 

Bununla birlikte, ana balık çiftliğine uzak sensörlerden elde edilen 

bilgilerin küresel olarak başka bir yere gönderilmesinin gerekli olduğu 

uzak deniz su ürünleri yetiştiriciliği sahalarında IoT teknolojilerinin 

uygulanması hala pratik bir zorluktur. 
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GİRİŞ 

Ülkemiz su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisi daha çok balık 

yetiştiriciliği üzerine kurulmuştur. Su ürünleri yetiştiriciliğinde yeni 

türlerin kazandırılarak sadece insan gıdası olarak değil, aynı zamanda 

işleme yan ürünleriyle yem, kozmetik ve biyoteknolojik sektörü için 

ürün çeşitliğinin ve ekonomik kazançların artması açısından krustase 

yetiştiriciliğine önem verilmelidir. Bu nedenlerden dolayı 

krustaselerin yetiştiriciliğinde bilinmesi gereken temel biyolojik, 

ekolojik vb. bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölümde krustaselere 

ilgi duyan öğrenci, girişimci ve yetiştiriciler için yararlı olacak bazı 

sorulara cevap verilmiştir. 

Krustase Yetiştiriciliğinin Tarihçesi Nedir? 

Krustaseler, aralarında dekapodların (on bacaklılar) deniz ve 

tatlı sularda önemli ekolojik öneme sahip ve karides, yengeç, ıstakoz, 

kerevit gibi ekonomik değeri yüksek birçok türü içeren canlı 

grubudur. 

Krustase yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliğinin önemli bir 

sektörü haline gelmiştir (Bondad-Reantaso ve ark., 2012; Hosamani 

ve ark., 2017). Krustaseler protein açısından zengindir ve balıklara 

kıyasla mükemmel bir mineral ve vitamin (çinko, demir ve Vitamin 

B12, kolin vb.) kaynağıdır (Venugopal ve Gopakumar, 2017). 

Yüzlerce, belki de binlerce yıldır çeşitli tatlı su karidesi, deniz karidesi 

ve yengeç türleri, Hint-Pasifik bölgesi boyunca doğal yaşam 

alanlarından kıyı balık havuzlarına giren yavrulardan tesadüfi bir ürün 

olarak yetiştirilmiştir. Kuluçkahaneler ve karides çiftlikleri 1950'ler ve 

1960'larda hem Uzak Doğu'da hem de Güney ABD ve Hawaii'de 

yaygınlaştır (Wickins ve Lee, 2002). Batı ılıman bölgelerde kabuklu 

su ürünleri yetiştiriciliği geleneği yoktur ancak yüzyılın başından beri 

Avrupa ve Kuzey Amerika'da doğal suları kerevit (Holdich, 1993) ve 

genç ıstakozlarla (Addison ve Bannister 1994) yeniden stoklamak için 

çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Güney ABD'de 1950'den beri 
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uygulanmakta olan tatlı su kereviti yetiştiriciliği Avrupa iç sularında 

yeniden stoklama programları dışında, 1980'lerin sonlarında 

yaygınlaşmıştır. Kuzey Amerika'da 1965 ve 1975 yılları arasında 

kıskaçlı ıstakozlar üzerine yapılan araştırmalar, su sıcaklığını 

yükselterek ve günlük besleme ile doğal ortamında 5-7 yılda ticari 

boyuta ulaşabilen ıstakozların sadece 2 yılda istenilen boyuta kadar 

yetiştirilebileceğini göstermiştir (Wickins ve Lee, 2002). 

Çiftlik krustaseleri, su ürünleri yetiştiriciliği sektöründeki 

mevcut büyümenin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır (Resim-1) ve 

gelecekte, genel sucul protein üretimine daha yüksek bir nispi katkı 

sağlaması beklenmektedir. Ek olarak krustaseler, süs sucul türlerinin 

yaklaşık yıllık 300 milyon ABD doları değerindeki küresel ticareti 

için de önemlidir. 

2018 yılında yetiştiriciliği yapılan su ürünleri içerisinde 

krustaselerin üretiminin 9,4 milyon ton (69,3 milyar ABD doları) 

olduğu tahmin edilmektedir (FAO, 2020). 

 
Resim 1. Modern bir karides çiftliği (Anonim, 2022) 
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Krustaseler Neden Kabuk Değiştirir ve Kabuk Değişim 

Mekanizması Nasıl İşler? 

Eklembacaklılar, periyodik olarak büyüme, metamorfoz ve 

üreme için gerekli olan döngüsel kabuk değiştirmeye (dış iskeletin 

dökülmesi) ihtiyaç duymaktadır (Resim-2). Kabuk değişimi; çeşitli 

çevresel biotik ve abiotik faktörlerden etkilenen ve gen ekspresyonu, 

hücresel bağlılık, mitotik ve salgı aktivitesi, endokrinoloji, davranış ve 

hücre ölümündeki değişiklikleri içeren bir dizi hormonal sinyal 

tarafından düzenlenen karmaşık bir süreçtir (Loeb, 1993). Kabuk 

değişim sürecini anlamak ve nelerden etkilendiğini bilmek krustase 

yetiştiriciliğinde önemli konulardan biridir. 

 Krustaselerde kabuk değişimi süreci kabuk değişimi öncesi 

(pre-molt) , kabuk değişimi (ecdysis), kabuk değişimi sonrası (post-

molt) ve intermolt dönemi olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. 

Kabuk değişimi, kabuk değişimi öncesinde (pre-molt) eski dış 

iskeletin kısmi sindirimi veya yeniden emilmesi ve yeni bir kütikülün 

birikmesi ile başlamaktadır. Daha sonra kabuk değişimi (ecdysis) 

döneminde eski dış iskeletin dökülmesi, genişlemeyi takiben devam 

eden kütikül birikmesi ve yeni kütikülün sertleşmesi ile kabuk 

değişimi sonrası (post-molt) dönemini tamamlayan krustaseler 

sonunda intermolt'a girerek kabuk değişim sürecini tamamlamaktadır 

(Skinner, 1985). Yeni dış iskeletin sertleşmesi, iki ana bileşeni 

mineralizasyon ve sklerotizasyon (kütikülanin sertleşmesi) olan çok 

yönlü biyokimyasal işlemlerle meydana gelmektedir (Kuballa ve 

Elizur, 2008). Öncelikle organik matrisin mineralizasyonu, esas olarak 

CaCO3 ve Ca3(PO4)2 olmak üzere kalsiyum tuzlarının birikimini 

içermektedir. Bu tuzlar kalsit, vaterit ve hidroksiapatit olarak kabuklu 

kütikülün dış epikütikülü ve iç membran tabakası hariç tüm 

katmanlarında birikmektedir (Kuballa ve Elizur, 2008). 

Sklerotizasyon, organik matrisin kendisinin sertleşmesini ifade 

etmektedir ve fenollerin veya katekollerin enzimatik oksidasyonunu 

gerektirmektedir; bunlar daha sonra kütiküler proteinler ve kitin ile 
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etkileşime girerek onları çapraz bağlamakta ve sertleştirmektedir 

(Andersen ve ark., 1996; Terwilliger, 1999). 

Tüm eklembacaklılara benzer şekilde, krustaseler aralıklı kabuk 

değişimi yoluyla süreksiz bir büyüme sergilemektedir. Kabuk 

değişimi genellikle büyüme ve metamorfoz için larva aşamalarında 

meydana geldiği çoğu böcekten farklı olarak krustaseler ömrü 

boyunca kabuk değiştirmektedir. Örneğin, penaeid karides bir yaşam 

süresi boyunca diğer eklembacaklılardan çok daha fazla (Gao ve ark., 

2017), yaklaşık 50 kez kabuk değiştirmektedir (Godin ve ark., 1996). 

 

 
Resim 2. Kabuk değiştirmiş bir karides (Anonim, 2022a) 

Krustaselerin Kanı Neden Mavidir? 

Hemolenf, bazı eklembacaklıların dolaşım sisteminde bulunan 

bir sıvıdır. Hemolenf, vücutlarının merkezi boşluğunu, hemokoel'i 

doldurur ve solungaçlardan emilen oksijeni, sindirim sistemi 

tarafından sağlanan besinleri; boşaltım sistemleri (nefridia, anten 

bezleri) yoluyla atılacak katabolitler taşır, hormonlar ve bağışıklık 

hücreleri (hemositler) işlevlerini yerine getirmektedir (Gianazza ve 

ark., 2021). Hemosiyanin, ana hemolenf bileşenidir (> %60); geriye 

kalan kısımda proteinler pıhtılaştırıcı, apohemosiyanin, hormonlar ve 

antizomları içermektedir (Depledge ve Bjerregaard, 1989). 

Hemosiyanin omurgalılarda bulunan kırmızı kan hücrelerindeki demir 
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bazlı hemoglobin yerine oksijenle temas ettiğinde maviye dönüşen 

bakır bazlı bir proteindir (Resim-3); böylece hemolenf krustaselerde, 

omurgalı kanının kırmızı rengi yerine mavi-yeşil bir renk vermektedir. 

 
 

Resim 3. Kan hücre örnekleri (hemoglobin ve hemosiyonin) (Anonim, 2022b)  

 

Tatlısu Karideslerinin Yaşam Döngüsü Nasıldır? 

Şimdiye kadar yetiştirilen tüm tatlı su karidesleri, Palaemonidae 

ailesinin en büyük cinsi olan Macrobrachium, Bate 1868 cinsine aittir. 

Neredeyse tamamı, en azından hayatlarının bir bölümünde tatlı suda 

yaşayan yaklaşık 200 tür tanımlanmıştır. Göller, nehirler, bataklıklar, 

sulama hendekleri, kanallar ve göletler dahil olmak üzere çoğu iç tatlı 

su alanlarında ve ayrıca nehir ağzı alanlarında bulunmaktadır (New, 

2002). 

Çok eski zamanlardan beri esaret altında yetiştirilmesine 

rağmen, 1961'de Malezya, Penang'daki Deniz Balıkçılığı Araştırma 

Enstitüsü'nde Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) uzmanı Shao-Wen Ling'in 

tatlı su karidesi (M. rosenbergii) larvalarının hayatta kalmak için acı 

koşullar gerektirdiğini keşfetmesiyle ilk önemli dönüm noktasına 

ulaşılmasıyla bu türün modern yetiştiriciliği başlamıştır (Şekil-1). 
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Araştırıcı, tatlı su karidesi kuluçkahanelerinde başarılı çiftleşmenin 

dişiler çiftleşme öncesi kabuk değiştirdiğinde meydana geldiği 

bildirilmiştir. Ayrıca deneme yanılma yoluyla, tuz veya soya sosu 

ilavesinin larvaların hayatta kalması için gerekli olduğu ve larvaların 

hayatta kalmak için 5 günden sonra acı suya ihtiyacı olduğu 

belirlenmiştir (Ling,1977). 

 

 
 

Şekil 1. Tatlı su karidesi (M. rosenbergii)’nin yaşam döngüsü (Kumlu (2001) 

tarafından verilen bilgilere göre çizilmiştir) 

 

Kerevitlerdeki Mide Taşları Ne İşe Yarar? 

Eklembacaklılar, büyümek için düzenli olarak değiştirmeleri 

gereken, kütikül olarak da adlandırılan sert bir dış iskelete sahiptir. 

Sonuç olarak krustaselerin ömrü, kabuk değiştirme döngüleriyle 

yakından bağlantılıdır. Krustaselerin çoğunda, kütikül sadece 

sklerotizasyonla değil, kalsifikasyonla da sertleşmektedir. Bu nedenle, 
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krustaseler her yeni dış iskeleti mineralize etmek için döngüsel olarak 

bir kalsiyum iyonu kaynağı bulmak zorundadır (Luquet, 2012a). 

Kullanılan kalsiyumun kaynağı esas olarak hayvanın yaşam tarzına 

bağlıdır. Suda yaşayan türler için kabuk değişimi sonrası brankial 

kalsiyum alımı, kütikül kalsifikasyonuna büyük ölçüde katkıda 

bulunurken daha az ölçüde, besinler başka bir kalsiyum iyonu 

kaynağıdır. Karasal kabuklular (bunlar arasında amfipodlar, izopodlar 

ve dekapodlar), ayrıca bazı suda yaşayan dekapod türleri de 

dokularında döngüsel olarak kalsiyum depolamaktadır (Luquet ve 

ark., 2012b). Depolama organları ve depolama yapılarının morfolojisi 

çok çeşitlidir. Örneğin kerevitler mide duvarlarında bir veya iki çift 

mide taşı (gastrolit) olarak kalsiyum depolamaktadır (Resim-4). 

Kerevitler kabuklarını değiştirdiklerinde ve daha sonra 'yumuşak' bir 

evreye girdiklerinde, yırtıcılara karşı savunmasızdırlar, bu nedenle 

mümkün olduğunca çabuk yeni bir kabuk inşa etmeleri gerekmektedir. 

Kabuklarının dökülmesine yol açan -ecdysis adı verilen bir süreç- 

kerevitlerde kabuk değiştirmeyi sağlayan hormonlar, dış iskeletten 

kalsiyum karbonatın çıkarılmasını tetikler; bu, mide duvarının 

epitelinde bir çift mide taşı oluşumunu başlatmaktadır. Kerevit tüm 

kabuğunu kaybettikten sonra, yeni dış iskeleti oluşturmak için mide 

zarındaki mide taşlarından kalsiyumu yeniden absorbe etmektedir. 

Kerevit, yeni dış iskeletleri için daha fazla CaCO3 sağlamak için, 

kabuklarını değiştirdikten sonra kabuğunu yiyebilmektedir. 

Gastrolitler, deniz ortamındaki kabuklular tarafından değil, az 

miktarda Ca2
+ bulunduğundan sadece tatlı suda yaşayan kerevitler 

tarafından üretilmektedir (Tucker ve Tucker, 2019). 
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Resim-4 Kerevitlerden çıkarılan mide taşları (Tucker ve Tucker, 2019) 

Krustaselerin Biomedikal Endüstrisindeki Önemi Nedir? 
 

Dünya yüzeyinin %70'i okyanuslarla kaplı olduğundan, deniz 

ortamının bir milyondan fazla makroskobik türe (algler, mercanlar, 

süngerler, yumuşakçalar, balıklar ve memeliler) ev sahipliği yaptığı 

tahmin edilmektedir (Daniotti ve Re, 2021). Denizlerin büyüklüğü ve 

barındırdıkları türlerin değişkenliği, doğal ürünlerin yapısal 

çeşitliliğine yol açarak endüstriyel uygulama potansiyeline sahip bu 

organizmalardan elde edilen yeni biyoaktif maddelerin araştırılmasını 

teşvik etmiştir (Altmann, 2017). Bunlar arasında, krustase kitininden 

elde edilen polisakkarit kitosan özel bir yer tutmaktadır. Bu 

biyopolimer selülozdan sonra en bol bulunan ikinci biyopolimer 

olduğu için, kitin kullanımına uzun yıllardır büyük ilgi gösterilmiştir 

(Abdel-Rahman ve ark., 2015). Ticari kitin, birçok kimyasal 

(demineralizasyon ve deproteinizasyon) işlemler sonrasında, özellikle 

deniz ürünlerinin işleme endüstrisi yan ürünleri olan kabuklu deniz 

hayvanlarının kabuklarından (Lopes ve ark., 2018) elde edilmektedir. 

Kitosan, biyouyumluluk ve biyobozunurluk gibi önemli biyolojik 

özellikleri ile düşük toksisiteli, antimikrobiyal, antioksidan ve anti-

kanser özellikleri nedeniyle birçok araştırma alanlarında 

kullanılmaktadır (Matica ve ark., 2019). Örneğin, Florida Atlantik 

Üniversitesi'ndeki bazı araştırmacılar, yengeç ve diğer krustaselerin 

kabuklarını kullanarak iltihabi bağırsak hastalığı ve diğer iltihaplı 
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hastalıkları önlemek ve tedavi etmek için ağızdan uygulanan bir 

kabuklu mikropartikül diyet takviyesi geliştirmişlerdir (Susanto, 

2021). Ayrıca kitosan, yalnızca içsel antimikrobiyal özelliklerinden 

dolayı değil, aynı zamanda yaralara ve yanıklara dışsal antimikrobiyal 

ajanlar verme yeteneğinden dolayı da yara ve yanık enfeksiyonlarını 

önlemek veya tedavi etmek için kullanılabilmektedir (Dai ve ark., 

2013) (Resim-5). 

 

                
 

Resim-5 Kitosandan üretilmiş yara sargı bezleri (Anonim, 2022c) 
 

Biyomedikal endüstrisi için önemli diğer bir ürün olan At nalı 

yengeci (Limulus polyphemus) hemolenfidir (Resim-6). Her yıl 

milyonlarca hasta için ilaç ve tıbbi cihaz güvenliğini sağlayan sterilite 

testinde kritik bir bileşen olan Limulus amebosit lizatının (LAL) 

kaynağıdır. Limulus amebosit lizat (LAL) testi basitliği, özgüllüğü ve 

duyarlılığı nedeniyle gram negatif patojenlerin tespiti için tercih edilen 

bakteriyel endotoksin testi olarak kullanılmaktadır (Hochstein, 1990, 

Cooper, 2001). 
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Resim-6 At nalı yengeçlerinden mavi kanlarının alınması (Anonim, 2022d) 
 

Ek olarak karidesler, yengeçler ve ıstakozlar gibi işleme için 

kullanılan organizmalar; kafalar, dış iskeletler ve uzantılardan oluşan 

yan ürünler üretmektedir (Šimat, 2021). Değerli bileşiklerin kabuklu 

yan ürünlerinden geri kazanılması, yeni ürünlerin/içeriklerin 

geliştirilmesine ve tüm sektörün sürdürülebilirliğine katkıda 

bulunabileceği gibi çevresel faydalar da sağlayabilmektedir. Kabuklu 

yan ürünlerinden elde edilen karotenoid astaksantin gıda, yem, ilaç ve 

nutrasötik endüstrilerinin büyük ilgisini çeken bir bileşiktir. Son 

yıllarda yapılan çalışmalar, doğal astaksantinin güçlü bir nutrasötik ve 

terapötik potansiyeli olduğunu göstermiştir (Šimat ve ark., 2022). Bu 

nedenlerden dolayı krustaselerin biyomedikal sanayisi için önemi çok 

büyüktür.  
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GİRİŞ 

Dünya nüfusu günümüzde hızlı bir şekilde artarak yaklaşık 8 

milyara ulaşmıştır. Bu nüfusun beslenme ihtiyaçlarının 

karşılanabilmesi, mevcut gıda kaynakların arttırılmasına ve bu 

kaynakların, bugünün ve yakın geleceğin teknolojik gelişmelerine 

uygun ve ekonomik olarak kullanılmasına bağlıdır. Ayrıca insanların 

kültür düzeylerinin gelişmesi ile birlikte dengeli ve sağlıklı 

beslenmeye verdikleri önem de artmıştır. Yeterli ve dengeli 

beslenmenin sağlanabilmesi için protein ihtiyacının kaçınılmaz olduğu 

ve günlük alınması gerekli proteinin üçte birinin hayvansal kaynaklı 

olması gerekliliği de bilinmektedir. 

Türkiye’de göl, dere, çay, nehir gibi iç sularda ve bazı nemli 

ortamlarda yaşayan pek çok kurbağa türü bulunmaktadır. 

Kurbağaların hemen hepsi üreme zamanlarında suya bağımlı olup 

hayatlarının diğer zamanlarında karada yaşamaktadırlar. İlkbahar ve 

yaz aylarında bazı su ortamlarının kuruması, bu sulara yumurta 

bırakan kurbağaların yaşam döngüsünü olumsuz yönde 

etkilemektedir. Hatta büyük bir kısmı bu nedenle ölmektedir. 

Kurbağalar, bilimsel çalışmalar için laboratuvarlarda denek 

hayvanı olarak kullanılmasının yanı sıra besin olarak da birçok 

Avrupa ülkesinde tüketilmektedir. Bu sebeplerden dolayı kurbağaların 

sıklıkla avlanmaları kaçınılmaz olmuştur ve son yıllarda 

popülasyonlarında önemli miktarda azalma görülmüştür. Özellikle, 

Güney Amerika (Brezilya, Meksika, Ekvator, Arjantin) ve Uzakdoğu 

ülkeleri (Tayvan, Tayland, Endonezya, Vietnam) kurbağa üretiminde 

çok önemli mesafeler kaydetmiş olup entansif, yarı entansif şekilde 

üretim yapmaktadırlar. Ülkemiz, Avrupa ülkelerine önemli miktarda 

kurbağa ihraç etmesine rağmen; ülkemizde kurbağa üretimi hala 

tamamen avcılığa dayalı yapılmaktadır. Türkiye’de kurbağa 

üretiminin olabilirliği, her şeyden önce iç su potansiyelimizin 

yeterliliğine bağlıdır. Bugün ülkemizin iç su potansiyeli, Türkiye 

alanının %1,6’sını kapsamaktadır. Çevre ve Orman Bakanlığı, Çevre 



SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ | 416 

Operasyonel Programı raporuna göre Türkiye, bulunduğu coğrafi ve 

iklim koşulları nedeniyle Ortadoğu ve Avrupa’daki en önemli sulak 

alanlara ev sahipliği yapmaktadır. Bu kitap bölümünde ekonomik 

değere sahip kurbağalar hakkında genel bilgiler verilerek, kurbağa 

yetiştiriciliği konusunda elde edilen deneyimler paylaşılmıştır. 

Kurbağaların Sistematikteki Yeri Nedir? 

Amfibiler (iki yaşamlılar); semenderler (takım Urodela, 

“kuyruklu olanlar”), kurbağalar (takım Anura, “kuyruksuz olanlar”) 

ve üyesiz iki yaşamlılar (takım Apoda, “bacaksız olanlar”, bu iki 

yaşamlılar solucan benzeri vücut yapıları ile tanımlanırlar) olmak 

üzere toplam 6.022 tür ile temsil edilmektedirler. Ayrıca iki 

yaşamlılar, amfibiler ya da amfibyumlar olarak da bilinirler. Amphibia 

sınıfı, omurgalıların su dışında yaşayan ilk grubunu oluşturmaktadır. 

Şube: Chordata 

Alt Şube: Vertebrata 

Sınıf: Amphibia 

1. Takım: Urodela (KUYRUKLU KURBAĞA) 

2. Takım: Apoda (BACAKSIZ KURBAĞA) 

3. Takım: Anura (KUYRUKSUZ KURBAĞA) 

1. Familya: DISCOGLASSIDAE 

2. Familya: PELOBATIDAE 

3. Familya: PELODYTIDAE 

4. Familya: BUFONIDAE 

5. Familya: HYLIDAE 

6. Familya: RANIDAE 

Pelophylax ridibundus (Pallas 1771) (Ova Kurbağası) 
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Pelophylax bedriagae (Camerano 1882) (Levanten Kurbağa) 

Rana catesbeiana (Shaw, 1802) (Amerikan boğa kurbağası) 

Rana tigerina (Daudin, 1802) (Kaplan Kurbağası) 

Rana dalmatina (Bonaparte 1838) (Çevik Kurbağa) 

Rana macrocnemis (Boulenger 1885) (Uludağ Kurbağası) 

Rana camerani (Boulenger 1886) (Şeritli Kurbağa) 

Rana holtzi (Werner 1898) (Toros Kurbağası) 

Ekonomik Değeri Olan Kurbağa Türlerinin Bölgelere Göre 

Dağılımı Nedir? 

Farklı iklim kuşağı içerisinde birçok bölgemizde Rana, Hyla, 

Bufo, Palodytes ve Pelabotes cinsine ait kurbağa türleri yaşamaktadır. 

Bu cinsler içerisinde Rana’nın 4, Pelophylax’ın ise 2 türünün 

ekonomik değeri bulunmaktadır. Bunlar; Rana dalmatina (Bonaparte, 

1840) (Çevik Kurbağa), Rana macrocnemis (Boulenger, 1885) 

(Uludağ Kurbağası), Rana camerani (Boulenger, 1886) (Şeritli 

Kurbağa), Rana holtzi (Werner, 1898) (Toros Kurbağası), Pelophylax 

bedriage (Camerano, 1882) (Levanten Kurbağa) ve Pelophylax 

ridibundus (Pallas, 1771) (Ova Kurbağası) ‘tur (Avcıoğlu, 2013) 

(Şekil 1).  

Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) (Ova Kurbağası) türü 

dünyada Orta ve Güney Avrupa’nın yanı sıra, Kuzey Afrika ve Doğu 

Asya’da yayılış gösterirken (Tok ve ark., 2000) Türkiye’de başta 

Trakya bölgesi olmak üzere, Doğu Akdeniz ve geniş sulak ovalara 

sahip bölgelerimizin göl, nehir, dere ve çay gibi sucul alanlarında 

yayılış gösteren gerçek su kurbağalarıdır (Başoğlu ve ark., 1994; 

Bülbül ve ark., 2011). Eti yenebilen ve ticari açıdan toplanan önemli 

bir kurbağa türü olup kaydedilen en yüksek bulunuş yeri 2250 m’dir 

(Göçmen ve Budak, 2008).  
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Yapılan araştırmalarda, Pelophylax bedriagae (Camerano, 1882) 

(Levanten Kurbağası), Pelophylax ridibundus’tan morfolojik olarak 

belirgin bir farkı bulunamamış, yalnız DNA yapısıyla bu türden 

ayrılmaktadır (Bülbül ve ark., 2011). 

Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) (Çevik Kurbağa), 

Türkiye’nin Kuzey Anadolu (sahilden oldukça içeri kadar) ve Trakya 

bölgesinde yayılış gösteren bu tür sarımsı, pembemsi veya 

kahverenginde olup yaprağını döken ağaçlardan meydana gelen koru 

veya ormanlık alanlar ile yüksek boylu otlarla kaplı ıslak çayırlıklarda 

yaşamaktadır (Göçmen ve Budak, 2008). 
 

             
a                                                                              b 

            
c                                                                             d 

            
e                                                                              f 

Şekil 1. Ülkemizde ekonomik değeri olan kurbağa türleri (Avcıoğlu, 2013); a) 

Pelophylax ridibundus; b) Pelophylax bedriagae; c) Rana dalmatina; d) Rana 

macrocnemis; e) Rana camerani; f) Rana holtzi  
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Tipik bir dağ kurbağası olan Rana macrocnemis (Boulenger, 

1885) (Uludağ Kurbağası), genellikle pembemsi kahverengi veya 

tuğla kırmızısı rengi ile albenili bir türdür.  Genel olarak 1000 m ve 

üzeri yüksekliklerde, çıplak arazi veya ağaçlı ve sulu bölgelerde 

yaşamaktadır. Türkiye’de en fazla bulunduğu ve bilindiği yer 

Uludağ’dır (Özeti ve Yılmaz, 1994).  

Anadolu’da çeşitli dağlara ait kayıtları bulunan Rana camerani 

(Boulenger, 1886) (Şeritli Kurbağa); Erciyes, Nemrut, Hakkâri, Kars, 

Trabzon ve Ordu illerinde tespit edilmiştir. Sırt rengi çoğunlukla tuğla 

kırmızısı- gri kahverengi veya yeşilimsi kahverengidir. Genellikle 

sırtın ortasında açık renkli bir şerit olan bu tür bir dağ kurbağasıdır. 

Daha çok açık arazideki ıslak zeminli çayırlıklar ve su kenarlarını 

tercih etmektedir (Özeti ve Yılmaz, 1994; Göçmen ve Budak, 2008)).  

Anadolu’ya ait bir dağ kurbağası olan Rana holtzi (Werner, 

1898) (Toros Kurbağası), sırt rengi genellikle sarımsı kirli yeşil, 

sarımsı pembe veya gri yeşil olup bunun üzerinde koyu lekeler 

bulunmaktadır.  Bugüne kadar yegâne bilindiği yer, Toroslar’da 

Bolkar dağıdır (Özeti ve Yılmaz, 1994). 

Kurbağa Toplayıcılığı Kültürü Nedir? 

Türkiye’de kurbağa toplayıcılığı elli yılı aşkın bir süredir 

yapılan önemli bir geçim kaynağı olmanın yanı sıra babadan oğula 

geçen bir meslek niteliği kazanmıştır. Anadolu'nun pek çok şehrinde 

yapılan kurbağa avcılığında Edirne ve Hatay başta gelen illerdendir. 

İklim ve ekolojik çevre, toplayıcılığın yönünü belirleyen önemli bir iki 

unsurdur. Bu nedenle Edirne'de kış mevsiminde gündüz yapılan 

kurbağa toplayıcılığı, Hatay'da gece avcılığıyla yürütülmektedir. 

Edirne'de çeltiğin yoğun olarak yetiştirildiği İpsala ve Meriç 

ilçelerinde tarla ile sulama kanallarından avcılar tarafından toplanan 

kurbağalar, değerli bir ihracat ürünü olarak Avrupa mutfaklarında yer 

bulmaktadır. 



SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ | 420 

Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nin Gölbaşı köyü de kurbağa 

toplayıcılığının yoğun olarak yapıldığı yerler arasında bulunmaktadır. 

15-40 yaşlarındaki kurbağa toplayıcıları, bulundukları bölgenin sulak-

sazlık alanları yeterli olmadığı için Türkiye’nin farklı bölgelerinde 

toplayıcılık yapmaktadırlar. Yaşanılan bölgeden uzaktaki kurbağa 

toplayıcılığı için önce büyük bir araç (kamyonet veya minibüs) 

ayarlanmakta (genellikle kiralanır), sonra kişi sayısı ve kumanya 

belirlenmektedir. Kurbağa toplama ekipmanları ile birlikte yola çıkan 

toplayıcılar, en ideal gün dilimini (akşam veya gece) belirleyerek su 

kaynağına (göl, gölet, sulama kanalları, bataklık gibi) geldiklerinde 

önce avlama ekipmanı ile kuşanırlar. Bunlar; ışık kaynağı (fener, 

lüks), iple donatılmış bele bağlanan bidon, kasık çizme veya diz altı 

çizme ve uzun saplı kepçedir. Toplayıcılar belli mesafelere dağılarak 

suya girip ayaklarıyla suyu karıştırarak dipteki kurbağaların kepçelere 

yönelmesini sağlarlar. Gün ağarana kadar devam eden bu işlem 

yaklaşık 5 saat sürebilmektedir. Operasyondan sonra toplanan 

kurbağalar plastik çuval veya kasalara konularak toplama işlemi 

bitene kadar araçta bekletilmektedir. 10-15 gün devam eden toplama 

operasyonu sonunda köylerine dönen toplayıcılar, ürünü aracıya 

satmaktadırlar. Aracı da tüm toplayıcılardan topladığı kurbağaları 

(ortalama bir adet/30-45 g), beton zeminli nemli bir havuzda 

toplayarak boylarına göre ayırıp canlı olarak filelere doldurarak en 

yakın işleme tesisine götürüp satmaktadır.  

Toplayıcıların topladığı kurbağa miktarı kişinin yaşına, gece-

gündüz farkına, mesleki becerisine ve iklime göre değişiklik 

göstermektedir. Kurbağa toplayıcılığı göründüğü kadar kolay 

olamayan zor bir meslektir. Kış mevsiminde suda çalışmak, girilen 

suda kamış gibi sert bitkilerin tulumu delmesi ile soğuk suda uzun 

süre çalışıyor olmak, kişinin hastalanmasına sebep olmaktadır. Ayrıca 

avcılık süresince kurbağalarla birlikte aynı araçta planlanan gün 

sayısınca konaklamak, yeterince uyuyamamak ve beslenmeye dikkat 

edememek avcılık dönüşü toplayıcıların birçoğunda sağlık sorunu 

oluşturabilmektedir. Bu da bir sonraki avcılık planını ötelemeye ve av 
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mevsimini kaçırmaya neden olabilmektedir. Babadan oğula geçen bu 

meslek artık azalmaktadır. Azalmasının en önemli nedeni 

toplayıcılıkta av yasağına yıllar ölçüsünde dikkat edilmediği için 

kurbağa popülasyonunda oluşan azalmaya paralel olarak, kişi başına 

düşen miktar azaldığı için bu meslek yeterince gelir getirmediğinden 

yeni neslin buna eğilimi oldukça azalmıştır.  

Kurbağa Toplayıcılığına Yönelik Mevzuat Var mıdır? 

Türkiye’de kurbağa avcılığı ve ihracatı ile ilgili bazı 

düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler, Tarım ve Köyişleri 

Bakanlığına bağlı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nce 

hazırlanmakta olan ticari avcılığa yönelik “Su Ürünleri Tebliği” ile 

ihracata yönelik “Su Ürünleri Yönetmeliği” ve “Uygulamaya İlişkin 

Düzenleme ve Talimat” şeklindedir (Anonim, 2009). Bu 

düzenlemelerden biri olan 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri 

Avcılığını düzenleyen tebliğ ile avcılığa yönelik zaman yasağı 

getirilmiş olup bu yasaklarda farklı iller için farklı tarihleri 

kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.  

1 Nisan- 31 Mayıs: Afyonkarahisar, Ankara, İstanbul, 

Kahramanmaraş, Konya, Malatya, vb.  

1 Mart- 30 Nisan: Adana, Adıyaman, Aydın, Gaziantep, Hatay, 

İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak 

15 Mayıs- 15 Temmuz: Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, 

Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kayseri, Muş, 

Siirt, Sivas, Tunceli, Van 

Ayrıca, Antalya ve Muğla’da her dönem kurbağa avcılığı 

yasaktır. Niğde Bolkar dağları Karagöl ve Çinili Göl çevresinde 

endemik tür olan Rana holtzi türünün avlanması yasaklanmıştır 

(Anonim, 2012). Ticari avcılığı düzenleyen tebliğin dışında, 1380 

sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği ile hayvansal 

ihracat mevzuatı gereği, ürüne ve ürünün avlandığı bölgelere yönelik 

bazı sınırlandırma ve yükümlülükler getirilmektedir. Bu amaçla 



SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ | 422 

avcılığı yapılan kurbağaya ait “Menşei Belgesi” ile “Sağlık 

Sertifikası” düzenlenirken, avlandığı alanlarda fitofarmasötik kalıntı, 

pestisit, ağır metal (civa, kadmiyum, kurşun, bakır, çinko, arsenik) ve 

radyonükleid seviyelerinin belirlenmesi amacıyla ilgili 

laboratuvarlarda analizlerin yapılması gerekmektedir. Laboratuvar 

sonuçlarının değerlendirmesi yönetmelikte belirtilen parametre ve 

tolere değerlere bakılarak yapılmaktadır. Analiz raporlarının olumlu 

çıkması halinde bölge ürün alımına açılmakta, olumsuz çıkması 

durumunda ise avcılığa müsaade edilmeksizin toplama alanlarından 

ürün alımına izin verilmemektedir. Avrupa Birliği üyesi ülkelere canlı 

kurbağa ihracatında sağlık sertifikası düzenlenirken fitoformasötik 

kalıntı, radyonükleid analizleri ve ağır metal analizleri dışında analiz 

raporu aranmamaktadır. Alıcı ülke talep ettiği takdirde, ihracat 

esnasında talep edilen diğer analizlerde yapılmaktadır. Türkiye’de 

Adana, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Edirne, Hatay, 

Mersin ve Yalova mevzuat kapsamında gerekli analizlerin yapıldığı ve 

kurbağa avcılığına izin verilen av sahalarının bulunduğu illerdir 

(Anonim, 2012; Şereflşlan ve Alkaya, 2016).  

Ülkemizde Kurbağa Üretimi Mümkün müdür? 

Türkiye’de kurbağa üretiminin olabilirliği, her şeyden önce iç su 

potansiyelimizin yeterliliğine bağlıdır. Bugün ülkemizin iç su 

potansiyeli, Türkiye alanının %1,6’sını kapsamaktadır. Çevre ve 

Orman Bakanlığı, Çevre Operasyonel Programı raporuna göre 

Türkiye, bulunduğu coğrafi ve iklim koşulları nedeniyle Ortadoğu ve 

Avrupa’daki en önemli sulak alanlara ev sahipliği yapmaktadır 

(Bahar, 2010). Sıcaklık ve nem oranı bakımından 

değerlendirildiğinde, ülkemizin Tüm Akdeniz bölgesinin özellikle 

doğu kesimi kurbağa kültürü için uygun bölgesidir 

Her kurbağa yenir mi? 

Tüm amfibiler arasında sadece Ranidae familyasına ait kurbağa 

türlerinin yenilmesi uygundur, çünkü çoğu kurbağa türü hem küçüktür  

hem de insanlar için toksik etkiye sahiptir(Neveu, 2009). 
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Avrupa’nın Kurbağa İhtiyacında Türkiye’nin Rolü Nedir? 

Türkiye’de tüketimi olmamasına rağmen toplayıcılıkla elde 

edilen kurbağalar dünyanın birçok ülkesine ihraç edilmektedir. 

Türkiye yaklaşık 50 yıldan beri başta Fransa olmak üzere, İtalya, 

İsviçre, Belçika ve ABD gibi ülkelere kurbağa ihraç etmektedir 

(Özgür, 2005; Neveu, 2009). Türkiye’de başlıca 5 firma canlı kurbağa 

ve işlenmiş kurbağa bacağı ihracatı yapmaktadır. Bunlar Kocaman 

Balıkçılık (Bandırma/Balıkesir), Sasu A.Ş. (Adana), Sagun A.Ş. 

(Kemal Balıkçılık) (Edirne), Pakyürek (Adana) ve Mantaş A.Ş. 

(Yalova)’dir. Bunlardan Pakyürek ve Mantaş kurbağaların bol olduğu 

bahar dönemlerinde canlı olarak ihracat yapmaktadır. Bu firmalar 

kurbağaların üreme zamanları olan mayıs ve haziran aylarında, 

avcılarına kurbağa toplattırmayıp ellerindeki donmuş haldeki 

kurbağaları işleyerek satışa sunmaktadırlar (Avcıoğlu, 2013). 

Kurbağa bacağı ihracatında Türkiye’nin en büyük rakipleri Çin, 

Endonezya, Tayland ve Vietnam gibi Uzak Doğu ülkeleridir (Martin, 

2000; Eurostat, 2010). Bilhassa Endonezya, kurbağa üretiminde son 

20 yıldan beri bu sektöre liderlik etmekte olup Türkiye’nin en önemli 

rakibidir (Mirsaeed ve ark., 2014). Avrupa ülkeleri arasında en çok 

kabul gören ise Türkiye’den giden kurbağalar olmaktadır. Bunun 

nedeni Avrupa ülkeleri tarafından istenen kriterler ve hijyen şartlarının 

yerine getirilmesinden kaynaklanmaktadır. Kurbağa bacağı, lüks 

restoranlarda cazip bir yiyecek olmakla beraber Türkiye’de tüketimi 

düşüktür ve sadece İtalyan, Fransız restoranlarının yanı sıra güney 

sahil şeridindeki tatil köylerinde tüketilmektedir (İnan, 2004; Çağıltay 

ve ark., 2014). Türkiye’de kurbağalar genellikle Edirne, Antalya, 

İskenderun, İpsala ve Mustafa Kemal Paşa çevresinden temin 

edilmektedir. Avrupa ülkeleri, 50-60 g ağırlığa sahip Rana esculanta 

ve Pelophylax ridibundus türlerini tercih etmektedirler. Türkiye’de 

toplanan kurbağaları yıllık 3000-4000 ton ile en fazla talep eden ülke 

Fransa’dır (Negroni, 1997; Neveu, 2009).  
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Kurbağa Yetiştiriciliği Ne Zaman Ortaya Çıkmıştır? 

Kurbağa yetiştiriciliği ile ilgili ilk girişimler Birleşik 

Devletler’de XIX. yüzyıla kadar uzanmaktadır. İlkel olan bu 

çiftliklerde iribaşlar etrafı çitlerle çevrili toprak havuzlarda stoklanıp 

beslenmeye çalışılmıştır. 1930’ların sonlarına doğru, Birleşik 

Devletler dışındaki ilk kurbağa çiftliği Brezilya’da kurulmuştur. Bu 

çiftlikler, yeterli yiyecek temin edilememesi ve hastalık sorunu olması 

nedeniyle başarısız olmuştur. Kurbağa yetiştiriciliği, 1970’lerin 

ortasında Brezilya’da tekrar popülerlik kazanmıştır. Akademik 

grupların ve küçük girişimcilerin desteği sayesinde 1980’lerin sonuna 

kadar araştırmalar yapılarak kurbağa yetiştiriciliği ile ilgili bir dizi 

kültür tesisi tasarımı ve kültür modelleri geliştirilmiştir (Arıman ve 

ark., 2000; Oliveira ve Rocha, 2015). Tayvan, 1950’lerde Çin’e olası 

bir alternatif su ürünleri türü olarak kurbağaları ilk defa ithal etmiştir. 

Daha sonra Tayvan’da Rana catesbeiana’nın kültürü yapılması için 

bir araştırma programı uygulanmıştır. Meksika’da 1960’lı yılların 

başında bu türün yetiştirilmesine yönelik ilk girişimler, Birleşik 

Devletler’de kurbağa etine yönelik artan talebi karşılamak amacıyla 

kurulmuştur. Çiftlik ilk etapta kuluçka, iribaş ve besleme havuzları 

için tasarlanmıştır.  Fakat daha sonra geniş bir kurbağa yetiştirme 

tesisi haline gelmiştir. 1991-2001 yılları arasında, Meksika Araştırma 

ve İleri Araştırmalar Merkezi (Cinvestav) ve Brezilyalı araştırmacılar, 

kurbağa kültürü için üretim fizyolojisi, beslenme, patoloji ve 

ekofizyoloji alanlarında daha ileri adımlarla sonuçlanan kapsamlı bir 

uygulama araştırması programı uygulamışlardır.  Meksika ve Latin 

Amerika’nın çeşitli bölgelerinde, şu anda ticari kültürde kullanılmakta 

olan sistemleri geliştirmişlerdir (FAO, 2010; Oliveira ve Rocha, 

2015). 

Her Kurbağa Yetiştirilebilir mi? 

Yetiştiricilik için en uygun tür olarak kabul edilen Rana 

catesbeiana’nın (Kuzey Amerika kurbağası) kültürü birçok ülkede 

araştırılmış, ancak bu konuda ticari olarak çok az gelişme 



425 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

kaydedilmiştir (Lutz ve Avery, 1999). Brezilya, Meksika, Arjantin ve 

Ekvador gibi Latin Amerika ülkeri R. catesbeiana; Tayvan, 

Endonezya, Tayland ve Vietnam gibi Uzakdoğu Asya ülkeleri R. 

Tigerina ve R. rugulosa türlerinin yetiştiriciliğini yapmaktadır 

(Dagoon 2000; FAO, 2010). Ülkemizde ise Pelohylax ridibundus türü, 

ticari kültür çalışmalarında kullanılmıştır (Alpbaz, 2009; Alkaya ve 

Şereflişan, 2016). 

Kurbağa Yetiştiriciliğinde Fiziksel Koşullar Ne Olmalıdır? 

• Su Kaynakları ve Su Kalitesi 

Kurbağalar, suya son derece bağımlı hayvanlar olduğu için 

kurulacak tesislerin su kaynağına yakın, su sıkıntı yaşanmayacak 

bölgelerde olması gerekmektedir. Su sıcaklığı optimal 21-25 C tercih 

edilmelidir (Alkaya ve Şereflişan 2016). Kurbağa üretiminde 

kullanılan su herhangi bir kimyasal atık içermemelidir (Arıman ve 

ark., 2000; Boyd, 2003). Su içerisinde bulunan kimyasal maddeler, 

yavru veya yetişkin kurbağaların ölümlerine neden olabileceği gibi bu 

tür alanlarda büyütülen kurbağaların tüketilmesinin, insan sağlığı 

açısından sakıncalı olduğu bildirilmiştir. Bu nedenle yetiştiricilik için 

seçilen alanlarda ön fizibilite incelemesi yapılmalıdır (Hipolito, 2006; 

Gray ve ark., 2007; Borges ve ark., 2012; Mercante, 2014). 

• Nem 

Kurbağalar için nem oranı oldukça önemlidir. Nem seviyesinin 

düşük olması, derinin kurumasına neden olup kurbağaların strese 

girmesine ve hareket eyleminin azalmasına yol açmaktadır (David, 

1995).  Nem oranı yaklaşık %60-65 olan bölgeler tercih edilmelidir.  

(FAO, 2010; Wijaya ve ark., 2010). 

• Sıcaklık 

Dünya genelinde kurbağa yetiştiriciliği yapan Brezilya, 

Meksika, Ekvador, Endonezya, Tayland, Tayvan, Vietnam gibi ülkeler 

tropikal iklime sahip, yıl boyunca sıcaklığın optimum (20-30oC) 
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değerlerde olduğu ülkelerdir (Culley ve ark., 1991). Tesisin kurulacağı 

bölgenin sıcak ve ılıman bir iklime sahip olması önerilmektedir. 

Ülkemizde bu şartları sağlayan Akdeniz bölgesi, kurbağa yetiştiriciliği 

için çok uygun olup optimum sıcaklıkta (18-32 C) kurbağaların 

erginliğe ulaşmaları 11 ayda olurken sıcaklık düştüğünde bu evrenin 2 

yıla kadar çıktığı gözlemlenmektedir (Browne ve ark., 2003; Alpbaz, 

2009; Alkaya ve Şereflişan 2016). 

• Çözünmüş Oksijen  

Hayatlarının ilk dönemini (iribaş) su içerisinde geçiren 

kurbağalar, solunum için suda çözünmüş olan oksijenden 

faydalanırlar. Kurbağa yetiştiriciliğinde sudaki çözünmüş oksijen 

miktarının 5.00-8.00 (mg/L) arasında bir değer alması önerilmektedir. 

Oksijen miktarının yetersiz duruma düştüğü durumlarda iribaşlar yem 

almaz ve su yüzeyinde toplanmaya başlayıp tüm uyarılara karşı 

tepkisiz kalırlar.  

• pH 

Suda çözünmüş hidrojen iyonu yoğunluğunu ifade eden pH 

değeri, doğal kaynak sularında 4-9 arasında değişmektedir. Kurbağa 

yetiştiriciliğinde optimum pH değerlerin 6-8 arasında olması tercih 

edilmektedir. 

• Su Sertliği 

Yağmur suları geçtikleri jeolojik katmanlardan bünyesine 

aldıkları maddeleri mineral tuz şeklinde bulundururlar. Bu mineraller 

de suyun sertliğini meydana getirmektedir. Ticari kurbağa kültür 

çalışmalarında 10.00-80.00 (mg/L CaCO3) arasındaki değerler uygun 

olarak görülmektedir. 

• Nitrat ve Nitrit 

Azotlu bir bileşik olan nitrat, su içerisinde ≤ 1.00 (mg/L) 

değerini alınca tolere edilebilmektedir. Buna karşın nitrit ise ≤ 1.000 
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(mg/L) bir değer aldığında kurbağa yetiştiriciliğinde herhangi bir 

toksik etkide bulunmamaktadır. 

• Kurbağa Üretiminde Yetiştiricilik Sistemleri 

Nelerdir? 

Yetiştirme sistemleri; ekstansif (kontrolsüz) ve entansif 

(kontrollü) olmak üzere iki ana kategoriye ayrılmaktadır. Kontrollü 

yetiştiricilik sistemleri de kendi içerisinde; yarı-kuru ve sulu sistemler 

olarak iki farklı sistemden oluşmaktadır (Flores-Nava, 2000; FAO, 

2010 Oliveira ve Rocha, 2015).  

• Ekstansif (Kontrolsüz) Yetiştiricilik Sistemleri 

Tayland, Tayvan, Vietnam gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde 

görülen bu tarz yetiştiricilik sistemleri kurbağa ihtiyaçlarına uygun, 

bol miktarda besin ve yaşam alanına sahip bataklık alanları, pirinç 

tarlaları veya sığ göletlerde kurulan doğal yetiştiricilik sistemleridir 

(Le Minh Quoc, 2012). Bu sistemler basitçe kare şeklinde küçük 

havuzlardan oluşmaktadır ve kare havuzlar içerisinde kurbağaların 

zaman zaman su içerisinden çıkarak hem dinlenip hem de üzerinde 

beslenebilecekleri tahtalar bulunmaktadır (Şekil 2.). Kurbağaları 

predatörlerden korumak amacıyla, havuzların çevresi tül perde veya 

plastik örtü ile çevrelenmektedir (Lutz ve Avery, 1999; Wijaya ve 

ark.,2010). 

   
a       b 

Şekil 2. Kurbağa yetiştiriciliğinde ekstensif yetiştiricilik modelleri a) (Wijaya ve 

ark.,2010); b) (orijinal) 
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Kurbağalar bu doğal ortamlarda genellikle kendi kendilerine 

yetiştirilmektedir. Ancak, doğal olan bu sistemlerde zamanla 

kanibalizm, hastalıklar, yetersiz beslenme, yetersiz su miktarı, düşük 

yumurta üretimi, sıcaklık dalgalanmaları, uygun olmayan sağlık 

koşulları ve her zaman yeterli miktarda canlı yem bulunmaması gibi 

birçok sebepten üretim süresi 2 yıla kadar uzayabilmektedir. Bu 

sistemde elde edilen ürün miktarı, yaklaşık 3-4 kg/m2 ‘dir (Arıman ve 

ark., 2000; Le Minh Quoc, 2012). 

Entansif (Kontröllü) Yetiştiricilik Sistemleri 

• 11.2.1. Yarı-kuru Havuz Modeli 

Yarı-kuru sistemler Latin Amerika’da ve Güneydoğu Asya’daki 

kurbağa yetiştirme tesislerinin çoğunda kullanılmaktadır. Bu 

sistemler; yuvarlak tank modeli, dikdörtgen-kare beton havuz modeli, 

metamorfoz yetiştiricilik modeli ve sera modelinden oluşmaktadır. 

Yarı-kuru sistemde havuzların büyük bölümü kuru alana sahiptir. Bu 

kuru alan, kurbağaların beslenme yeri ve vakit geçirdikleri alandır 

(Alkaya ve Şereflişan, 2016). Bu kültür modelinde kurbağaların stok 

yoğunluğu 20-50/m2 oranındadır (Şekil 3.). Bu yetiştiricilik modelinde 

kurbağaların beslenmesinde pelet yem kullanılarak 12-16 kg/m2 

arasında ürün elde edilmektedir (Dagoon 2000; FAO, 2010). 

  

           a                                                                              b 

Şekil 3. a) Yarı-kuru sistem havuz planları (Pariyanonth ve Daorerk, 1994); b) Yarı-

kuru sisteme ait bir yetiştiricilik havuzu (orijinal) 
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• Yuvarlak Tank Modeli 

Dairesel, etrafı predatörlerin girmesini engelleyecek şekilde 

dizayn edilmiş, ortasında merkezi bir beton platform (yüzey alanının 

%10’u kadar) içeren, çim kaplı bir zeminde yapılmış çatısız beton 

veya fiber havuzların oluşturduğu sistemdir (Şekil 4). Brezilya ve 

Tayvan’da yetiştiricilikte yaygın olarak kullanılan sistemlerin başında 

gelmektedir (FAO, 2010; Oliveira ve Rocha, 2015).  

 

Şekil 4. Dairesel şekilde dizayn edilmiş havuz modeli (https://www.dreamstime. 

com/stock-photo-frog-farm-set-up-shadinggarden-image55015210) 

• 11.2.3. Dikdörtgen-kare Beton Havuz Modeli 

1970’lerden itibaren kurbağa yetiştiriciliğinde yeni bir atılım 

oluşturularak yıl boyunca yetiştiricilikten ürün elde edilebilecek, 

yoğun stoklamaya uygun bir model geliştirilmiştir. 12-15 m2 

büyüklüğünde, dikdörtgen veya kare şeklindeki beton havuzlarda, %5-

7 eğime sahip rampa bulunmaktadır (Pariyanonth ve Daorerk, 1994) 

(Şekil 5.). Bu sayede havuz zemininin yüzey alanının yaklaşık yarısı 

su ile kaplıdır ve diğer yarısı kuru alan olarak kullanılmaktadır. 

Kurbağalar, rampanın en derin bölümünde oluşan su birikintisinde 

derisini nemlendirirken, kuru alanda da beslenmektedirler (Alkaya ve 

Şereflişan, 2016). Her havuza su giriş ve çıkışı birbirinden bağımsız 

plastik borularla sağlanmaktadır. Bu sistem Brezilya, Panama ve 
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Ekvator gibi Latin Amerika ülkelerinde en çok kullanılan bir sistemdir 

(Flores-Nava, 2000). 

  

a       b 

Şekil 5. a) Dikdörtgen-kare beton havuz modeli (https://G1- Globo.com); b) 

Dikdörtgen-kare beton havuz modeli (orijinal) 

• Metamorfoz Havuz Modeli 

İribaş döneminin sonunda, yavru kurbağaların ön ve arka ayakları 

oluşmuş ve kuyruk tamamen kaybolmuştur. Bu aşamada havuzun 

kuru olan toplama kanalına biriken genç kurbağalar, ön büyütme 

havuzlarına aktarılmak üzere bu bölümden toplanmaktadır (Lima ve 

ark., 2003). Bu tip havuzlar, açık alanda olup yaklaşık 10x5 m 

büyüklüğünde ve 70 cm su derinliğindedir (Şekil 6.). 

 

Şekil 6. Metamorfoz havuz modeli (orijinal) 
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• Sera Modeli 

Son yıllarda özellikle Brezilya, Arjantin, Uruguay ve Meksika 

gibi Latin Amerika ülkelerin de yaygın olarak kullanılan bu sistem 4-8 

m2 büyüklüğünde beton veya brandadan yapılmış havuzlardan 

oluşmaktadır (FAO, 2010). Havuzlar, 90 cm yüksekliğinde duvar ile 

çevrilmiş çatısı metal çerçeve üzerine naylon veya branda örtülerek 

aynı bitki yetiştiriciliğinde kullanılan sera sistemine benzer kapalı alan 

içinde yer almaktadır (Ferreira ve ark., 2002; Moreira ve ark., 2013). 

Her havuzun birbirinden bağımsız olacak şekilde dizayn edilmesi, 

sistemde herhangi bir hastalık ile karşılaşılması durumunda diğer 

havuzların bu durumdan etkilenmesini önlemektedir. Ayrıca, bu 

sistem sayesinde kış mevsiminde güneşli günlerde binaların içi sıcak 

tutularak kurbağaların kış uykusuna yatması engellenip, üretime ara 

vermeden devam edilmektedir (Şekil 7.). Ülkemizde ilk defa Mersin 

iline bağlı Aydıncık ilçesinde bu sistem denenmiş ve başarılı sonuçlar 

elde edilmiştir. 

  

a      b 

Şekil 7. a) Brezilya da sera sistemine ait bina (https://tr.pinterest.com/pin 

/370561875574474338/); b) Türkiye’de kurulmuş sera sistemine ait bina (orijinal) 

• İribaş Yetiştiricilik Modeli 

Bu modelde kurbağalar, hayatlarının tamamını su içerisinde 

geçireceğinden havuzların bu yaşam tarzına uygun dizayn edilmesi 

gerekmektedir. Beton malzeme kullanılarak yapılan havuzların 

temizliği zor olacağından ve çabuk kirlenmesi nedeniyle özellikle 
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kontrollü yetiştiricilik yapan Latin Amerika ülkelerinde pek tercih 

edilmemektedir. Bunun yerine branda kullanılarak yapılan havuzlar 

tercih edilmektedir (Şekil 8.). Bu havuzların yerden yüksekliği 1 m, 

büyüklüğü 6-16 m2 ve su derinliği 30-40 cm arasında değişmektedir 

(Lutz ve Avery, 1999; Dagoon, 2000) 

   

a         b 

• Raf Yetiştiricilik Modeli 

Yavru veya olgun kurbağalar, su derinliği 15 cm olan, kare 

şeklindeki polietilen tepsilerde (80x80x20 cm), ayaklı 8-10 katlı raf 

modelinde pazar büyüklüğüne kadar yetiştirilmektedir (Cribb ve ark., 

2013; Anonim, 2017) (Şekil 9). Brezilya ve Arjantin’deki yetiştiriciler 

tarafından kullanılmakta olan bu sistemde, su dışardan ısıtılarak 

tepsiler içerisine verilmekte ve her bir tepside 100 birey 

stoklanabilmektedir (Rodriguez ve ark., 1996; FAO, 2010; Anonim 

2016). 

 

Şekil 9. Raf yetiştiricilik modeli (http://www.invencoesbrasileiras.com.br/ranabox/) 
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• Genç veya Olgun Bireylerin Beton Havuzlarda Sulu 

Yetiştiricilik Modeli 

Sulu sistem önce Asya’da, çoğunlukla da Tayvan ve Tayland’da 

kullanılmış olup daha sonra Latin Amerika’daki kurbağa yetiştiricileri 

tarafından Arjantin, Uruguay, Ekvator, Guatemala ve Meksika’ya göre 

uyarlanmıştır. Genel olarak, sulak tip kurbağa çiftlikleri 6-25m2 

arasında değişen bir dizi dikdörtgen veya kare havuzlardan oluşan 

basit bir tasarıma sahiptir (Flores-Nava, 2000). Asyalı yetiştiriciler bu 

tip havuzları açıkta kurarak, havuzların üstünü kurbağaları 

predatörlerden ve güneşten korumak için plastik örtü ile 

kaplamaktadırlar (Dagoon, 2000). Latin Amerikalı yetiştiriciler ise 

kapalı kültür alanları oluşturarak, bu binaların üzerini branda 

kullanarak örtmektedirler (More ira ve ark., 2013). Sulu sistemde 

havuzlar beton veya plastik kaplı ahşap çerçeveler gibi çeşitli 

malzemeler kullanılarak yapılabilmektedir (Lutz ve Avery, 1999). Her 

havuzun kendi su giriş ve çıkış borusu olan ve sabit bir su akışı ile 

sürekli su devridaimi yapılmaktadır. Sulu sistemde, kurbağalar 50-

100/m2 gibi yüksek yoğunluklarda rahatça stoklanarak su üzerinde 

kalabilen ekstrüde pelet yem ile beslenmektedirler (Dagoon, 2000; 

Flores-Nava, 2000; Lima, 2012) (Şekil 10. a). 

  

Şekil 10. a) Tamamen su içerisinde olgun kurbağa yetiştirilen beton havuzlar 

(http://lynchmenow.wordpress.com); b) Yarı-kuru beton havuzlarda olgun kurbağa 

yetiştiriciliği (orijinal). 

 

http://lynchmenow.wordpress.com/
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• Genç veya Olgun Bireylerin Beton Havuzlarda Yarı-

kuru Yetiştiricilik Modeli 

Havuz büyüklüğü 6-25 m2 arasında değişen, dikdörtgen veya 

kare şeklinde olan kültür modelidir (Flores-Nava, 2000). Bu 

havuzlarda, su seviyesi 10-15 cm derinliğinde ve havuzun ¼’ü 

oranındadır. Kuru alanın daha fazla olduğu bu modelde, kurbağaların 

beslenmesi kuru zeminde gerçekleşmektedir (Şekil 10 b). 

Pelophylax Ridibundus Ne Kadar Sürede Pazar Boyuna 

Ulaşır? 

Pelophylax ridibundus’un ülkemizin Doğu Akdeniz koşullarında 

yumurtadan itibaren şekilde görüldüğü gibi pazar boyuna ulaşması 9-

10 ay sürmektedir (Alkaya, 2018) (Şekil 11). 

    

Şekil 11. Pazar boyuna ulaştırılmış P. ridibundus (orijinal) 

Kurbağa Çiftliklerinde Kurbağa Üretim Üniteleri Nelerdir? 

• Anaç (Odası) Ünitesi 

Anaç odası, güneş ışığını alması için çatısı şeffaf malzemeden 

yapılmış ve büyüklüğü 5x5 m² olan kapalı bir alandır. Anaç kurbağa 

havuzları, 1 m² büyüklüğünde, 15 cm derinliğinde, her bir havuzun 

etrafı 1x1x0,3 m ölçülerinde plastik peçe ile kapaklanmaktadır (Şekil 
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12. a). Her bir havuzun su giriş ve çıkışı bulunmaktadır. 15 cm 

derinliğinde yapılan havuzlara tahta çerçeveler ve su içerisinde yüzen 

bitkiler yerleştirilmesi ortamı erkek kurbağalar açısında daha çekici 

kılmaktadır (Lutz ve Avery, 1999). Doğal anaç havuzları çok çeşitli 

olmakla beraber genelde bir ada etrafında beton kanal seklinde olup 

yumurtlama yeri ve gölge için örtü olarak su bitkileri kullanılmaktadır 

(Alkaya, 2018). Anaç odasının bir diğer özelliği de ana binadan 

bağımsız ayrı bir girişinin olması ve gürültüden uzak olacak bir 

noktaya yapılmasıdır (Şekil 12. b). 

    

a                                                                       b 

Şekil 12. a) Anaç havuzları (orijinal); b) Anaç odasının dışarıdan görünümü 

(orijinal) 

• Yumurta Açım Ünitesi  

Kuluçkahanelerin dayanıklı olması bakımından, beton veya 

tuğla gibi malzemeler kullanılarak yapılması tercih edilmektedir. 

Bunun yanı sıra ekonomik şartlara göre kuluçkahaneler daha az 

maliyet gerektiren prefabrik beton ve tahtadan da yapılabilmektedir. 

5x3 m² büyüklüğünde olan yumurta açım ünitesinde, birkaç saatlik 

yumurta aşamasından ilk larval aşamaya kadar yumurtalar 

kuluçkalanmaktadır. Kuluçka ünitesi genel olarak 15 cm derinliğinde, 

1-2 m²’lik beton havuzlardan oluşturulmuş örtülü çerçeveli 

sistemlerdir (Arıman ve ark., 2000). Anaç odasından alınan 

yumurtalar, 40×30 cm büyüklüğündeki plastik küvetlerde 

bekletilmektedir. Plastik küvetler 160×140 cm büyüklüğünde 3 raflı 
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dolaba yerleştirilerek kuluçka süresi geçirilmektedir. Yumurtalar 2x1 

m büyüklüğünde 10 cm derinliğe sahip betondan yapılmış tanklara 

yerleştirilebilmektedir (Dagoon, 2000). Toplanan yumurtalar 1-2 

cm'lik derinliğe sahip sığ alanlara konulan yüzen tepsilere 

konulmaktadır (Alpbaz, 2009). Yumurtaların açılması için gerekli 

olan sıcaklık ve ışık 75 voltluk ampul ile sağlanmaktadır (Şekil 13. a). 

   

a                                                                             b 

Şekil 13. a)Kuluçkahanede yumurta açım ünitesi (orijinal);  a) İribaş yavru ünitesi 

(orijinal) 

• İribaş Yavru Ünitesi 

Bu bölüm 8x3 m² büyüklüğünde olup besin kesesini henüz 

çekmiş kurbağa larvalarının yumurta sarısı ile beslendiği ve iribaş 

kurbağaların larval dönemlerini geçirdikleri alandır. Üç haftalık bir 

sürenin geçirildiği bu bölümde, kurbağaların ön ve arka bacakları 

oluşana kadar yavru kurbağalar burada beslenmektedir (Şekil 13. b). 

• Yem Yapım Ünitesi 

Yem yapım ünitesi 8x3 m² büyüklüğünde olan bu bölümdür.  

Jüvenil aşamadaki kurbağaların satış boyuna kadar beslenmesi için 

gerekli pelet yemin yapılacağı odadır. Pelet yem yapımı için saatte 

250 kg kapasiteli yem makinesi tercih edilmesi başlangıç üretim için 

yeterli olmaktadır (Şekil 14. a). Hazırlanan yem rasyonundan elde 

edilen pelet yem, 2 ve 4 mm’lik büyüklükte pazar boyuna kadar 

kurbağaların beslenmesinde kullanılmaktadır (Şekil 14. b). 
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a                                                               b   

Şekil 14. Yem yapım ünitesi(orijinal); b) Kurbağa üretimi için oluşturulmuş pelet 

yem (orijinal) 

• Besleme Ünitesi 

Kurbağalar, post metamorfoz aşamasından sonra pazar boyuna 

kadar şekilde görülen besleme ünitesinde yetiştirilmektedir (Şekil 

15.).  

 

Şekil 15. Pazar boyuna kadar kurbağaların yetiştirildiği sera sistemli besleme ünitesi 

(orijinal) 

 

Kültür Havuzlarında Kurbağa Hasadı Nasıl Yapılır? 
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Pazar büyüklüğüne ulaşan kurbağalar için hasat hazırlığı 

yapılmaktadır. İlk olarak kurbağalar hasattan 24 saat önce aç 

bırakılmalıdır. Yarı kuru sistemlerde yetiştirme havuzları içerisinde 

bulunan su boşaltılır ve kurbağalar kepçe yardımıyla toplanır. Hasat, 

ıslak sistemlerde de aynı şekilde gerçekleştirilmektedir. Ancak bazı 

çiftliklerde, hipotermal olarak anestezi için buzlu su havuzlara 

pompalanır ve böylece hasat işlemi daha kolay bir şekilde 

gerçekleştirilir. Kurbağa yetiştiriciliğinde hasat işlemi için ağ ve kepçe 

kullanılmaktadır.  

Kültürü Yapılan Kurbağalarda Görülen Hastalıklar 

Nelerdir? 

• Kırmızı Bacak Hastalığı 

Kırmızı bacak hastalığının kurbağa kültürünü etkileyen en 

önemli bakteriyel hastalık olduğu bildirilmiştir (Densmore ve Green, 

2007; Helfrich ve ark., 2009; Hemmingway ve ark., 2009). Kırmızı 

bacak hastalığının en önemli semptomları; kurbağa hareketleri 

yavaşlar ve yeterince beslenmezler, deri, bacak ve anüs kızarıklıkları 

görülür (FAO, 2006; Le Minh Quoc, 2012). Mersin’in Aydıncık 

ilçesinde kurulan kurbağa çiftliğinde, bazı yetişkin ve genç bireylerin 

vücudunda kırmızı bacak hastalığı semptomlarına rastlanarak 

kurbağaların deri, bacak ve anüslerinde kızarıklıklar gözlenmiştir 

(Şekil 16. a, b). 

                                 
a                                                                               b 

Şekil 16. Kırmızı bacak hastalığı a) P. ridibundus bacağındaki kızarıklık (orijinal); 

b) Deri altındaki P. ridibundus'un kızarıklığı (orijinal) 
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Kırmızı bacak hastalığına en yaygın olarak Aeromonas 

hydrophila, Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Edwardsiella spp., 

Myma spp., Streptococcus spp neden olmaktadır (Taylor ve ark., 

2001; Huys ve ark., 2003; FAO, 2006; Schadich ve Cole, 2010; 

Ransangan ve ark., 2013). Rana catesbeiana ve Rana tigrina türünde 

de bu hastalık tespit edilmiştir (Taylor ve ark., 2001; Pasteris ve ark., 

2006; Nieto ve ark., 2007; Densmore ve Green, 2007; Huang ve ark., 

2010; Ransangan ve ark., 2013; Aktaş ve ark., 2019). 

• Mantar Hastalığı 

Mantar hastalıklarının semptomları, cilt rengi değişiklikleri 

(koyulaşma, lekelenme), ciltte kızarıklık, erozyon, ülserasyon, 

epidermiste hiperkeratoz ve ciltte beyaz mantar görünümü şeklindedir 

(Le Minh Quoc, 2012; Özer ve Dökenel, 2018). Aydıncık'ta kurulan 

kurbağa çiftliğinde bazı yetişkin ve genç bireylerin vücutlarında 

çalışma sırasında karşılaşılan diğer hastalıklar ödem ve mantar 

hastalıkları olup daha önceki çalışmalara benzer olarak arka ayaklarda 

kırmızı kurbağa ayağı ve beyaz boncuk büyüklüğünde yapılar 

gözlenmiştir (Şekil 17. a, b, c) . Ayrıca mantar hastalıklarına en sık 

Achya spp.neden olduğu bildirilmektedir (Le Minh Quoc, 2012). 

Karşılaşılan bu tür hastalık vakalarının tedavisinde hastalıklı 

kurbağalar bulunduğu havuzdan alınarak diğer havuzlardan izole 

etmek ve bakteriyel hastalıkların tedavisinde hastalığın nedenine göre 

antibiyotik ve tuz banyosu uygulaması yapmak gerekmektedir (FAO, 

2006).  
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a                                      b                                           c 

Şekil 17. Kurbağalarda görülen mantar hastalığı a) Anüs ve ayak kızarıklığı 

(Orijinal); b) Arka bacakta beyaz mantar (orijinal); c) Ayaklarda kızarıklık ve ödem 

(orijinal) 

Türkiye’den Kurbağa İhracatı Hangi Şekilde 

Yapılmaktadır?  

• Canlı İhracat 

Kurbağalar toplandıktan sonra uygun şartlardaki havuzlarda 

boylama yapılıp ayrıldıktan sonra soğuk odalara alınıp kış uykusu 

denilen hibernasyon sürecinde bekletilerek canlı şekilde ihraç 

edilmektedir. 

• Taze/ Soğutulmuş Kurbağa Bacağı 

Kurbağalar havuzlara konulup boylama işlemi yapılır ve 

ardından sıcaklığı 4-5 ºC odalara alınıp bekletilmektedir. Bu şekilde 

uyuşturulan kurbağalar kesilip temizlendikten sonra özel köpük 

kutularda tazeliği ve soğukluğu korunarak sevk edilmektedir. 

• Dondurulmuş Kurbağa Bacağı 

İç organları çıkarılıp derisi yüzülen kurbağalar su havuzlarına 

atılarak yıkanmaktadır. Kurbağa bacağı ya da tüm gövde olarak 

paketlenen kurbağalar, ihracat gününü beklemek üzere 

dondurucularda saklanmaktadır (Özoğul ve ark., 2008). 
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Kurbağa Bacağı İçin İşlem Basamakları Nelerdir? 

Kurbağaların işleme çeşitleri; canlı, donmuş bacak, taze bacak 

ve konserve şeklindedir. Kurbağa bacağı, kurbağanın bel omurundan 

kesilmiş ve derileri yüzüldükten sonra bağlanmış arka bacaklarıdır. 

Kurbağalar bacak olarak işlenmiş ise ambalajlı olarak piyasaya arz 

olunur. Bir ambalaj içindeki kurbağa bacakları sınıf ve boy 

bakımından bir örnek olmalıdır (Tablo 1.).  

Tablo 1. Kurbağa bacağı işlem basamakları 

 

Kurbağa temini

•Canlı kurbağalar işletmeye naylon fileler içinde getirilir.
Kurbağalarda mikrobiyel bulaşma ve kimyasal yük
olmamalıdır.

•Kurbağa bacaklarının temin edildiği işletmelerde uygulanan
HACCP planına göre bu aşama Kritik Kontrol Noktasıdır. Ağır
metal, fitofarmasötik kalıntı veya radyonükleotidlerden
kaynaklı kirliliğin kontrolü, Bakanlıkça sorumluluk verilen
bölgelerde altı ayda bir defa ilgili laboratuvar analizinde ağır
metal araştırılır.

Tartım

•Kabuk edilen tüm kurbağalar tartılır.

Havuzlarda 
stoklama

•Tartılan kurbağalar yaklaşık 1 m derinliğindeki havuzlar 
alınarak ölü kurbağalar ayıklanır.
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Etiketleme 
ve seri 

numarası 
verme

•Kasaların üzerine görülebilecek boyutta, kurbağaların
menşei, ürün cinsi, geliş tarihi ve net ağırlığı yazan
etiketler zımbalanarak işlenecek zamana kadar ön
soğutma (+5 oC) odasına alınır.

Kesim

•Kurbağaların kesim öncesi canlı olması gerekmektedir. Kesim,
kurbağanın bel omurundan makas kullanılarak yapılmaktadır. Eller ve
kullanılan makas dezenfekte edilmediği taktirde mikrobiyolojik
kontamisyona yol açaçaktır.

Derisini 
yüzme ve iç 
organlarını 

çıkarma

•Kurbağaların derisi tulum şeklinde çıkarılır. Çıkarılan deri yüzeyinde 
et dokusu kalmamalıdır. Daha sonra iç organları çıkarılarak kalıntı 
bırakılmamalıdır. Aksi durumda mikrobiyolojik kontaminasyona 
neden olabilir.

Tırnaklarını 
kesme ve 
ayaklarını 
bağlama

• Tırnakların tam ve doğru kesilmesi gerekir. Tırnak 
kesiminden sonra kurbağanın ayakları sırt kısmından 
birbirine çapraz olacak şekilde bağlanmalıdır. Bu 
işlemlerin yapıldığı tezgah, alet ve ekipmanların 
paslanmamış temiz ve hijyen şartlarını taşıyor olması 
gerekmektedir.

Yıkama ve 
dezenfeksiyon

• İşletmede kullanılan suyun temiz ve klorlanmış 
olması gereklidir. Yıkama suyunun kirli olması 
durumunda kurbağa bacaklarının kontamine olma 
riski sözkonusudur. Kesilen kurbağa bacaklarının 
üzerindeki kan ve benzeri kalıntılar yıkandıktan 
sonra içinde dezenfektan ve (0,2 ppm klor) ve buz 
olan suda bir süre bekletildikten sonra süzdürülür.  

Strafor 
kutularla 

tartma

•Kurbağa bacakları strafor kutularla tartılmadan önce kalibre 
edilir. Kurbağa bacakları 1 kg'daki sayısına göre  boylara ayrılır:

•A Boyu (10-20 adet/kg)

•B Boyu (20-30 adet /kg)

•C Boyu (30-40 adet /kg)

•D Boyu (40-60 adet /kg)

•E Boyu (60-80 adet /kg)
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Kurbağa İhracatında HACCP Önemli midir? 

Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) sistemi 

birçok ülkede uygulanması zorunlu olan sistemlerdir (Koçak 2007). 

1973 yılında NASA (Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Kurumu), 

Natick Laboratuvarları ve Pillsbury grubunun astronotlar için gıda 

üretiminden tüketimine kadar sıfır hata projesinin yürütülmesi ile 

HACCP kavramı literatüre geçmiştir (Anonim 2011). Uzay 

çalışmalarında gıdada kalite güvencesini sağlamak amacıyla 

kullanılmış olan FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) 

yönteminin, 1971 yılında Amerika Denver, Colorado’da 

gerçekleştirilen Ulusal Gıda Maddeleri Koruma Konferansında, 

FMEA’nın gıda sektöründe de uygulanması fikri ortaya atılmıştır. Bu 

konferansta HACCP sistemi, en kaliteli ve sağlıklı gıda üretimine 

imkân veren ve gıdaların güvenli bir şekilde üretilmesini sağlayan 

koruyucu bir sistem olan HACCP üreticilere tanıtılmıştır. Ulusal 

Araştırma Konseyi, gıda maddelerinin sahip olduğu mikrobiyolojik 

Soğutma

(+5oC±) 

•Bacaklar üzerine ince kırılmış buz konularak soğutma 
yapılırken, buzun eriyerek akması ürünün yeniden 
bakterilerden arındırılması sağlanır.

Etiketleme

•Herhangi bir problemle geri dönüşüm kolaylığı sağlaması için 
her koli dikkatlice etiketlenir.

•Etiket üzerinde bulunması gerekenler:

•Üretici firma ismi

•Üretici firma adresi

•Ürünün imalat ve son kullanma tarihi

•Seri numarası 

•Ürünün saklama derecesi ((+5oC)

•Kalibresi

•Net ağırlığı

•Veteriner sağlık numarası

Nakil

•Kurbağa bacaklarının nakli: Strafor kutularda kara ve hava yolu 
ile uzak mesafelere taşınabilir. Nakil aracının sıcaklık ve nem 
oranı sık sık kontrol edilmelidir.
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değerleri kritik olarak değerlendirmiş ve HACCP sisteminin gıdaların 

korunmasında en iyi yaklaşım olduğunu öne sürmüşlerdir. Birleşmiş 

Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Organizasyonu ve Dünya Sağlık 

Örgütü (FAO/WHO) ‘‘Codex Alimentaarius- Gıda Hijyeni Komitesi’’ 

tarafından HACCP ilk kez uluslararası düzeye çıkartılmıştır. 1993 

yılında Avrupa Birliği’nin (AB) hazırladığı 93/43/EEC ‘‘Gıda 

Maddelerinin Hijyeni’’ direktifi ile 1996 yılından sonra tüm Avrupa 

ülkelerinde bu sistemin uygulanmasına karar verilmiştir (Yılmaz 

2007). HACCP, gıda işletmelerinde sağlıklı gıda üretimi için gerekli 

olan hijyen şartlarının (personel hijyeni, ekipman hijyeni, hammadde 

hijyeni, ortam hijyeni, vb.) belirlenerek bu şartların sağlanması, üretim 

ve servis aşamasında tüketici açısından sağlık riski oluşturabilecek 

nedenlerin belirlenmesi ve bu nedenlerin ortadan kaldırılması temeline 

dayanan bir ürün güvenilirliği sistemidir. HACCP, İngilizce Hazard 

Analysis and Critical Control Point- Tehlike Analizleri ve Kritik 

Kontrol Noktaları ifadesinin kısaltmasıdır. Sistem, ürün güvenliğini 

etkileyen tehlikelerin önceden belirlenmesi ve kontrol altına 

alınmasını sağlayan sistematik bir yaklaşımdır.  

Türkiye’de yayınlanan, gıda maddeleriyle ilgili “yönetmelik/ 

tebliğ/ kodekste” HACCP sisteminin uygulanması ve denetlenmesi 

zorunlu kılınmıştır. Avrupa Birliği’ne (AB) üye olan ülkeler ve bu 

ülkelere ihracat yapan ülkeler AB’nin yayınlamış olduğu yönetmelik 

ve direktiflere uymak zorundadır. Direktifler, olması zorunlu olan tüm 

kuralları belirler ancak yönetmelik ve direktiflerin uygulama şeklini 

ve metodunu ülkelerin kendi kanunlarına bırakır. Örneğin Türkiye’den 

AB ülkelerine yapılan tüm ihracatlarında, AB’nin yayınladığı 93/43 

no’lu hijyen direktifine göre, bütün gıda firmalarının HACCP 

sistemini kurmalarını zorunlu kılmıştır. Amerika Birleşik 

Devletleri’nde bulunan gıda ile ilgili iki kurum, USDA (United States 

Dept. of Agriculture) ve FDA (Food and Drug Administration) gıda 

sektörüyle ilgili olan tüm yasal düzenlemeleri kendisi yapmakta ve 

denetimini de yine kendisi sağlamakta olup, HACCP sisteminin 

kurulmasını tüm ülkelerden talep etmektedirler. Türkiye’de, ulusal bir 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilizce
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kritik_kontrol_noktas%C4%B1
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HACCP standardı hazırlama hedefi ile Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE) birlikte çalışmalar yapmış, Mart 2003 tarihinde Danimarka 

standardını esas alan TS 13001 Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol 

Noktalarına (HACCP) göre Gıda Güvenliği Yönetimi- Gıda Üreten 

Kuruluşlar ve Tedarikçileri için ‘‘Yönetim Sistemine İlişkin Kurallar” 

standardını yayınlamıştır. Bunun akabinde, Nisan 2003 tarihinde “TS 

13027 Gıda Üretim Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon Genel Kurallar” 

standardı yayımlanmıştır. 2005 yılında, ISO tarafından, HACCP 

sistemini de içeren “ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim 

Sistemleri Standardı” yayımlanmıştır. Türkiye’de de TSE tarafından 

HACCP sisteminin belgelenmesini içeren TS 13001 standardı 

uygulamadan kaldırılarak bunun yerine 24 Nisan 2006 tarihli TSE 

Teknik Kurul toplantısında aldığı bir kararla TS EN ISO 22000 Gıda 

Güvenliği Yönetim Sistemi- Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin 

Şartlar standardını uygulamaya başlatmıştır (Koçak, 2007). 

İhracat izni alan tüm işletmelerin önceden haber verilmeksizin, 

Denetim Formu ve HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form 

kullanılarak faaliyet gösterdiği her ay denetlenmesi gerekmektedir. 

Değerlendirmenin sağlıklı yapılabilmesi için denetimin işletmenin 

faaliyette olduğu sırada gerçekleştirilmesi gereklidir. Av sezonu, 

zaman yasakları vb. engellemelerin olmadığı, taze, dondurulmuş ve 

işlenmiş yetiştiricilik ürünleri ile ithal veya stoktan avcılık ürünlerini 

çalışan işletmelerde aylık olarak denetim yapılmaktadır. Ancak, 5996 

sayılı Kanun’un Altıncı Kısım, Birinci Bölümü’nün 30’uncu 

Maddesi’nin üçüncü fıkrasında yer alan hüküm saklı kalmak kaydıyla 

av, tür ve zaman yasaklarına bağlı sezonluk faaliyet gösteren 

işletmelerde denetimlerin çalıştıkları açık sezonda gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Canlı kurbağalarda görülen en büyük sorunların 

başında Salmonella varlığı gelmektedir. Zehirli ve toksik etkiler 

gösterebilen Salmonella, insanlarda ishalle başlayıp tifoya kadar giden 

semptomlara sebep oluşturabilmektedir. Türkiye’deki ihracatçı 

firmalar Salmonella’nın önüne geçebilmek için HACCP 

uygulamalarını yani kontrol mekanizmasını sıkılıkla yürütmektedirler. 
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Kurbağa işleyen firmalar canlı olarak temin ettikleri kurbağalarda 

Salmonella görülmesi durumunda, bir daha bu bölgelerden kurbağa 

almayarak bu durumun ortadan kalkması yoluna gidebilmektedirler. 
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GİRİŞ 

Midye avcılığı ve yetiştiriciliği çeşitli ülkelerde yaygın olarak 

yürütülen su ürünleri aktiviteleridir. Bu aktivitelerden elde edilen 

midyeler, besinsel amaçla tüketildikleri gibi, sedef ve inci elde etmek 

üzere endüstriyel amaçlı olarak da kullanılmakta ve ekonomiye katkı 

sağlamaktadır. Ancak ülkemizde, Krustase ve Bivalviya sınıflarına ait 

su canlılarını tüketim alışkanlığı oldukça azdır. Geleneksel beslenme 

şekli, ekonomik ve kültürel yapı bu tüketim alışkanlığını etkileyen 

önemli faktörlerdir. Buna rağmen  midye tüketiminin az da olsa, deniz 

midyesi olarak Ege bölgesi başta olmak üzere Marmara, Karadeniz ve 

Batı Akdeniz bölgesinde daha yaygın olduğu görülmektedir. Tatlı su 

midye tüketimi ise yok denecek kadar azdır. Türkiye iç sular 

potansiyelinin bu bakımdan değerlendirilmesi, su ürünleri üretim 

çeşitliliği için önemli bir adım olarak düşünülebilir. Bu amaçla türlerin 

belirlenmesi, avcılık yoluyla üretim potansiyelinin tahmin edilmesi, 

biyo-ekolojik özellikleri ve yetiştiricilik potansiyelinin ortaya 

konulması gerekmektedir.  

Anadolu tatlı su midyeleri 4 gruba ayrılmaktadır. Bunlardan 

birincisi, Avrupa merkezli olup Tuna ırmağı aracılığı ile gelen ve 

Türkiye’nin batısına dağılmış olan gruptur (2 Unio ve Anodonta sp.).  

İkincisi, Doğu Akdeniz formu olup Nil ve Akdeniz sahilleri aracılığı 

ile gelmiş Türkiye’nin güneyini kapsayan Antalya-Hatay şeridinde ve 

özellikle Asi nehri (Orontes), Amikgölü (Horus) ve Çukurova 

(Cilicia) merkezli gruptur (3 Potamida, 4 Unio, 2 Leguminia ve 1 

Gabillotia sp.).  Üçüncüsü, Güney Asya’dan göç eden, Güneydoğu 

Anadolu’da yayılış gösteren gruptur (2 Unio, 1 Pseudodantopsis, 1 

Leguminaia ve 1 Sinanodanta sp.).  Dördüncü grup ise, Güney 

Rusya’dan gelmiş olan ve Sakarya Irmağı ile Türkiye’nin doğusuna 

yayılış gösteren gruptur (3 Unio, 1 Pseudodontopsis ve 4 Anodonta 

sp.). 

 Ülkemiz tatlı su kaynakları bakımından oldukça zengindir. 

Mevcut akarsu, nehir, nehir ağzı ve kolları ile doğal ve yapay göllerde 
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birçok tatlı su midye türü bulunmaktadır. Tatlı su midyeleri hem 

ekolojik sistemin çok önemli bir parçası olmaları hem de doğal 

stoklardan ticari olarak yararlanabilme olanakları göz önüne 

alındığında, her iki bakımdan da ilgiye değer olduğu anlaşılmaktadır. 

Tatlı Su Midyelerinin Sistematikteki Yeri Nedir? 

Kingdom  : Animalia 

Phylum (Şube) : Mollusca 

Class (Sınıf)  : Bivalvia 

Subclass (Alt sınıf) : Palaeoheterodonta 

Subclass (Alt sınıf) : Lamellibranchia 

Süperorder (Üsttakım):  Eulamellibranchia (=Heterodonta) 

Order (Takım)  : Paleoheterodonta 

Suborder  : Unionida 

Süperfamilya (Üst aile): Unionacea 

Familya (Aile)  : Margaritiferidae 

Familya (Aile)  :Unionidae 

Subfamilya (Alt aile) : Uni oninae 

: Gonideinae 

: Anodontinae 

Genus (Cins)  : Unio 

: Potamida 

: Microcondylaea 

: Pseudanodonta  

: Anodonta 

: Margaritifera 
 

Tatlı Su Midyeleri Molluskların Hangi Sınıfındadır? 

Yumuşakçalar, eklembacaklılardan sonra dünyada tür 

bakımından zengin ikinci filumdur. Bivalvia sınıfında yaklaşık 8000 

çift kabuklu türü bulunmaktadır.  Adından da anlaşılacağı gibi çift 

kabuklular, sırt menteşe bölgesi ile birbirine bağlanan valf adı verilen 

iki yarım kabuğa sahiptir. Gastropodlara benzer şekilde, evrim yoluyla 
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kabuklarını tamamen kaybetmiş birkaç çift kabuklu türü olmakla 

birlikte, Gastropodların aksine, çoğu çift kabuklu iki taraflı simetriktir 

ve tanımlanmış bir baş bölgesi bulunmamaktadır. Başları olmamasına 

rağmen, genellikle vücutlarının diğer bölgelerinde bulunan ilkel 

gözlere sahiptir. Çift kabuklular genellikle filtreli besleyiciler olup 

diğer yumuşakçaların çoğunda bulunan özel besleme yapılarından 

yoksundurlar. Çift kabuklular filtre ederek beslendikleri için 

besinlerini, vücutlarına su çekerek ve suda bulunan küçük 

organizmaları ve besinleri süzerek beslenmektedirler. Çift kabuklular, 

her bir valfin iç tarafına bağlanan addüktör adı verilen güçlü kaslara 

sahip olup yırtıcıları dışarıda tutmak için valflerin çok sıkı 

kapanmasını sağlayan kaslardır. Bazı istiridye türleri, yırtıcılardan 

kaçarken valflerini hızla açıp kapatarak kendilerini suda ilerletir. 

Bununla birlikte, çoğu çift kabuklu genellikle ya hareketsizdir ya da 

ayak dokularını kullanarak çok yavaş hareket etmektedirler 

(Şereflişan, 2003).  

Tatlı Su Midyelerini Tehdit Eden Unsurlar Var mıdır? 

Tatlı su midye varlığının çeşitli bölgelerde, değişik nedenlerle 

tehdit altında olduğu, göl veya nehirlerde midyelerin yok olmasının 

diğer sucul türler için büyük risk olduğu bilinmektedir (McMahon, 

1991). Tatlı su midyelerinin başlıca yok olma nedenleri endüstriyel 

amaçlı aşırı miktarda avcılık ile olumsuz çevresel faktörlerdir (Neves 

ve Williams, 1994). Hatta su kayağı ve su bisikleti gibi turizm amaçlı 

araçların kullanılmasının bile, midye yatakları için problem teşkil 

etmekte ve midye türlerinin %30-60 oranında ortadan kalkmasına 

neden olmaktadır (McMahon, 1991).  Zebra Midyesi (Dreissena 

polymorpha) ve Asya Midyesi (Corbucula fluminea) gibi egzotik 

türlerden kaynaklanan rekabet ortamı da diğer midye türleri için bir 

tehdit oluşturmaktadır (Bauer ve Wachtler, 2001).  Midyeler dünya 

çapında hızla azalmaktadır (Strayeret ve ark.,, 2004). Örneğin, 511 

tatlı su midyesi türünün 224'ü (%44) 2015IUCN Kırmızı Tehdit 

Altındaki Türler Listesi'nde Tehdit Altında veya Tehdit Altına 

girebilir olarak sınıflandırılmıştır. Tatlı su midyesine ilişkin küresel 
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farkındalığın çoğu, kıtanın en tehlike altındaki faunasını oluşturan 

Kuzey Amerika Unionida'dan kaynaklanmaktadır (Strayer ve 

ark.,2004). Kuzey Amerika türlerinin %70'inden fazlasının tehlike 

altında olduğu kabul edilmekte ve 37 türün neslinin tükendiği 

varsayılmaktadır (Lydeardet al., 2004). İç su balık stoklarının aşırı 

kullanımı, hedef olmayan balık türlerinin tesadüfi avlanılması, balık 

popülasyonlarının boyutsal olarak küçültülmesi, büyük konakçı balık 

kaybı ve rekreasyonel balıkçılık yönetimi tatlı su midyelerinin 

sürdürülebilirliği açısından olumsuzluk oluşturmaktadır (Douda ve 

ark.,2012).  Ayrıca yerli olmayan türlerin ortama girişi, birkaç türün 

tükenmesine ve yok olmasına neden olan küresel bir ekolojik 

problemdir (Correa ve ark., 2015).  

Ekolojik Çevrede Tatlı Su Midyesi Önemli midir? 

Tatlı su midyelerini yok edici tehditler karşısında, midyelerin 

korunmasına verilecek önem, dünyadaki midye faunasının kaderini 

belirleyecektir (Neves, 1999). Midye kabukları diğer birçok 

organizma için önemli bir substrat işlevi görmektedir (Spooner ve 

ark., 2012). Ekosistemlerdeki kilit rolleri, daha yüksek yoğunlukta 

midye taşıyan bölgelerde ilişkili makro omurgasızların daha yüksek 

çeşitliliği ile örneklendirilir (Aldridge ve Jackson, 2007). Tatlı su 

midyeleri ayrıca insanlara su arıtma, çeşitli ticari balıklar için önemli 

bir av olarak hizmet etme, insan gıdası olarak doğrudan bir protein 

kaynağı sağlama, kabuk endüstrisi ve inci üretimi konusunda değerli 

materyaller sağlama gibi önemli doğrudan hizmetler de sağlamaktadır 

(Haag, 2012). Bir yüzyıldan fazla yaşayabilen tatlı su midyeleri de 

sucul ekosistemlerin önemli bileşenleridir (Vaughn ve Hakenkamp, 

2001). Nehirlerin bentik biyokütlesinin >%90'ını oluşturabilen tatlı su 

midyeleri, suyu filtre etme özelliğinden dolayı (tek bir midye her gün 

yaklaşık 40 litre suyu filtreleyebilir) tatlı sular üzerindeki doğrudan ve 

dolaylı etkileri nedeniyle genellikle ekosistem mühendisleri olarak 

tanımlanmaktadır (Negus, 1966; Gutierrez ve ark.,2003). 
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Tatlı Su Midyesinin Nasıl Bir Anatomik Yapısı Vardır? 

Mollusk vücudu; kabuk, baş, yumuşak gövde, manto, ayak ve 

solungaç olmak üzere 6 bölümden oluşmaktadır (Şekil 1a). Kabuğun 

iç yüzeyini saran su giriş–çıkış bölümünü bulunduran dokuya manto 

denir. Tatlı su midyeleri deniz midyelerinde olduğu gibi nemli 

ortamda, metabolik faaliyetlerini manto boşluklarında muhafaza 

ettikleri akışkan sıvı ile inaktif halde sürdürerek uzun süre su dışında 

kalabilmektedirler. Böylece kolaylıkla nakledilebilmekte ve pazarlama 

açısından büyük avantaj sağlanabilmektedir (Anonymous, 2002).  

   

a                                                                                         b 

Şekil 1. a) Tatlı su midyesinin anatomisi 1. Ayak 2.Sinirler 3. Ağız 4. Kaslar 5. 

Sinirler 6. Mide 7. Kalp 8. Böbrekler 9. Kaslar 10. Su (besin) çıkışı 11. Su (besin) 

girişi 12. Dış kabuk 13. Solungaç 14. Yumuşak doku (manto) 15. Yumurtalık 16. 

Barsak 17. Karaciğer (Anonymous, 2002).   b) Tatlı su midyesinin kabuk yapısı 

(Anonymous, 2002) 

Umbo ise midye kabuğunun en dıştaki kabarık kısımdır. Tatlı su 

kum midyeleri yüksek bir kas gücüne ve esnekliğe sahip ayaklarla 

hareket ederler (Şekil 1b). Midyeler kabuklarının bir tarafı sedimentin 

üzerinde kalacak şekilde, substratı derince kazarak ilerlerler ve 

sifonlarını sediment tabakasının üzerine çıkarırlar (McMahon, 1991). 

Vücudun sağ ve sol manto kenarında birer çift olmak üzere, toplam 4 

adet solungaç bulunmaktadır. Solungaçları aracılığı ile süspanse 

olmuş alg ve bakterileri, bazı detrial partikülleri filtre ederek beslenen 
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midyeler, suyu su alış sifonu ile alıp su atma sifonu ile dışarı 

püskürtmektedirler (Smith ve ark.,2018). Midyelerin gözleri yoktur. 

Ancak fotoreseptör (ışık algılayıcı) hücreler, ışık yoğunluğundaki 

değişmeleri fark edebilecek yapıdadır. Manto üzerinde ve sifonlarda 

da çeşitli duyusal organlar bulunmaktadır. Tatlı su midyelerinin 

ömürleri 3-5 yıl ile 100 yıl arasında değişmektedir. Eşeysel olgunluğa 

ise 1-9 yıl arasında erişirler. Eşeysel olgunluk süreci içerisinde yaşam 

döngülerindeki en önemli nokta, midye larvalarının yaşaması için 

konakçı bir balık türüne ihtiyaç duymalarıdır (McMahon, 1991).  

Niçin Tatlı Su Midyeleri Yaşam Döngüsü Bakımından Diğer 

Canlılardan Farklıdır? 

Tüm Unionid glochidiaları, Selamender Midye (Simpsonaias 

ambigua) hariç, uygun bir balık türünü konakçı olarak kullanırlar 

(Şekil 2). Uygun olmayan bir konakçı balık, glochidianın ölmesine 

neden olabilmektedir. Bu nedenle dişi midye tarafından püskürtülen 

glochidiaların, konakçı balık üzerine tutunma olasılıkları oldukça 

düşüktür (McMahon, 1991).  

 

Şekil 2. Midyelerin yaşam döngüsü (Anonymous, 2002) 
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Konakçı balığın kanı ile yüzgeç ve solungaç dokularından 

salgılanan mukusun algılanmasıyla anaç midyeler uyarılmaktadır. Bu 

uyarı karşısında valfler açılarak glochidiaların aniden dışarı salınımı 

gerçekleşmektedir (Hoggarth ve Gaunt, 1988).  Glochidiaların 

sayıları, dişi midyenin ve glochidianın büyüklüğüne bağlı olarak 

birkaç binden birkaç milyona kadar değişebilmektedir. Üç köşeli ve 

üçgen biçiminde olan glochidiaların çapı yaklaşık 80-350 µm arasında 

olup tutunma büyüklüğü 200 µm büyüklüğündedir (Araujo ve Romos, 

1998). Unionidlerin ortalama glochidia üretimi 200.000-17.000.000 

glochidia/dişi/sezondur (McMahon, 1991). 

Tatlı Su Midyeleri İçin Konakçı Balık Gerekli midir? 

Tatlı su midyelerinin yaşamı, dişi midyenin solungaçlarının 

interlamel boşluklarına (su tüpleri) yumurtalar bırakıldığında, su 

kolonundan süzülen sperm ile döllendiklerinde başlar (Haag, 2012) 

(Şekil 3). Döllendikten hemen sonra, larva glochidia'ya dönüşür (Şekil 

4-5) ve yaklaşık 2-6 hafta (kısa süreli kuluçka) ile 8 ay (uzun süreli 

kuluçka) arasında değişen bir süre sonunda anaç midye tarafından 

serbest bırakılır (Haag, 2013). Tatlı su midye türlerinde yıllık yumurta 

verimliliği 2.000 ile 10.000.000 glochidia arasında değişmektedir 

(Haag, 2013). Bununla birlikte, çoğu türün glochidiası (glochidia'nın 

%99,99'una kadar uygun bir konakçıya bağlanamadığı) çok düşük 

hayatta kalma oranlarına sahiptir (Strayer, 2008). Glochidiaların 

midye tarafından salıverilmesi, aktif ve pasif strateji içermektedir. 

Aktif olanında, balığı cezbetmek için bazı modifikasyonlar 

kullanılırken (Şekil 3a) pasif olanında, yalnızca su kolonuna basit 

salıverme işlemi şeklindedir. Manto cazibesinin ritmik kasılmalarını 

içeren aktif stratejilerde genellikle şöyle bir yöntem izlenmektedir: 

Midye solungacının su tüplerinde tutulan glochidia paketleri 

salınmadan önce, manto dokusunun kıvrılma, kasılma ve gevşeme 

hareketi ile konakçı balığı cezbetme eylemi yapılırken bu hareketlere 

kanıp tuzağa düşürülen konakçı balık midyeye yaklaştığında (Şekil 3 

b), kabuklar arasından glochidia salınımı gerçekleştirilir (Barnhart ve 

ark.,2008). 
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a                                                                         b 

Şekil 3. a) Konakçı balığı kendisine cezbeden midye b) Konakçı balık ve midye 

ilişkisi (Barnhart, 2000) 

Su sütununa serbest bırakılan glochidialar birkaç saat ile 14 gün 

arasında tür ve abiyotik koşullara bağlı olarak hayatta kalabilmektedir 

(Jansen ve ark.,2001; Haag, 2012). Su içinde sürüklenen glochidialar, 

birçok canlı organizma dâhil olmak üzere her türlü yüzeye 

yapışabilmektedir (Haag, 2013). Glochidia uygun bir konakçı balığa 

tutunmak için kancasız (Şekil 6c) ise konakçının solungaç lamellerine 

kist denilen bir kese oluşturarak kendini kapsüller; kancalı (şekil 6 b) 

ise solungaç, sırt ve kuyruk yüzgecine kancaları sayesinde tutunurlar 

(Fisher ve Dimock, 2002). Glochidiaların konakçı üzerinde kalma 

süreleri birkaç saatten birkaç haftaya kadar değişmektedir. Tatlı su 

midyesinin ev sahibi balık üzerine glochidia salınımını 

gerçekleştirmesi olayına, abiyotik koşullar ve özellikle su sıcaklığının 

etkisi oldukça yüksektir (Taeubert ve ark.,2014). Glochidia ve balık 

arasındaki ilişki esas olarak foretik mekanik bir simbiyoz şekli olup 

kalıcı olmayan ortak bir etkileşimdir. Parazitik olarakta adlandırılan 

bu süreçte, balığın sağlığı ve davranışı üzerine küçükte olsa bir etkiye 

sahiptirler (Barnhart ve ark.2008; Fritts ve ark., 2013; Reis ve ark., 

2014; Taeubert ve ark., 2014; Douda, 2015).  
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a                                                                                  b 

Şekil 4. a) Solungaç tüplerine glochidia aktarılmış tatlı su midyesi; b) Glochidia ile 

dolu solungaç çifti (orijinal) 

Birçok glochidia metamorfoz aşamasını, fizyolojik ve 

immünolojik uyumsuzluk veya mekanik yollardan dolayı 

tamamlayamaz ve balıktan erken ayrılmak zorunda kalır. Bu durum 

konakçı balığın yaşına göre de değişebilmektedir (Bauer, 1987). Daha 

önce glochidia ile enfekte olmuş balıklarda bağışıklık tepkisi 

oluşacağı için bu balıklara ikinci bir glochidia salınım başarısı oldukça 

düşüktür (Dodd ve ark., 2006). Konakçı olarak genç balıklar, 

genellikle glochidia tarafından en fazla istila edilenlerdir. Çünkü 

bunlar henüz gelişmekte oldukları için glochidialara karşı bağışıklık 

tepkileri gelişmemiştir. Ayrıca, daha genç konakçı balıklar, çoğu tatlı 

su midye türünün tercih edilen yaşam alanı olan sığ kıyı sularını tercih 

etme eğilimindedir (Santos ve ark., 2015; Sousa ve ark., 2016). 

Bununla birlikte, daha önce glochidia tarafından istila edilmemiş daha 

yaşlı balıklar, büyük gövdeleri nedeniyle daha fazla sayıda midye 

larvası barındırabilir ve büyük balıklar daha büyük alanda gezindikleri 

için glochidiaların yayılma mesafelerini artırabilmektedirler (Blažek 

ve Gelnar, 2006). Bir midyenin yalnızca bir veya birkaç balık türüne 

glochidialarını salıvermesi, az sayıdaki konakçı balığı kaybetme riski 

daha yüksek olacağından, glochidiaların yaşama şansları daha da 

azalacaktır. Ancak, yerli olmayan türler de dahil olmak üzere hemen 

her balığı konakçı varsayıp glochidia salınımı gerçekleştiren 

midyelerin, glochidial yaşam süreci daha yüksek olmaktadır 
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(Kneeland ve Rhymer, 2008; Haag, 2012; Douda ve ark., 2013). 

Konakçı balık türleri, genel olarak glochidia'nın yavrulara dönüşüm 

oranlarının yüksek veya düşük olmasına göre birincil veya marjinal 

konakçılar diye sınıflandırılmaktadır (Haag ve Warren, 2003). 

Fizyolojik olarak uygun ve uygun olmayan konakçı balıklar arasında 

sürekli bir geçiş olmasından dolayı, çok sade olan bu sınıflandırma 

yapılmıştır (Douda ve ark., 2012). Midye-konakçı balık ilişkisi, her iki 

canlı popülasyonunun birlikte var olma ya da yok olma noktasında 

etkili olabilecek bir özellik olup popülasyon düzeyinde de değişiklik 

gösterir (Rogers ve ark., 2001; Serb ve Barnhart, 2008; Taeubert ve 

ark., 2010; Karlsson ve ark., 2013; Österling ve Larsen, 2013; Douda 

ve ark.,2014).  

         

a                                                             b                                                 c 

Şekil 5. a) Tatlı su midyesi solungacının iç yapısı(orijinal); b) Tatlı su midye 

solungacında glochidia demeti (orijinal); C) Tatlı su midye solungacında glochidia 

demetinin SEM görüntüsü (orijinal) 

      

a                                                                    b 
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c                                                             d 

Şekil 6. Çengelli ve çengelsiz yapıda olan tatlı su midye larvalarının (glochidia) 

görüntüsü (Şereflişan, 2009) 

a) Kancalı yapısı olan tatlı su midyesinin (Unio teminalis) görüntüsü  

b) Glochidia kabuğunun ventral kenarındaki çengel yapı 

c) Kancasız yapısı olan tatlı su midyesinin (Potamida semirugata) görüntüsü  

d) Kanca yapısı olmayan glochidia kabuğunun ventral kenar görüntüsü 

Midye -Konakçı Balık İlişkisini Etkileyen Unsurlar 

Nelerdir? 

• Habitat 

Barajların inşası, nehirlerin kanallaştırılması, suların 

yönlendirilmesi, insanların dolaylı müdehaleleri sonucunda habitat 

kaybı nedeniyle bazı balık popülasyonlarında azalmalar görülmektedir 

(Dudgeon ve ark.,  2006). Nehir yaşam alanlarının barajlar tarafından 

ayrılması, diadrom balık göçlerini olumsuz yönde etkilemektedir 

(Limburg ve Waldman, 2009; Liermann ve ark., 2012; Clavero ve 

Hermoso, 2015). Bu balık türlerinin azalması veya tükenmesi, bunlara 

bağlı tatlı su midyesi türleri üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır 

(Kelner ve Sietman, 2000; Freeman, 2003). Su rezervleri ve bunların 

akış düzenlemesi, var olan yerli türlerin yerini alabilecek istilacı 

türlerin teşvik edilmesine neden olabilmektedir. Bu durum balık 

topluluklarında büyük değişikliklere sebep olarak balık-midye 

ilişkisini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Watters, 1996; 
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Marchetti ve Moyle 2001; Brainwood ve ark., 2008; Hermoso ve ark.,  

2011; Clavero ve ark., 2013; Liew ve ark., 2016).  

• Su Kirliliği  

Kirliliğin balık populasyonları üzerinde önemli etkileri olduğu 

bilinmektedir. Bazı kirleticiler (örneğin ağır metaller) balıkların 

bağışıklık sistemini bozabildiği gibi balıkların üreme sistemleri, 

tarımsal ve hayvansal üretimden elde edilen besinler, birincil üretimi 

artırıp çözünmüş oksijeni tüketerek dolaylı yollardan balıkları 

etkilemektedir (Rabalais ve ark.,  2002; Verity ve ark.,  2002). Tatlı su 

organizmaları arasında midye, amonyum için iyi bir belirleyici olduğu 

gibi toksik bileşiklere ve ötrofikasyona karşı en hassas gruplardan 

biridir (Van Hassel ve Farris, 2006; Strayer ve Malcom, 2012). Ancak, 

balık-midye ilişkisini bozan çevre kirliliği hakkında daha çok bilgiye 

ihtiyaç bulunmaktadır. Su kirliliği, balık davranışı üzerinde etkili 

olarak balığın konakçı rollünü olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Örneğin, besin maddelerinin veya diğer kirleticilerin sedimente 

deşarjı, balıkların daha az etkilenebilecekleri bölgelere gitmesine 

neden olabilmekte, böylece tatlı su midyelerinin üreme mevsiminde 

glochidia oluşumunu engelleyebilmektedir. Ayrıca, yapay olarak artan 

organik madde yükünden dolayı, glochidia'nın tortul bir tabaka ile 

kaplaması sonucu konakçı balığa tutunamaması ya da artan bulanıklık 

nedeniyle midye manto dokusunun cezbetme hareketinin konakçı 

balık tarafından görünürlüğünün azalması nedeniyle, balık-midye 

ilişkisi dolaylı olarak bozulabilimektedir (Österling ve ark.,  2010). 

Bilimsel literatürdeki kanıtların azlığına rağmen, su kirliliğinin midye-

balık ilişkisini etkileyebileceğini tahmin etmek mantıklıdır. Ne yazık 

ki, kist oluşturarak konakçı solungacına gömülü glochidianın ağır 

metallere veya artan besin yükü kirliliğine doğrudan duyarlılığı 

hakkında sadece sınırlı bilgi bulunmaktadır. Glochidiayı çevreleyen 

kist, midye larvasını su kaynaklı toksik maddelerden koruyan ve 

kirletici maddelere maruz bırakmadan izole eden bir bariyer görevi 

görmektedir (Cope ve ark., 2008; Rach ve ark., 2006).  
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• Balık Stoklarının Aşırı Kullanımı  

İç su balık stoklarının aşırı kullanımı, ticari değeri yüksek olan 

çeşitli türlerin biyokütlesinde düşüşe neden olmaktadır (Simić ve ark.,  

2014). Ayrıca, hedef olmayan balık türlerinin tesadüfi avlanılması da 

balık-midye ilişkisini olumsuz yönde etkilemektedir (Allan ve ark. 

2005). Balık stoklarının aşırı kullanımı, daha büyük bireylerin 

öncelikli avcılığına yol açarak populasyonda küçük bireylerin 

çoğalmasına neden olmaktadır (Palkovacs, 2011; Audzijonyte ve ark., 

2013). Bazı araştırmalara göre, balık popülasyonlarının boyutsal 

olarak küçültülmesinin biyolojik etkileşimlerde bir azalmaya yol 

açabilmektedir (Correa ve ark.,  2015; Costa-Pereira ve Galetti, 2015). 

Genelde büyük konakçı balık kaybı, tatlı su midye üremelerini 

engelleyebilir. Her ne kadar büyük balıklar, immünolojik tepkilerden 

dolayı glochidia oluşumuna daha az duyarlı olsalar da glochidiaları 

uzun mesafelere taşıma kabiliyetlerinden dolayı midye larvalarının 

büyük ölçekli yayılımına katkıları oldukça fazladır (Minns, 1995). 

Rekreasyonel balıkçılık yönetiminin, glochidia için konakçı olarak 

seçilen balıklar üzerinde olumsuz yönde etkisi bulunmaktadır (Douda 

ve ark.,  2012) 

• İklim Değişikliği 

İklim değişikliğinin, balıklar üzerine tanımlanmış etkisinden 

dolayı midye-balık ilişkisinde potansiyel bir etkisi bulunmaktadır 

(Comte ve ark., 2013; Kovach ve ark., 2016; ve ark.,2015). Tatlı su 

inci midyesi (Margaritifera margaritifera), konakçı balık olarak 

sadece salmonidleri kullanmaktadır (Hastie ve Young, 2003). Su 

sıcaklığındaki artış, kahverengi alabalıkların hayatta kalmalarını 

olumsuz etkilediğinden, midyelerle olan biyotik etkileşimi de sıkıntıya 

girmektedir. Alabalıklar daha soğuk olan sulara yönelirken, daha az 

hareketli olan midyeler, konakçı balık sıkıntısı yaşayabilmektedir 

(Miller Struttmann ve ark., 2015). İklim değişikliğinin bir sonucu 

olarak nehir akışındaki değişiklikler de balık-midye etkileşimlerindeki 

değişikliklere katkıda bulunmaktadır (Spooner ve ark., 2011). Nehir 
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akışındaki düşme, balık yüzme performansını düşürerek balık 

ölümlerini artırabilmekte, buna bağlı olarak predatörlerden kaçma 

veya beslenme performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu 

durum tatlı su midyeleri için de geçerlidir. Çünkü nehir akışındaki 

düşüş nedeniyle bu bölgelerde yüksek ölüm oranları görülebilmektedir 

(Santos ve ark., 2015; Sousa ve ark., 2016). Çevresel koşulların 

değişmesi, balık bağışıklık sistemini etkileyerek midye konak 

aşamasının başarısını da doğrudan etkilemektedir. Bu konuyla ilgili 

bilgi hala çok sınırlı olmakla birlikte, su sıcaklığı ve stres koşulları, 

glochidianın ölüm oranını önemli ölçüde etkileyen önemli etkenlerdir 

(Roberts ve Barnhart, 1999; Taeubert ve ark., 2014; Douda ve ark., 

2018). 

• Yerli Olmayan Balıkların Girişi 

Balıklar en yaygın olarak bulunan sucul organizmalar arasında 

olduğu için doğal olmayan türlerden en fazla etkilenen canlılardır 

(Hermoso ve ark., 2011). Yerli olmayan türlerin ortama girişi, birkaç 

türün tükenmesine ve yok olmasına neden olan küresel bir ekolojik 

problemdir (Simberloff, 2011). Yerli olmayan balıklar; su ürünleri 

yetiştiriciliği, rekreasyonel ve ticari balıkçılık, evcil ve süs hayvanları 

endüstrisi gibi insan faaliyetleri aracılığıyla ortama girmektedir 

(Gozlan, 2008). Yerli tür balıklar için rakip olan yeni türlerin girişi ile 

predatör, hastalık ve parazit dengesinde değişikliklerin olması, tatlı su 

midyeleri üzerinde olumsuz etkiye neden olmaktadır. Tatlı su 

midyelerinin konakçı arayışında, ortama giren yeni balıklarla 

etkileşime girerek midye-konakçı balık ilişkisinde olumlu sonuçlar da 

görülebilmektedir (Taraschewski, 2006; Douda ve ark.,  2012). Genel 

olarak bakıldığında, doğal olmayan türlerin, midyelerin glochidia 

salınımı için fizyolojik, ekolojik ve evrimsel adaptasyonlarının 

eksikliğinden dolayı tatlı su midyelerine uygun bir konakçı 

olamamaktadırlar (Watters ve O'Dee, 1998; Strayer, 2008; Salonen ve 

ark., 2016). Bununla birlikte, istilacı balık türlerinin yaygınlaşması ve 

olası yeni istilacıların ortama girişi ile uygun konakçı kaynaklarında 
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azalmalar meydana gelmektedir (Clavero, 2011; Douda ve ark., 2013; 

Villéger ve ark., 2015). 

Tatlı Su Midyeleri Biyomonitör müdür? 

Midyeler su ortamındaki kirleticileri filtre ederek süzmeleri 

bakımından, su kalitesine büyük katkıları bulunmaktadır (Shultz ve 

Marbain, 1998). Midyelerin kabuk ve dokularında biriken toksik 

kimyasal madde varlığı ile hem su havzasının habitat kalitesini 

yansıtmada büyük rolleri bulunmakta hem de ekolojik açıdan büyük 

önem taşımaktadırlar (Porter, 1990).  

Tatlı Su Midyesi Yetiştirilebilir mi? 

Mollusk yetiştiriciliği, sektöründeki en düşük maliyetli üretim 

alanı olmasından dolayı önem kazanmıştır. Özellikle insanlar için 

protein kaynağı olarak tatlı su midyelerinin önemi anlaşılmış ve tatlı 

su midye yetiştiriciliğinde büyük bir potansiyel olduğunun farkına 

varılmıştır.  Bu nedenle glochidia kültürü üzerinde çeşitli araştırmalar 

yapılarak jüvenil yetiştiriciliğinin başarılı bir şekilde yapılabildiği 

anlaşılmıştır (Isam, 1986). Bivalviya yetiştiricilik sistemleri; 

yumurtlatma, larval yetiştiricilik ve büyümenin son aşaması olan 

semirtme olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak koşulların gerektirdiği 

ölçüde ön büyütme de yapılmaktadır. Ön büyütme, optimum yaşama 

oranı ve büyüme için jüvenil midyeleri koruyarak uygun su akışında, 

kontrol altında büyütmeyi sağlayan bir sistemdir. (Monteforte ve 

Garcia-Gasca 1994a; Hickman ve ark., 1999). Midye yetiştiriciliğinde, 

başlangıç büyüklüğü yetiştirme süresini etkilemektedir. Midye 

yetiştiriciliğinde su akış hızının, besin tutabilme bakımından önemli 

olduğu, buna karşın substratın büyüklüğü ve derinliğinin büyüme ve 

yaşama oranı üzerine su akıntısı kadar etkili değildir (Wildish ve 

Kristmanson 1985; Beaty ve Neves, 1996). Her canlı grubunda olduğu 

gibi bivalviyalarda da stok yoğunluğu hassas bir konu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Midyeler, yoğun yataklarda, dar ve uzun 

körfezlerde büyümeyi tercih etmektedirler. Fakat bu bölgeler su 

kalitesi açısından zayıf ve korumasız olduğundan büyümeleri yavaş 
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olmaktadır. Su değişimi ve besinin yeterli olduğu, sıcaklık, tuzluluk ve 

su derinliğinin uygun olduğu yerleri bulmak her zaman kolay 

olmamaktadır. Bu nedenle araştırmacılar, midye üretimini 

artırabilmek için daha az duyarlı doğal stoklar oluşturmaya 

çalışmaktadırlar (Karayücel ve Karayücel, 1997). 

Yetiştiriciliğe alınmış olan midyelerin büyüme oranı üzerine 

çevresel parametrelerin genel ve bölgesel olmak üzere iki türlü etkisi 

bulunmaktadır. Bölgesel faktörlerin başında besinsel durum 

gelmektedir. Ayrıca sıcaklık, tuzluluk, partiküler organik madde ve 

iklim önemli faktörlerdendir. Populasyon yoğunluğu ve midye 

büyüklüğü ise genetik faktör olarak ele alınmaktadır.  Elle muamele, 

predasyon, stok yoğunluğu, koloni halinde yaşama gibi faktörlerin de 

bivalviyaların büyüme ve yaşama oranı üzerine olumsuz yönde 

etkilerinin olduğu bir gerçektir (Taylor ve ark., 1998). Su sıcaklığı 

glochidia salınımı için önemli olup kış koşullarında üreme peryodu 

uzun sürmekte ve 16-19 oC‘de glochidia salınımı meydana 

gelmektedir. Soğuk bölgelerde midye kabuk uzunluk artışı, doku 

büyümesindeki artıştan daha fazla olmakta, kabuk büyümesinin değil 

ama doku büyümesinin besinle sınırlı oldu bilinmektedir (Lellis ve 

Johnson, 1996). 

Tatlı su midye kültürü, glochidia, genç ve yetişkin olmak üzere 

üç aşamaya ayrılmıştır (Kovitvadhi, 2012).  Tatlı su midye 

yetiştiriciliğinde en yaygın yetiştiricilik modeli, spat adı verilen yavru 

bireylerin toplanarak durgun su ortamında hazırlanan ağ veya kafes 

materyallerde yetiştirilmesidir (Şekil 7). Toplanan spatların (olgun 

midyeye benzeyen en küçük yavru midye) büyütülmesi sürecinde, 115 

cm çapında, 25 cm yüksekliğinde, kapaklı, metal sepetler 

kullanılabilmektedir. Sepetler su yüzeyindeki yüzdürücüye bağlanarak 

yetiştiricilik alanına yerleştirilmektedir (Şekil 8). 
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               a                                                               b 

 

Şekil 7.  a-b) Tatlı su midye yetiştiriciliğinde kullanılan spat büyütme sepetleri 

(Şereflişan, 2003) 

  

 

Şekil 8. Tatlı su midye kültür modeli (Kovitvadhi ve Kovitvadhi, 2012) 

Tatlı Su Midyeleri İnci Üretebilir mi? 

İnci, tatlı su midyesi de dahil olmak üzere yumuşakça türleri 

tarafından üretilen, sevilen mücevherlerin en eski ve en evrenseli olan doğal 

bir mücevherdir (Gogoi ve Mandal, 2011). Doğada, inci yumuşakça 

gövdesine yanlışlıkla giren yabancı bir parçacık (kum, parazit vb.) üzerine 

'sedef' adı verilen doğal bir sekresyon sonucu oluşmaktadır. Bu uzun soluklu 

savunma mekanizması sonucunda çeşitli renk, büyüklük ve şekillerde inci 

oluşumu gerçekleşmektedir (Dan ve Ruobo, 2002). Bu doğal süreç, dünya 
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çapında kültüre alınan midyelere, cerrahi prosedürlerle midye gövdesine 

çekirdek implant ederek çok çeşitli doğal inciler üretmek için kullanılmıştır. 

İnci kültürü teknolojisi Çin ve Japonya gibi ülkelerde gelişmiş bir sektördür. 

Çin, pembe-morumsu renkte kaliteli incilerin üretildiği, üçgen midye denilen 

(Hyriopsis cumingi) tatlı su midyesinde inci üretimini geliştirmiştir (Şekil 9) 

(Yan ve ark.,2009). Çin, dünya toplamının %99'unu oluşturan en büyük tatlı 

su inci üreticisidir (Li ve ark.,2007; Mamangkey ve ark., 2009). Dünya inci 

piyasalarındaki arz-talep dengesinde doğal inci elde edilmesi yeterli 

olmadığı için kültür inci üretimi ile bu talep karşılanmaya çalışılmaktadır. 

Ekonomik değeri yüksek olan inciler, geleneksel Çin tıbbında ve bazı 

kozmetik ürünlerinde kullanılan önemli malzemelerdir. (Li, 2007; Nagai, 

2013). Kültür incilerindeki dünya ticaretinin, esas olarak tatlı su incileri ile 

yapıldığı ve ticaretin yıllık 2 milyar $’dan fazla olduğu bildirilmektedir. 

Ayrıca, Hindistan’da incilere olan talebin her yıl artmasıyla, Hindistan’ın 

başta Çin ve Japonya’dan olmak üzere her yıl yaklaşık 0,2 milyar $ 

değerinde inci ithal ettiği bildirilmektedir (Ninawe, 2006). 

 

Şekil 9. Tatlı su midyelerinin ürettiği inci modelleri (Ninawe, 2006). 

Modern kültür incisinin kurucusu olarak bilinen Japon girişimci 

Mikimoto Kokichi, seri inci üretimine başlayarak teknolojiyi bu 

alanda ticarileştirmiştir. Japonya'nın Ginza kentinde Mikimoto Pearl 

Company'yi kurarak, yarım yuvarlak inci konseptini yani kambur inci 

(Şeki 10) üretimini geliştirmiştir. Daha sonra Japonya, Hyriopsis 

schlegeli'deki kültür uygulamasını ticarileştirerek inci üretim tekniğini 

standartlaştırmıştır. O zamandan beri inci piyasası birkaç kat 

genişlemiş ve şimdi su ürünleri endüstrisinin multi milyar dolarlık bir 

sektörü konumundadır. Son yıllarda, toplam inci üretiminin büyük bir 

bölümünü tatlı su inci kültürü oluşturmaktadır. Tatlı su inci kültürü, 

bol tarım alanı açısından denizdeki muadillerine göre birçok avantaj 

sunmaktadır. Çin, Japonya, Hindistan, Vietnam, Filipinler, Tayland, 

Bangladeş, Güney Kore, Malezya ve Myanmar gibi birçok Asya 
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ülkesi, tatlı su incisini büyük ölçekte ele almış ve hayata geçirmiştir 

(Zhu ve ark.,2019). Kültür inci üretiminde standartlaştırılmış olan 

temel teknoloji kullanılmakta olmasına rağmen, farklı midye türleri ile 

farklı implantasyon yöntemlerini içeren inci kültürü teknolojilerinin 

geliştirilmesi için daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir 

(Sakpal ve Singh, 2000; Janakiram, 2003). Hindistan'daki inci kültürü 

teknolojisi ise henüz başlangıç aşamasında olup ülkenin genel tatlı su 

kaynaklarında yaygın olarak bulunan Lamellidens marginalis’te 

parlak inciler üretilmektedir (Janakiram ve ark.,1994).  

Deniz suyu inci üretiminin en büyük sınırlayıcı faktörü, 

yetiştirme sürecinin 1.5- 3 yıl arasında uzun bir süre olmasından 

dolayı yüksek bir maliyete sahip olmasıdır (Rahayu, 2013). Tatlı su 

inci üretimi, deniz suyu inci üretimine göre inci oluşum süresinin kısa 

oluşundan dolayı, düşük üretim maliyeti ile alternatif bir üretimdir 

(Rachman ve ark.,2006). Japonya'da, 1949'dan beri Hyriopsis 

schlegeli ve Hyriopsis cumingii türü tatlı su midyelerinde inci üretimi, 

yaygın olarak yapılmaktadır (Dan ve Ruobo 2002; Rachman ve 

ark.,2006; Rahayu ve ark.,2009). Hyriopsis sp. morfolojisine 

benzeyen Anodonta woodiana fizyolojik olarak sedef ve prizmatik 

kristal, inci üretme yeteneğine sahip olan diğer bir tatlı su midye 

türüdür (Ram ve Gayatri, 2003). İnci oluşumu üzerine hem denizel 

(Pinctada fucata, Mytilus edulis) hem de tatlı su (Margaritifera 

margaritifera) çift kabuklularında çalışmalar yapılmıştır (Nagai, 

2013). İstiridye ve tatlı su midye inci üretiminde, Nishikawa tekniği 

(bir inci şekillendirme yöntemi) kullanılarak çekirdeksiz manto doku 

dilimlerinin implantasyonu ile inci kesesi oluşumu sağlanmaktadır 

(George, 1978; Taylor ve Strack, 2008). İnci kesesi oluşumunda 

implant bölgesinin önemli olduğu bildirilmektedir (Şereflişan, 2019). 

Kültür inci üretimi, doğal inci oluşum sürecine benzediği için elde 

edilen inciler mücevher kullanımında tercih edilmektedir (Hanni, 

2012). 
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a                                                                        b 

Şekil 10. a) Lamellidens marginalis türü tatlı su midyesinin kabuğunda oluşmuş 

kambur inci görüntüsü (Suman ve ark.,2021); b) Unio terminalis türü tatlı su 

midyesinin kabuğunda oluşmuş kambur inci görüntüsü (orijinal) 

Sedef Kakmacılığı Sanatında Tatlı Su Midyelerinin Rolü 

Nedir? 

Sedef; deniz ya da göllerden çıkarılan midye, istiridye gibi 

canlıların kabuklarında bulunan parlak ve sert bir madde, sedefkârlık 

ya da diğer ismiyle sedef kakmacılığı ise sedefin ahşapla birlikte 

işlenerek çeşitli süs eşyaları üretilmesidir. İlk örneklerine MÖ 4000 

yılına tarihlenen Sümerlilerin mezar taşlarında rastlanan sedefkârlık, 

eski dönemlerde özellikle Doğu ülkelerinde yaygın şekilde icra 

edilmekle birlikte, Osmanlı Devleti döneminde zirveye ulaşmış ve 

Türk-İslam sanatının klasik örneklerinin verildiği süsleme tekniğine 

dönüşmüştür. 15. yüzyıldan itibaren inşa edilen camiler, saraylar ve 

konakların kapı, pencere süslemelerinde ve bu mekânlarda kullanılan 

aksesuarların yapımında oldukça ilgi gören el sanatları arasındadır. 

Sedefçilik, Uzakdoğu'da yaygın olarak uygulanan el sanatı olsa da 

Selçuklu ve Osmanlı Devletler döneminde Anadolu'da zirveye 

ulaşmıştır. Uzmanlar, sedef sanatının 5 ekolü olduğunu ifade 

etmektedirler. Sedef kakmacılığı farklı aşamalardan oluşan, bu 

aşamaların her biri ustalık gerektiren ve çırak–usta ilişkisi 

çerçevesinde yıllar ölçüsünde gelişen bir süreçtir.  
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Kakmacılıkta ağaç seçimi ve ürün şeklinin belirlenmesi; özel 

seçilen ceviz ve gürgen ağaçları istenilen ölçüde kesilip dinlenmeye 

bırakılmaktadır. Kuruyan ağaçlar, yapılacak ürünlere göre 

boyutlandırıldıktan sonra mücevher kutusu, rahle, çeyiz sandığı, ayna 

çerçevesi, masa, sandalye, kılıç, hançer sapı ve buna benzer çok çeşitli 

ürünlere göre şekillenmektedir.  

Motifleme: Ağaç işlemi biten ürünler, sedef kakma çalışması 

için önce üzerlerine atılacak motif düşünülerek çizilmektedir. Motifler 

Osmanlı motiflerinden esinlenildiği gibi tamamen hayal gücü ile de 

çizilmektedir.  

Telkari işlemi: Çizimi biten ürünler çelikten yapılmış keski 

aletleri ile telkari işlemi yapılmaya başlanmaktadır. Telkari işlemede 

kullanılan tel (pirinç, alüminyum, gümüş, altın) işlenmeden önce ateş 

yardımı ile tavlanarak keski ile açılan kanallara teller çekiç yardımı ile 

çakılır. Genelde kullanılan pirinç ve alüminyum teldir. Telkâri 

işlemesi biten ürün yoğurt tutkalı ile tutkallanmaktadır.  

Kakma işlemi: Bu işlem özellikle tellerin üzerine sürülerek 

yapılmaktadır. Amaç tellerin çakılan yerlerinde daha sağlam kalması 

içindir. Kuruması biten ürünler sedef yerleri açılmak üzere yine keski 

yardımı ile sedef atılacak yerler belirli seviyede çıkartılır ki bu işleme 

kakma yöntemi denilmektedir. Sedef kırma işlemi; sedef yeri açma 

işlemi biten ürünler sedeflenmeye hazırdır. Midye kabuğu olarak 

gelen sedef ürünler, üzerine konulacağı yere göre kabuklar kerpeten 

aleti yardımı ile parçalanmaktadır. Parçalama esnasında kabuğun 

tamamıyla parçalanıp kullanılamaz hale gelmemesine dikkat 

edilmektedir. Sedef tıraşlama işlemi, parçalanan kabuklar elmas taş 

denilen makinede şekillendirilmektedir. Bu işlem esnasında kabuğun 

iki yüzü taşa vurularak düzlenip daha sonra dış hatları 

şekillendirilmektedir. Şekil verilen sedefli kabuklar, ahşap üzerinde 

kakılan yere konularak yerleştirme yapılmaktadır.  

Sedef yapıştırma işlemi: Sedef işlemi biten ürünler yapılan 

sedeflerin yerlerine yapıştırılması için konulan yerlerinden tek tek 
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alınarak düzenli bir şekilde dizilmektedir. Boşalan yerlere ceviz 

ağacının tozu ile yoğurt tutkalı karıştırılarak oluşturulan macun 

yardımı ile sedef yerlerine yapıştırılmaktadır. Bu işlem esnasında en 

dikkat edilmesi gereken unsur, sedef yerlerine konulan macunun 

oranıdır. Macunlama işlemi biten ürünler kurumaya bırakılmaktadır.  

Zımparalama işlemi: Kuruma işlemi en az 24 saat sürmektedir. 

Kuruyan ürünler tesviye işlemine alınarak zımparalama yapılmaktadır. 

Bu aşamada yapılacak olan tesviye işlemi için farklı numaralı 

zımparalar ile tesviye makineleri kullanılmaktadır. Bu işlem 

yapılırken dikkat edilmesi gereken nokta tellerin ve sedeflerin 

yerlerinden çıkmaması ve ağaç kısmına da zarar verilmemesidir.  

Temizleme işlemi: Ayrıca tesviyeden önce biraz, ürünler üzerine 

gaz sürülerek tellerin zarar görmemesi sağlanmaktadır. Tesviye işlemi 

biten ürün renklendirme işlemi için iyice temizlenmektedir. 

Renklendirme işleminde önce ürüne verilecek renge karar verilip 

ondan sonra işleme başlanmaktadır. Eğer ürün kahverengi renginde 

olacaksa, önce asit sürülerek kurumaya bırakılmaktadır.  

Yakma işlemi: Kuruyan ürünler zeytinyağı ile yağlanıp zımpara 

edilmektedir. Eğer ürün siyah olacaksa asit kuruduktan sonra, şaloma 

ile ürünün rengi siyah oluncaya kadar yakılmaktadır. Daha sonra 

zeytinyağı sürülerek yeniden zımpara yapılmaktadır (Şekil 11). 

Zımpara yapılmasının amacı asit ve yakmanın verdiği yüzey 

tahribatlarını gidermek içindir. Zımparası biten ürün, bezle silinerek 

temizlenip parlatılmaktadır.  

Cilalama işlemi: Temizlenen ürünleri cilalamak için ispirto veya 

alkol ile karıştırılarak yapılan, “gomalak“ denilen özel karışım cila, 

pamuk veya bezle ürün üzerine sürülmektedir. Bu işlemden sonra 

ürünün döşemelik veya aksesuar kısmı yapılarak sedef kakma işlemi 

sonlandırılmaktadır (Şahan, 2002; Şimşek ve Şereflilşan, 2019). 
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a                                                     b                                                   c 

Şekil 11. a, b) Midye kabuğundan yapılmış sedefkârlık eserleri (Şahan, 2002); c) 

Yazarın kakma işlemini deneyimleme görüntüsü 

Tatlı Su Midyeleri Nerelerde Kullanılır? 

• Biyomateryal Olarak Kullanımı 

Doğal atık maddeler arasında yer alan mollusk şubesi 

üyelerinden olan deniz ve tatlı su midye kabukları biyomateryal için 

araştırılmaktadır (Oktar ve ark., 2010; Ozyegin ve ark., 2012). Midye 

kabukları %95-99.9 kalsiyum karbonattan (aragonit) geri kalanı az 

miktarda organik matriksten oluşmaktadır (Harper 2000; Sun ve 

Bhushan, 2012). Prizmatik (dış) ve sedef (iç) tabakasından oluşan 

midye kabuğunun (Şekil 12) sedef tabakası; altıgen, spiral, labirent ve 

teraslama şeklinde bir yapıdır (Gisela ve ark.,2010; İşcan ve 

Şereflişan, 2014). Kalsiyum karbonat (CaCO3), polimerdeki uygulama 

sayısı bakımından en yaygın kullanılan dolgu maddesidir (Pritchard, 

1998). CaCO3 içerikli midye kabuğu, biyomateryal nitelikli hem dolgu 

malzemesi hem de gıdalarda Ca kaynağı olarak kullanılabilmektedir 

(Yao ve ark.,2014).  Nacrenin (sedef) hem in vivo hem de in vitro 

kemik oluşumunu başlatan osteoindüktif (kemik indükleyici) bir 

materyal olduğu belirlenmiştir (Lopez ve ark., 1992; Silve ve ark., 

1992; Atlan ve ark., 1999; Atlan ve ark., 1997; Atlan ve ark., 1999; 

Almeida ve ark., 2000). Sedef, kırılma dayanıklılığı saf aragonitten 

3000 kat daha fazla olan, kırılmaya karşı dirençli ve uygun kemik 

bağlama özelliğine sahip biyolojik olarak oluşturulmuş bir kompozittir 
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(Wang ve ark.,2005). Pek çok araştırmacı nacrenin 

biyomineralizasyonu üzerinde çalışmış, nakre tarafından indüklenen 

daha hızlı mineralize kemik oluşumunun gerçekleştiği gözlenmiştir 

(Levi ve ark.,1998; Lopez ve ark.,1992; Feng ve ark., 2000). Tatlı su 

midyesi kabuğundan granül formda oluşturulan materyaller, sıçanların 

sırt kaslarına implant edilerek 16 hafta sonunda, midye kabuklarının 

biyo-uyumlu, biyo-bozunur ve osteokondüktif materyaller olduğu 

sonucuna varılmıştır (Liao ve ark., 2000).   

    

a                                                                          b 

Şekil 12. a, b) Midye kabuğunun kristalize yapısı (İşcan ve Şereflişan, 2014) 

• Midye Kabuk Tozunun Hayvan Yeminde Kullanımı 

Midye kabukları öğütülüp toz haline getirilerek kanatlı hayvan 

yetiştiriciliğinde kanatlı pelet yem rasyonunda kullanılmaktadır. 

Böylece, yumurta kabuklarının kolay kırılma sorununu ortadan 

kaldırarak yumurtanın daha sert bir yapıya kavuşmasını 

sağlamaktadır. Ayrıca, kuluçka döneminde oluşabilecek ölümlerin 

önlenmesi ve yumurtanın Ca gereksiniminin giderilmesi konusunda 

midye kabuklarından yararlanılmaktadır. 

• Midye Kabuklarının Organik Tarımda Kullanımı 

Toprağa ilave edilen veya diğer herhangi bir yolla bitkilerin 

yapısına girebilen ve genel anlamda gübre mineralleri olarak kabul 

gören 13 temel bitki besleyici öğe bulunmaktadır. Bunlar: Primer 

elementler (Azot, Fosfor ve Potasyum), sekonder elementler 

(Kalsiyum, Magnezyum ve Sülfür) ve iz elementlerdir (Bor, Demir, 



479 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

 

Manganez, Bakır, Çinko, Molibden ve Klor). Tüm bu elementleri 

içerisinde barındıran midye kabuğu, bitkinin gelişimi ve toprakta 

meydana gelen olumsuz etkileri gidermek ve gübre katkı maddesi 

olarak kullanılma adına ek bir yan ürün olarak ortaya çıkmaktadır.  

• Düğme Yapımında Kullanımı 

İkinci Dünya Savaşı’na kadar ABD'den ihraç edilen tatlı su 

midyeleri uzak doğu ülkelerinde kabuk endüstrisinde düğme 

yapımında kullanılmış (Şekil 13), ancak İkinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra plastik üretimine dayalı endüstrinin gelişimiyle midye kabuğu 

endüstrisinde gerileme dönemi başlamıştır (Cochran ve Layzer, 1993). 

 

Şekil 13. Tatlı su midye mabuğundan yapılmış düğmeler 

• Tatlı Su Midye Kabuklarının İnci Kültüründe Greft 

Olarak Kullanılması 

1950'li yılların sonlarında, Kuzey Amerika’dan avlanılan tatlı su 

midyesi Japonya'ya kültür inci üretiminde kullanılmak üzere ihraç 

edilmiştir. Japonya’da 1960’lı yılların başında, anaç istiridyeye inci 

çekirdeği (Şekil 14) (nükleus) olarak tatlı su midye kabuğu 

kullanılarak kültür inci üretimine başlanmıştır (Cochran ve Layzer, 

1993). Kültür inci sektörünün gelişmesiyle birlikte, Asya ülkelerinde 

ve Kuzey Amerika’da tatlı su midye avcılığı hız kazanmıştır (Cartier 

ve Krzemnicki, 2012). Böylece günümüze kadar devam eden midye 
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kabuk endüstrisinde, tatlı su midyelerinin hem kabukları hem de 

manto doku parçaları inci kültüründe greft olarak kullanılmaktadır.  

  

a                                                                     b 

Şekil 14. a) İstiridye İnci Üretiminde Tatlı Su Midye Kabuklarının Greft Olarak 

İmplantasyonu (Miah, ve ark.,2000); b) Midyenin Vücut Bölümleri ve Greft 

İmplantasyon Bölgeleri (Şereflişan, 2020); a-Manto dokusu, b-Manto boşluğu, c-

Manto doku dilimi (greft), d-Gonad üzerinde açılan 3 mm’lik kesi ile oluşturulmuş 

iki adet cep, e- Gonad, f- Solungaç, g-Addüktör kas, h- Midye kabuğu, i- Umbo, j- 

Ayak dokusu 
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GİRİŞ 

Son yıllarda insanoğlu doğal ekosistemi yanlış ve bilinçsiz 

uygulamalar sonucu fazlaca tahrip etmiştir. Bunun sonucunda doğal 

kaynakların durumu, enerji sorunu, nüfus artışı, göç, kentleşme 

sorunları, tarım alanlarındaki sorunlar, sağlıklı-yeterli gıda üretimi 

sorunu, çevre kirliliği ve doğal dengenin bozulması gibi sorunlar 

üzerine organik-ekolojik-biyolojik tarım daha önemli hale gelmiştir. 

Bu amaçla doğa ile uyumlu, kaynakları doğru kullanan, sürdürülebilir 

kalkınmayı hedefleyen, hayvan refahını gözeten yeni tarımsal 

yaklaşımlar tüm dünyada yayılmaya başlamıştır. Organik tarım; 

ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel, hayvansal ve su 

ürünleri üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna 

uygun olarak üretilmesi veya temini, orman ve doğal alanlardan 

organik tarım ilkelerine uygun olarak ürün toplanması, bu ürünlerin 

işlenmesi, ambalajlanması, etiketlenmesi, depolanması, taşınması, 

pazarlanması, kontrolü, sertifikalandırılması ve denetimini amaçlayan, 

çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern tarımsal üretim 

tekniklerini kullanmayı kabul eden, her aşaması kontrollü, kayıtlı ve 

sertifikalı bir üretim şeklidir. Organik tarım gelişim göstererek kollara 

ayrılmış ve bunun sonucunda tarımsal üretimin bir kolu olan organik 

balıkçılık doğmuştur. Organik balıkçılık kriterleri, organik tarım 

prensiplerinden yola çıkılarak oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Diğer 

hayvancılık faaliyetlerinden farklı olarak sucul çevre canlıları olmaları 

sebebiyle farklı problemlere temel prensipler göz önünde 

bulundurularak yeni çözümler üretilmiştir. Ancak hala üzerinde 

geliştirilecek ve araştırılacak pek çok konu mevcuttur.  

Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Nedir? 

Organik su ürünleri yetiştiriciliği, balıkların ve diğer su ürünleri 

türlerinin organik ve ekolojik ilkeler doğrultusunda yetiştirilmesi için 

bütünsel bir yöntemdir (IFOAM, 2022). Bu uygulamanın idealleri, 

sürdürülebilir deniz ortamları oluşturmaktır (Anonim, 2022a). Su 

ürünleri yetiştiriciliğinin organik olarak yönetilmesi, tüketicilerin su 
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ürünleri yetiştiriciliğinin kendileri ve çevre üzerindeki zararlı etkileri 

konusunda son yıllarda artan çevre ve su kirliliği konusunda endişe 

duyması nedeniyle daha popüler hale gelmiştir (Bergleiter ve ark., 

2009). 

Geleneksel yetiştiriciliğe alternatif olarak ortaya konmuş ve 

değişik ülkelerde “Ekolojik”, “Organik” veya “Biyolojik yetiştiricilik” 

olarak adlandırılmıştır. Organik yetiştiricilik AB ve FAO tarafından 

alternatif üretim metodu olarak kabul edilmiş ve programlarına 

alınmıştır (Çavdar, 2003). 

Organik balık yetiştiriciliği, balık yetiştirmede pestisitler, 

antibiyotikler, gübreler veya yapay uygulamalar yerine doğal 

yöntemler kullanmayı içeren farklı türde balıkları yetiştirme 

yöntemidir. Geleneksel balıkçılık uygulamasından çok daha fazlasını 

verir. Bu bir tür su ürünleri avlama uygulamasıdır; balıkların 

büyümeyi teşvik edici hormon, yapay veya insan yapımı yem veya 

takviyeler gibi koruyucu katkı maddesi veya genetik modifikasyon 

olmaksızın organik tarım ilkeleri kullanılarak doğal koşullar altında 

büyümesine izin verilir. 

İlk aşamada zor olabilir ancak pahalı olduğu için daha fazla 

kazanç sağlama eğilimindedir ve insanlar diğer balıkçılık türlerinde 

kullanılan kimyasalların zararlı etkilerinden ve bunların ne olduğu 

konusunda herhangi bir tereddüt duymadıkları için benzerlerine göre 

daha çok tercih ederler ve bunları marketten alırken daha çok maliyete 

sahip olduğunu bilirler. Tüketiciler normal su ürünleri yetiştiriciliği 

uygulamalarının olası olumsuz etkileri konusunda son yıllarda daha 

endişeli hale geldiklerinden, son yıllarda organik balık yetiştiriciliği 

kavramı da artmaktadır. 

Sertifikalı organik su ürünleri ürünlerinin mevcudiyeti 

1990'ların ortalarından itibaren daha yaygın hale gelmeye başlamıştır 

(Willer ve ark., 2009). Organik su ürünleri yetiştiriciliği yöntemi 

Almanya, Birleşik Krallık ve İsviçre'de son yıllarda popüler hale 

gelmiştir (Bergleiter ve ark., 2009) ancak dünya çapında çelişkili ve 
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yanıltıcı standartlar nedeniyle tüketicilerin kafası karışmakta ve 

etiketler konusunda endişelenmektedir (Aarset ve ark., 2004). Doğal 

balıkla organik balık arasındaki fark; organik olanının yumurtasından, 

yetiştirildiği suya, hasat edilmesine ve paketlenmesine kadar her 

aşamasının denetlenip sertifika verilmesi, yani sertifikalı olmasıdır. 

Bu sebeple son zamanlarda, kontrollü ve sertifikalı ürünlere olan talep 

artmıştır. Buna ilave olarak organik standartlar, üretim ve işleme 

sırasında genetik değişime uğramış canlı veya ürün kullanılmasına 

izin vermediği için organik balık üretimi, organik ürünlere duyarlı 

müşterilerin talebini de karşılamaktadır (Güner, 2011). 

Türkiye’de sürdürülebilir organik su ürünleri yetiştiriciliği 

aslında organik tarımın uygulanabilirliği ile de doğru orantılıdır.  

Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının gelişimi, daha önce 

yapılan araştırmalar ile ilgili kurumlardan elde edilen verilerden 

hareketle ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla 

değerlendirilmektedir. Organik su ürünleri yetiştiriciliğinde de 

ekonomik sürdürülebilirliğin değerlendirilmesinde organik su ürünleri 

uygulamalarında verim, maliyet ve kârlılık durumları da 

incelenmektedir. Organik tarım gibi, organik su ürünleri yetiştiriciliği 

de küçük ama küresel gıda üretiminde artan bir gerçekliktir (Willer ve 

ark.,2020). Bunun yanı sıra sosyal sürdürülebilirlik çerçevesinde, 

organik su ürünleri yetiştiriciliği pazarlama ve ekolojik olarak 

birbirinden bağımsız prensipler olarak değerlendirilmemelidir. Bu 

nedenle, ortaya şöyle bir soru çıkar: “Organik su ürünleri yetiştiriciliği 

yapılabilir mi ve küresel talebi karşılayacak kadar balık üretmek 

mümkün müdür?” Organik su ürünleri yetiştiriciliğinin çevreye 

duyarlı olduğunu bilmekteyiz. Basit olarak denilebilir ki organik su 

ürünleri yetiştiriciliği belli standartlar çerçevesinde ancak 

sürdürülebilirlik açısından pek kolay görülmemektedir. Ancak su 

ürünleri sürdürülebilirliği organik su ürünleri yetiştiriciliği ile 

iyileştirilebilir (Ahmed ve ark., 2020). 
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Organik Üretimde Uluslararası Standartlar Nelerdir? 

Su ürünleri üretimi üzerinde; üzerindeki sertifikalı bir organik 

ürün mührü, akredite bir sertifika kuruluşunun üretim yöntemlerinin 

bir ülkenin organik su ürünleri üretimi standartlarını karşıladığını veya 

doğruladığı anlamına gelir. Organik üretim aslında toprağa dayalı 

sistemler etrafında tasarlanan organik düzenlemeler, su ürünleri 

yetiştiriciliğine aktarılması zaman zaman sıkıntı yaratmaktadır. Aynı 

zamanda bunun uygulanabilirliği büyük ölçekli, yoğun (ekonomik 

olarak uygulanabilir) uygulamalarla/hedeflerle çelişme eğilimindedir. 

Organik su ürünleri yetiştiriciliğinin karşı karşıya olduğu birtakım 

problemler vardır: Organik yavruları tedarik etme ve sertifikalandırma 

zorluğu (kuluçkahane veya sürdürülebilir doğal yabani su ürünlerin), 

%35-40 daha yüksek yem maliyeti, daha fazla emek yoğun 

sertifikasyon sürecinin süresi ve maliyeti ve daha yüksek hastalık riski 

bulunmaktadır. Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde organik 

üretim için pek çok sertifikalandırma kuruluşu bulunmaktadır. 

Dünya’da en fazla uygulanan standartlar aşağıda sıralanmıştır. Bunun 

yanı sıra genel olarak kullanılan standartlar Tablo 1.’de sunulmuştur.  

KRAV Standartları: KRAV ve İsveç sertifikasyon kuruluşu 

tarafından Norveç sertifikasyon kuruluşu Debio ile iş birliği içinde 

geliştirilen organik su ürünleri standartlarıdır. Standartlar, organik 

üretim için Avrupa Birliği gerekliliklerini karşılamaktadır (USDA, 

2022). 

Naturland Standartları: Avrupa Birliği'nde organik su ürünleri 

yetiştiriciliği için Naturland standartları; balık ve kabukluların 

yetiştirilmesini, midye yetiştiriciliğini, deniz makroalglerinin 

yetiştirilmesini ve toplanmasını ve mikroalglerin yetiştirilmesini 

kapsamaktadır. 

Soil Association: Su ürünleri yetiştiriciliği için Soil Association 

organik standartlarını sunar. Bu standartlar temel olarak AB organik 

düzenlemesine sahiptir ancak özellikle hayvan refahı gereksinimleri 

açısından daha katı bir standart getirmektedir. 
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Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu: Mevcut 

AB organik su ürünleri kurallarını ve mevzuatını inceler. Organik su 

ürünleri yetiştiriciliğinin tarihini, küresel organik su ürünleri üretimi 

ve pazarlarını, kuralların çeşitli su ürünleri türleri sistemleri 

üzerindeki etkisini ve organik su ürünleri sektörünün karşılaştığı 

zorlukları tartışan bir kurum olarak standartlara daha somut bir 

yaklaşım koymayı hedeflemektedir (USDA, 2022). 

Ülkemizde ise Cascert, Ecocert, Ecogen, Icea, Magenta, Orta 

Asya kuruluşları organik su ürünleri üretimi için sertifika veren bazı 

kuruluşlardır. Ayrıca sertifikalandırma 18 Ağustos 2010, 27676 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” usullerine göre düzenlenmektedir 

(Arslan ve Akhan, 2018). 

Tablo 1. Dünyada çapında organik su ürünleri yetiştirme standartları ve önemli bazı 

sertifikasyon programları (Xie et al., 2013; Gould ve ark.,2019) 

Sertifikasyonlar Türler 

1. Avrupa Özel Sertifikasyon Kuruluşları  

Debio (Norveç) Alabalık, Salmon 

ERNTRE (Avusturya) Sazan, Alabalık 

KRAV (İsveç) Salmon, Alabalık, Alp alası 

 

 

NATURLAND (Almanya) 

Sazan Yeşil Sazan, Kadife balığı (1995’den 

beri), Salmon(1996), Alabalık (2000) 

Midye (1999), Karides (2001) 

Soil Association (UK) Salmon, Alabalık 

TUN (İzlanda) Salmon, Alabalık, Alp alası, Deniz yosunu 

(1999) 

2. Okyanusya Özel Sertifika Kuruluşları  

BIOGRO (Yeni Zelanda) Salmon(1994), Kerevit, İstiridye, Deniz 

yosunu  (1999) 

BFA(Avustralya) Organik su ürünleri yetiştirme standartları 

(2001) 

NASAA (Avustralya) Organik su ürünleri yetiştirme standartları 

(1999) 

3. Asya  

ACT (Tayland)  Karides 

 

OFDC (Çin) 

Organik su ürünleri yetiştirme standartları 

(2002’den beri) 

4. Kuzey Amerika  
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FOG (USA)   

FVO (USA)  

NOFA Massachusetts (USA)  

5. Uluslararası Standartlar  

Avrupa Birliği Komisyonu  Organik su ürünleri yetiştirme mevzuatı, AB 

Mevzuatı 834/2007, (EC) 889/2008, (EC) 

710/2009 

Uluslararası Organik Tarım Hareketleri 

Federasyonu (IFOAM)  

2000 yılında kabul edilen Organik su ürünleri 

yetiştirme standartlarını taslağı; 2005'ten tam 

taslak olarak uygulanmaktadır. 
 

Organik Yetiştiriciliğe Bakış ve Dünyadaki Durumu Nedir? 

  Organik su ürünleri yetiştiriciliği farklı sistemler altında 

uygulanabilmektedir. Bunlar tanklar, havuzlar, karasal sistemlerde 

kurulan bölünmüş kafes sistemleri, deniz kafesleri, kanallar ve 

resirkülasyon sistemleridir (RAS) (Angel ve ark.,2019). Her ne kadar 

RAS, “doğaya yakınlık” sergilemediği için organik su ürünleri 

standartlarıyla uyumsuz olsa da (Kerr ve Potthast, 2018), RAS'ta 

uygun balık stoklama yoğunluğu sağlandığı takdirde organik üretim 

olarak kabul edilebilir (Ahmed ve ark.,2020). Naturland (2020), 

organik tarımda klasik tarımın tercih edilmesi gerektiğini 

savunmaktadır. Bu yetiştiricilik modeli tamamen ekstansif 

yetiştiriciliğe dayalı bir metot olmalı ve hatta biraz da polikültür 

yetiştiricilik sistemini içermelidir, tezini savunmaktadır (Censkowsky 

ve Altena, 2013) ancak verimli kullanım nedeniyle polikültür önerilir.  

İlk organik balık üretimi, 1990’li yılların ortalarında bir grup balık 

yetiştiricisi tarafından, Avusturya’da bir sertifikalanma kuruluşu olan 

Bio Ernte tarafından, sazan balığının “organik” olarak sertifikalanması 

ile başlamıştır. Bu ilk girişimi, somon ve gökkuşağı alabalığının 

pazara girişi izlemiştir. İlk organik alabalık ise 1998 yılında 

İngiltere’de satışa sunulmuştur (Tacon ve Brister, 2002). Dünyanın en 

hızlı büyüyen gıda sektörlerinden biri olan su ürünlerinin organik 

olarak gelişim durumu, organik tarıma oldukça benzemektedir. 

Bununla birlikte günümüzde, organik akuakültür, sertifikalanmış ürün 

çeşitliliği ve kalitesi açısından tarım sektörünün biraz gerisinde 
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kalmıştır (Bergleiter, 2001; Bergleiter, 2008; Brister ve Kapuscinski, 

2001).  

Dünyada küresel olarak 71,5 milyon hektar alanda organik tarım 

yapılmaktadır, bu üretimin 2,8 milyonu organik üreticidir ve toplam 

ekili alanın %1,5'i organik üretimdir (Willer ve ark.,2020). Organik 

tarımdan farklı olarak organik su ürünleri yetiştiriciliği özellikle sazan 

olarak en çok yapılan ürün olmakla birlikte halen çok yeni bir 

konudur. Uluslararası Organik Tarım Hareketleri Federasyonu 

(IFOAM), 80'den fazla çeşitli organik su ürünleri yetiştiriciliği 

standardını kabul görmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde 

organik su ürünleri üretimi prensipleriyle ilgili tartışmalar 1998 

yılında Ulusal Organik Standartlar Kurulu'nda başlamıştır. IFOAM, 

2000 yılında organik su ürünleri yetiştiriciliği için temel 

düzenlemelerin ilk taslağını yayımlamıştır ve bu taslak beş yıl içinde 

onaylanmıştır. AB ülkelerinde 2007 yılında, ilk kez organik su 

ürünleri yetiştiriciliği, 834/2007 sayılı AB yönetmeliğinde yer almıştır 

(Gould ve ark., 2019).  

Tablo 2.’de 2018 yılında dünya çapında en çok organik balık 

üretimi yapan ülkeler verilmiştir. Tablo 3.’te ise en çok organik su 

ürünleri yetiştiriciliği yapılan türler sıralanmıştır.  

Tablo 2. 2018 yılında dünya çapında en çok organik balık üretimi yapan ülkeler 

(Willer,2020) 

Ülkeler  Üretim miktarı (ton) Üretimdeki payı (%) 

Çin 71,667 44 

İrlanda 27,264 16,74 

Norveç 16,696 10,25 

Romanya 10,756 6,60 

İtalya  9608 5,90 

Almanya 6596 4,05 

İspanya 6330 3,89 

Macaristan  3240 1,99 

Danimarka  2966 1,82 

Bulgaristan 2000 1,23 

Toplam diğerleri ile 162,878 100 
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Dünya genelinde en fazla üretimi yapılan organik su ürünleri 

sırasıyla, Atlantik som balığı (Salmo salar), gökkuşağı alabalığı 

(Oncorhynchus mykiss), sazan (Cyprinus carpio), çipura (Sparus 

aurata), deniz levreği (Dicentrarchus labrax), tilapiya (Oreochromis 

sp.), midye (Mytilus sp.), Mersin balığı (Acipenser sp.) ve mikroalgler 

olarak bildirilmiştir (Gould ve ark., 2019). Tablo 3.’te organik 

yetiştiriciliği yapılana bazı türler gösterilmiştir.   

 

 

 

 

 
 

Tablo 3. Organik yetiştiriciliği yapılan başlıca türler  (Willer, 2020) 

 

 Üretim miktarı (ton) Üretimdeki payı(%) 

Midye  18,313 11.24 

Somon 15,496 9.51 

Sazan 4874 2.9 

Alabalık 2193 1.35 

Mersin balığı 1756 1.08 

Bitkisel algler   722 0.44 

Çipura 474 0.29 

Karides 421 0.26 

Deniz levreği 112 0.07 

Karagöz 56 0.03 

Tatlı su levreği 54 0.03 

Diğerleri 44 0.03 

 

Avrupa'da organik gıdaların yaklaşık %50-60 daha pahalı 

olmasına rağmen ülkemiz iç pazarında satılmakta olan mamuller, 

organik gıdaları tanıtmak amacıyla, en fazla %30-35 oranında pahalı 

tutulmaya çalışılmaktadır. Ülkemizde dış pazarlarca talep edilen 

çeşitlerin talep edilen miktarlarda üretilmesiyle 1985 yılında başlayan 

organik tarım ürünleri üretimimiz, 2000’li yıllara gelindiğinde yeni bir 

boyut kazanmıştır. Organik hayvancılık açısından en önemli ülkeler 
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şüphesiz, ABD ve Kanada’dır (Çavdar, 2003). Bu ülkelerde organik 

hayvancılık önemli gelişme göstermiş ve organik hayvansal ürünleri 

işleyen sanayiler kurulmuştur. Organik su ürünleri yetiştiriciliğinin 

baş göstermesiyle birlikte yetiştiriciliği yapılan türlerin yüzde 

dilimleri Şekil 1.’de sunulmuştur. 

 

 
 

Şekil 1. Dünya’da yetiştiriciliği yapılan başlıca türler (Lembo ve Mente, 2019).  

Türkiye’de ilk olarak organik su ürünleri üretimi için çalışmalar 

Rize’de 2003 yılında, o zamanki ismi ile Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. Daha sonra ise 2013 yılında, 

Muğla’da başlatılan organik çipura-levrek üretimi çalışması 

yapılmıştır. 2018 verilerine göre Türkiye’de 17 adet organik su 

ürünleri üretimi yapan işletme mevcuttur (Arslan ve Akhan, 2018). Bu 

tesisler Rize ve Muğla illerinde bulunmaktadır. Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın 29-03-2022 verilerine göre Çanakkale’de 1 adet 

gökkuşağı alabalık tesisi (10.000 kg kapasiteli), Manisa’da organik 

sazan balığı yetiştiriciliği (1.000 kg kapasite), Muğla’da organik 

Spiruluna üretimi (4.600.000 kg) yapılmaktadır (Anonim, 2022b). 

Ülkemizde Avrupa Birliği organik tarım mevzuatına uygun şekilde 

hazırlanmış ve organik su ürünleri üretimini oldukça kapsamlı bir 

%56
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şekilde ele alan yönetmelik 18 Ağustos 2010 tarihinde çıkarılan 29422 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve 

Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” adıyla yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik en son 28 

Nisan 2020 tarih ve 31112 sayılı Resmi Gazete’de “Organik Tarımın 

Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik” başlığıyla güncellenmiştir.  

Organik Balık Yetiştiriciliği Neden Önemlidir? 

Artan dünya nüfusuyla birlikte su ürünleri yetiştiriciliği de 

küresel olarak gelişmektedir. İnsan beslenmesinde su ürünlerinin 

öneminin gün geçtikçe artmasına rağmen klasik su ürünleri 

yetiştiriciliğinde kullanılan bazı sistemler ve yem kaynaklarından 

dolayı bazı insanlar hâlâ, avcılık yoluyla elde edilen ürünleri 

tüketmenin daha doğru olacağına inanmaktadırlar. Ancak artan çevre 

kirliliği nedeniyle son yıllarda, güvenilir ürün anlayışı insanlar için 

sorgulanan yegâne sorulardan birisi olmaktadır. Su ürünleri 

yetiştiriciliği, tedarikte giderek daha önemli bir rol oynamaya devam 

etmektedir.  Bu bağlamda insanların temiz gıda temiz çevre anlayışı 

ile ortaya çıkan organik tarım kapsamında değerlendirilen organik su 

ürünleri sektörünün amacı, aslında su ürünleri yetiştiriciliğini olumlu 

yönde etkilemektir. Ekolojik bir sistem olarak kullanılan entegre 

sistemlerin kurulması yoluyla elde edilen üretim; doğal çevreyi 

korumakta, biyoçeşitliliği sürdürmekte veya geliştirmekte, 

hayvanların refah seviyesini arttırmakta ve çıkan ürünün de daha 

sağlıklı olmasını amaçlamaktadır.  Ayrıca su ürünleri yetiştiriciliğinde 

kullanılan su ürünleri yemleri çevreye hiçbir toksik madde 

bırakmamaktadır. Organik su ürünleri yetiştiriciliğinde üretilen 

ürünlerin tedavisinde antibiyotik gibi insana bulaşabilecek ve 

patojenik direnci teşvik edecek ürünler kullanılmaz (Arbenz ve ark. 

2016). 

Organik su ürünleri sistemlerinin artmasıyla birlikte hem 

tüketicilerin hem de üreticilerin çevresel performans ve ürün kalitesi 
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açısından beklentileri ve ürün çıktılarının ekonomiye yansıması 

olumlu sonuçlar doğurması beklenmektedir (Lembo ve Mente, 2019).  

Kullanılan metotlarda organik ya da ekolojik şartlarda yapılan 

yetiştiricilikte insan sağlığının ve kaliteli hayvansal protein 

tüketimiyle birlikte birbirine olan etkisi verilmiştir. Birçok bilim 

insanı, sentetik pestisitler, gübreler ve GDO'lar kullanmadan üretimi 

artırmanın bir yolu olmadığı için organik tarımın küresel nüfusu 

besleyemediğini savunmaktadır (Connor, 2013). Nobel Barış Ödülü 

sahibi (1970) Norman Borlaug, 10 milyar insan nüfusuna sahip bir 

gezegeni beslemek için biyoteknoloji, gübre ve pestisit uygulaması 

gerektiğini ve GDO'ların kullanılmasını gerektireceğini öne 

sürmektedir (Borlaug, 2002). Artan küresel nüfusu sürdürülebilir bir 

şekilde beslemek için organik tarım, sadece 3-4 milyar insanı 

besleyebilir denilmektedir. Bu yüzden besin ve gıda ihtiyacı için bazı 

öneriler ve çözümler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle de 

dünyada sürdürülebilir gıda güvenliği oldukça önemli hale 

gelmektedir. (Godfray ve ark., 2010; Foley ve ark., 2011). Her ne 

kadar organik su ürünleri üretimi küresel su ürünleri üretiminin 

yaklaşık %1'inden fazlasını oluşturmakla birlikte organik balık 

üretimine, artan bir talep bulunmaktadır. Uluslararası pazarlarda 

organik gıdalar ABD ve Kanada gibi yüksek gelirli ülkelerde %60 

üzerinde arzla karşı karşıyadır (OTA, 2017). Şekil 2.’de organik balık 

yetiştiriciliğinde kullanılan metotlar ve insan sağlığı arsındaki ilişki 

verilmiştir.  
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Şekil 2. Balık yetiştiriciliğinde kullanılan metotlar ile insan sağlığı arasındaki ilişki 

(Ahmed ve ark.,2020’den modifiye edilmiştir.) 

Su ürünleri yetiştiriciliğinde, sürdürülebilir yetiştiriciliğin bir 

kombinasyonu olarak da polikültür, entegre ve organik tarımın 

potansiyel olarak balık üretimine yansıması ve organik sağlıklı 

üretimin artmasına gerek duyulmaktadır. 

Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Koşulları Nelerdir? 

Ülkemizde ve dünyada daha yeni ve gelişmekte olan organik su 

ürünleri yetiştiriciliği koşulları halen tam olarak belirlenememiştir. 

Standartları tam olarak belirli olmayan bir üretim metodunda doğal 

olarak eksiklikler ve tutarsızlıklar görülebilmektedir. Tarımsal 

üretimin bir kolu olan su ürünleri üretiminde organik su ürünleri 

üretim faaliyetleri için temel kıstaslar, organik tarımın 

standartlarından alınarak su ürünleri üretiminin ihtiyaçlarına göre 

eklemeler ya da çıkarmalar yapılarak geliştirilmiştir (Bergleiter, 

2001).  

 

 

 

Besinsel 

yararları 
İnsan sağlığı  

organik 

yetiştiricilik 
Entegre 

sistemler   

Yetiştiricilik 

metodları 

Ekolojik  

Polikültür 

 



505 | SORULAR İLE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCLİĞİ 

 

 

Organik su ürünleri yetiştiriciliğinde uygulanmasının zorluğu 

başlıca, organik yem ve yem ham maddesi sağlamaktan gelmektedir. 

Bu da tüketicilerin tercihlerindeki değişimler ve pazar belirsizliği gibi 

sorunlarla birlikte organik bitkisel üretime göre, organik balık üretimi 

çok daha geriden gelmesine neden olmaktadır. Hem tüketicilerin 

organik ürünlere olan güvenini sağlamak hem de sürdürülebilir ve 

doğayla dost su ürünleri yetiştiriciliğini tam olarak karşılayacak bir 

üretim yapabilmek için eksiklikleri tamamen giderilmiş, uygulanabilir 

standartlara ihtiyaç duyulmaktadır (Kayhan, 2015). 

Organik su ürünleri yetiştiriciliğinin koşullarını şöyle 

sıralayabiliriz: 

Uygun Yer Seçimi ve Çevresel Değerler 

Uygun yer seçimi yapılması organik su ürünleri yetiştiriciliğine 

sağlam bir temel atılmasını sağlar. Bu, temel organik yetiştiriciliğin 

başarıya ulaşmasının en büyük etkenidir.  

● Üretim yapılacak tesis geleneksel su ürünleri üretim yapılan 

işletmelerden olumsuz şekilde etkilenmemelidir. Bu nedenle 

üretimi yapılacak olan tesis, su akışı iyi, stres ve çevresel 

kirleticilerden uzak bir alanda inşa edilmelidir.  

● Tesis alanının en az %5-7’lik bir kısmı doğal bitki örtüsüne 

ayrılmalıdır.  

● Doğal peyzaja özen gösterilmeli ve nesli tükenmekte olan 

bitki örtüsü korunmalı, doğal doku bozulmamalıdır. 

Stok Türü ve Orijini  

● Balık üretimi yapılacak anaçlar veya stok türler organik 

üretimden gelmeli ve mümkünse yerli türler tercih 

edilmelidir.  

● Genetik olarak modifiye organizmalar (GMO) ve Transgenik 

balıklar kullanılmamalıdır. Hormon kullanımından 

kaçınılmalıdır ve genellikle bölgesel türler kullanılmalıdır ve 
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türlerin doğaya karışmasına izin verilmemelidir (Gould ve 

ark.,2009). 

● Organik yetiştiriciliğe başlangıç aşamasında damızlık ve genç 

bireyler öncelikle organik sertifikalı tesislerden temin 

edilmelidir. Organik olarak sertifikalı olmayan tesislerden 

temin edilen bireylerin organik sertifikalı şekilde 

satılabilmesi için en az 3 ay süreyle organik şartlarda 

tutulması gerekmektedir. Ayrıca organik yavruların 

bulunamadığı durumlarda organik sertifikası olmayan 

tesislerden temin edilen yavruların üretim döngülerinin son 

2/3’lük kısmını organik yönetmelik şartlarına göre geçirmiş 

olması zorunludur (Kayhan ve Ölmez, 2013). 
 

Organik yetiştiricilik kuralları her ülke standardına bağlı 

olmakla birlikte değişiklik gösterir. Genel olarak şu şekilde 

sıralanabilir (Arslan ve Akhan, 2018): 

✓ Yetiştirilecek tür, yaşam döngülerini rahat geçirebileceği 

yeterli büyüklükte bir yaşam alanına sahip olmalıdır. 

✓ Yetiştirilecek tür, yeterli miktarda oksijene ve su kalitesine 

sahip sularda bulunmalıdır. 

✓ Doğal ortamlarına en yakın şekilde hazırlanmış şartlarda 

yetiştirilmelidir. 

✓ Üretimi yapılan tür; tatlı su balığı ise havuz tabanı türe 

uygun, doğal koşullara en yakın şekilde olmalıdır. 

✓ Yetiştiricilik süresince canlıların elle muamelesi minimum 

düzeyde olmalıdır. 

✓ Boylama işlemleri çok az yapılır ya da balıkların refahını 

temin etmek için yapılmaz. Stoklama yoğunluğu minimum 

seviyede tutulur ve balıkların ya da kabukluların yüzgeç ya 

da anten durumu ve büyüme oranı göz önüne alınarak yapılır. 

Su kalitesi sürekli izlenmelidir. Örneğin, Litopenaeus 

vannamie, Macrobrachium rosenbergii ve Penaeus monodon 

gibi karides türlerinde 1600 kg/ha geçemez. Benzer şekilde, 
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izin verilen maksimum organik üretim 1500 kg/ha olarak 

belirlenmiştir (Naturland, 2022; Stanciu et al. 2015). 

✓ Kuluçkahane dışındaki sularda, havuzlarda suyun yapay 

olarak müdahale ile ısıtılmasına ya da soğutulmasına izin 

verilmemelidir. 

✓ Aydınlatma süresi; türe özgü davranışlar, coğrafi şartlar ve 

canlıların genel sağlığı gibi durumlar dikkate alınarak üreme 

dönemleri dışında günde 16 saati geçmemelidir. 

✓ Kuluçkahanelerde, yavru balıkların bulunduğu havuzlar ve 

organik canlı yem olarak üretilen organizmaların 

yetiştiriciliği yapılan bölümler dışında kapalı devre üretim 

sistemlerinin kullanımına izin verilmez (Kayhan, 2015; 

Kumar ve ark., 2013; Xie, 2008; Xie ve ark., 2013). 
 

Organik Su ürünleri Yetiştiriciliğinde Besleme ve Yem Ham 

Maddeleri  
 

● Yemin verimli kullanımı oldukça önemlidir. Çevreye verilen 

zararın en aza indirilmesi gerekmektedir. Özellikle karnivor 

türlerin yetiştiriciliğinde kısıtlamalar bulunmaktadır. Ya da 

organik olarak yetiştirilen balıkların kaynakları 

kullanılmalıdır. Yemin içinde kullanılan balık unu ve balık 

yağı gibi yem ham maddeleri insan tüketimi olarak kullanılan 

su ürünleri kaynaklarından temin edilmelidir (Gould ve ark., 

2019). Hayvansal orijinli kan unu, kemik unu gibi maddelerin 

ilave edildiği yemler ve sentetik kimyasallarla işlem görerek 

üretilen yemler, organik balık yetiştiriciliği için planlanan 

üretim modelinde kullanılmaz (Kayhan ve Ölmez, 2013). 

● Yağ oranı yemlerin kalitesini ve canlıların sağlığını etkilediği 

için yem rasyonlarında yağ oranı %15’ten fazla olmamalıdır. 

Yem formülasyonarındaki sucul protein miktarının ise en az 

%50’si insanların tükettiği maddelerin yan ürünlerinden elde 

edilmiş olmak zorundadır (DEBİO, 2005). 
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• Yem katkı maddeleri ve katkı maddeleri üzerindeki 

kısıtlamalar, verilen standardın bir parçası olarak oluşturulan 

listelere göre hazırlanmalıdır. Organik su ürünleri 

yetiştiriciliğindeki en büyük sıkıntı yemler ve yemlerde 

kullanılan katkı maddeleridir. Bu yüzden temiz çevre ve 

temiz ürün hedefine ulaşmak için uygulamaların hem fiziksel 

hem de kimyasal açıdan değerlendirilmesi uygun esaslara 

göre gerçekleştirilmelidir.  
 

Su Ürünleri Hastalıkları ve Tedavilere Yaklaşım 
 

• Organik balık yetiştiriciliğinde de diğer yetiştiricilik 

ilkelerinde olduğu gibi temel esas, kültüre alınan türlerin 

hasta edilmeden önce koruyucu önlemlerin alınmasıdır 

(Naturland, 2022). Organik su ürünleri yetiştiriciliğinde 

tedavi amaçlı kimyasalların kullanımı yasaktır. Tesislerde bu 

tür uygun ortamlar ne kadar çok sağlanabilirse yapılan üretim 

o kadar organik yetiştiricilik standartlarına uygun şekilde 

yapılmış olur. 

• Üretim sistemleri düzenli olarak kontrol edilmelidir ve ölmüş 

su canlıları derhal ortamdan uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca stres 

faktörleri en aza indirilmelidir. Dış parazitlerin kontrolü için 

biyolojik mücadele tavsiye edilmektedir (Kayhan ve Ölmez, 

2013). 

• Hastalık durumunda ise öncelikle doğal tedavi yöntemleri 

kullanılmalıdır. Allium türevleri soğan ve sarımsak gibi, 

labiatae türevleri; nane lavanta türevleri ve tropik bitkilerden 

elde edilen Anti-bakteriyel, anti-viral, analjezik, antiseptik ve 

mikrop öldürücü gibi özellikleri sayesinde Hint leylağı gibi 

alternatif tıpta kullanılan preparatlar kullanılabilir. Sentetik 

kimyasal ilaçlara, antibiyotiklere izin verilmez.  

• Bunların yanı sıra doğal immünostimülanlar veya bazı 

probiyotikler, metaller, iz elementler ve izin verilen bazı 

organik asitler kullanılabilir (Ahmed ve ark., 2020). 
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• Hastalıklarla mücadelede ve havuz-ekipman 

dezenfeksiyonunda bazı inorganik bileşiklerin (hidrojen 

peroksit, kaya tuzu, sönmemiş kireç, sodyum hipoklorit) 

kullanımına izin verilebilir. 
 

Nakliye ve İşleme Teknikleri 
 

• Organik yolla yetiştirilen ürünlerin işleme öncesi hasat 

tekniklerinde kullanılan metotlar hayvanlara acı vermeden 

hızlı ve etkin yapılmalıdır. Türün ihtiyaçları göz önüne 

alınarak yüksek sıcaklık vs. stres faktörleri uygulanarak hasat 

gerçekleşir. 

• Canlı balıkların, taşıma sırasında, taşındıkları tankta yeterli 

oksijen bulunmalıdır. 8 litre suya 1 kg balık taşıma 

yoğunluğu aşılamaz. Su en geç 6 saatlik taşımadan sonra 

değiştirilmeli ve aynı sıcaklıkta olmalıdır. Taşıma süresi 

maksimum 10 saattir. 

• Balıkların işleme gelmeden önce balıklar bitkisel anestezik 

maddelerle bayıltılmalıdır ve balıklar acı çektirmeden kesim 

ve fileto işlemlerine geçilmelidir.  

• Geleneksel tütsü metotları kullanılabilir ancak tütsülemede 

işlenmemiş doğal ahşap ve dallardan çıkan duman ile doğal 

baharatlar kullanılabilir ve arıtılmış birincil dumandan gelen 

duman, kullanılabilir ve ateşin ısısı en fazla 50℃ olmalıdır 

(Naturland, 2022). 
 

Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Sürdürülebilir Çevre 

Birbirini Destekler mi? 

Organik su ürünleri yetiştiriciliği, genel anlamda pek çok çeşitli 

çevresel avantajlar sağlamaktadır. Organik su ürünleri çevre üzerine 

binen yükleri azaltarak biyoçeşitlilik üzerindeki olumlu etkileri ile 

önemli bir fayda sağlayan başarılı bir yönetim sistemidir (IFOAM, 

2022).  
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Genel anlamda yapılan yetiştiricilik ile karşılaştırıldığında, organik su 

ürünleri üretimi aynı zamanda biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri 

ortalama olarak %50 daha fazla organizma bolluğu ve %30 daha 

yüksek tür zenginliği sunabilmektedir (Bengtsson ve ark., 2005). 

Organik su ürünleri yetiştiriciliğinde en zengin üretim kapasitesiyle 

verimli bir üretim modeli sunar (Naturland, 2022).  

Örneğin, organik balık yetiştiriciliği ekstansif olarak yeşil 

göletler üzerinde yapılabilir ve bu sistem de yerel biyolojik çeşitliliğe 

doğrudan fayda sağlar (Censkowsky ve Altena, 2013). Organik 

tarımda olduğu gibi organik su ürünleri yetiştiriciliğinde de toprak 

verimliliğinin ve su kalitesinin arttığı gözlenir. Çevresel atıklar azalır, 

daha az pestisit ve daha az antibiyotik kullanımı çevresel etkileri 

minimum düzeye indirir (Ahmed ve ark.,2020). Klasik yapılan su 

ürünleri yetiştiriciliğinde gerçekten de yüksek stok yoğunluğu balık 

refahı ve su kalitesi için en zararlı faktörlerden birisidir. Tüketiciler 

son yıllarda giderek balıkların refahı ile ilgilenmektedir (Aarset ve 

ark., 2004). Balık refahını etkileyen en önemli faktör stoklama 

yoğunluğudur. Organik yönetim uygulamaları aynı zamanda balıkların 

doğaya kaçışını da yasaklar. Bu da beraberinde hastalık ve parazitlerin 

yayılma riskini sınırlamaktadır (Censkowsky ve Altena, 2013). Suya 

giren hastalık ve parazit riski az olduğundan çıkan ürün de 

beraberinde daha az sağlık riskini beraberinde getirir. Sürdürülebilir 

çevre için gereksinim duyulan temel elemanlardan birisi olan doğal 

stokların korunarak yenilenebilir olması da bu anlamda önemlidir. 

Toprak ve biyoçeşitliliğin korunmasıyla da daha iyi bir çevre ve 

kaliteli ürün performansı ortaya konulabilir. Şekil 3.’te, organik su 

ürünleri yetiştiriciliğinin üretici, tüketici ve çevre arasındaki faydalı 

ilişkisi şematize edilmeye çalışılmıştır. Organik su ürünleri 

yetiştiriciliğinde doğal ürünler kullanılırken çevre ve diğer türlerin 

etkileşimini de göz önüne almak gerekmektedir. Bazen aşırı doğal 

üretim ötrafikasyon ve asitleştirme gibi sonuçları da beraberinde 

getirebilir (Biermann ve Geist, 2019). 
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Bariz olarak görülüyor ki kabul edilen organik su ürünleri 

yetiştiriciliğinin büyük ölçüde geliştirilmiş uyumlaştırılması üreticiler 

arasında standartlar ve güçlendirilmiş koordinasyon, piyasa aktörleri 

ve tüketiciler daha fazla ilerlemeye yardımcı olabilir. Organik su 

ürünleri yetiştiriciliğinin büyümesi ve gelişmesi için standartların 

gelişmesi gerekmektedir. Organik su ürünleri standartlarını 

geliştirmek için verilmelidir. Böylece çıktılar üreticiler ve çevre 

şartları için daha da gelişecektir  (Mente ve ark., 2011). 

 

 

Şekil 3. Organik su ürünleri yetiştiriciliğinin üretici, tüketici ve çevre arasındaki 

faydalı ilişkisi (Ahmed ve ark.2020’den modifiye edilmiştir.)  

Organik yetiştiricilikte bilinçli bir tüketiciye ulaşıldığı zaman gıda 

güvenliği ile temiz çevre için taleplerin artmasıyla birlikte yem 

maliyetlerinin nasıl azaltılacağı konusunda daha etkili çalışmalar 

yapılacaktır. Bunların ekonomik olarak faydası ise maliyetlerin 

Ekosisteme Çevresel İnsan 

hakları  services and  faydaları 
performans 

Kalite 

Sosyal haklar 

Daha iyi bir çevre 

Sağlık 

Çevresel  

farkındalık  ve 

sağlık  awareness 

and performance 

 

Organik su 

ürünleri 

yetiştiriciliği 
şti 

Tüketici 

farkındalığı 

Üreticiye faydaları Bilinçli 

tüketici 

Sürdürülebilirlik Ekonomik faydalar Ekolojik etiketler 
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azalması ve daha kârlı ürünlerin pazara yansıması olarak kendini 

gösterecektir olmasıdır (Ahmed ve ark., 2020).  

Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Geleceğinden Neler 

Bekleniyor? 

  Tüm dünya geneline bakıldığında organik su ürünleri 

yetiştiriciliğinin daha fazla gelişmiş ülkelerde yaygınlaştığı 

görülmektedir. Yetiştirilen organik su ürünlerinin en önemli pazarları 

doğuda Japonya, Avustralya, Singapur, Yeni Zelanda, batıda ise 

Kuzey Amerika ve Avrupa olacağı düşünülmektedir. Gelişmekte olan 

ülkelerin organik sertifikalı ürünlerle pazarda yer almasıyla, organik 

su ürünleri üretiminin geleceğinin olumlu şekilde değişebileceği 

düşünülmektedir. 

Su ürünleri yetiştiriciliği, gelecekte artan dünya nüfusu için 

sağlıklı ve sürdürülebilir bir protein kaynağı sağlamaya yardımcı 

olmada önemli bir potansiyele sahiptir. Bununla birlikte, bu üretim 

potansiyeline ulaşmak ve gelecekteki protein arzının karşılanmasını 

için üretimde önemli bir artışa ihtiyaç vardır. Bu artan üretim, çevresel 

etki ile birlikte bazı ekolojik ve organik üretim modellerini de 

beraberinde getirmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında organik su 

ürünleri yetiştiriciliğinin yaygınlaşması için olumlu beklentiler 

bulunmaktadır. Ancak, yetiştiriciliğin gerçekleşmesi için de önemli 

sınırlamalar dikkate alınmalıdır. Avrupa'da organik su ürünlerine ait 

mevcut veriler çeşitlidir ve geleneksel su ürünleri yetiştiriciliğine göre 

daha da zordur. Ekonomik olarak karlılık potansiyeli yüksek 

olmasının yanı sıra ürünün satılacağının garantisi her zaman 

olmayabilir. Yerel ve uluslararası 80'den fazla özel standart veren 

kuruluşun bulunması, sektörün fiyat politikasını bazen 

belirleyemeyebilir. Bu da yüksek maliyetle alınan ham maddelerin ve 

dağıtım maliyetlerinin artışına neden olabilir. Bu karışıklığı 

gidermekteki en büyük hizmet, tüketiciyi doğru bilinçlendirmektir. 

“Doğadan yakalanan balık mı doğal yetiştirilen balık mı?”  Ya da 

“Yeşil etiketli ürün mü veya organik yetiştirilen ürün mü?” gibi 
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sorularının cevabını tüketici, karşılayabilmelidir. Bunun önüne 

geçebilecek yöntemlerden birisi artan arzdır ve böylece fiyat priminin 

azalması sağlanabilir. Organik olarak yetiştirilen balıklara olan talep 

artmaya devam ettiği sürece fiyat priminin nispeten yüksek kalması 

muhtemeldir. Sınırlı pazar büyüklüğü, genellikle az ürün farklılaşması 

ve sınırlı ürün yelpazesi ile ilişkilidir ancak tüketiciler bilinçlendikçe 

de bu engel ortadan kalkabilir (Ankamah-Yeboah ve ark., 2016). 

Organik olarak sertifikalanmış su ürünlerinin dünyadaki üretimi 

yaklaşık 25.000 ton olup, bunun 14.000 tonu Avrupa ülkelerinde 

üretilmektedir. Yapılan hesaplamalar 2030 yılına kadar organik su 

ürünleri üretiminin 1,2 milyon tona ulaşacağını göstermektedir. En 

fazla organik su ürünleri üretiminin gelişmiş ülkelerde olacağı ve 

üretilen sucul ürünlerin en önemli pazarını batıda Avrupa ve Kuzey 

Amerika’nın, doğuda ise Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve 

Singapur’un oluşturacağı tahmin edilmektedir. Organik balık 

üretiminin geleceği, gelişmekte olan ülkelerin resmi sertifikalı 

ürünlerle pazara girişiyle daha da değişebilir (Ötles ve ark., 2010). 

Bu yüzden organik su ürünleri yetiştiriciliği her ne kadar dünya 

nüfusunu besleyecek yetiştiricilik potansiyeline sahip olmasa da 

modern yöntemlerin yanı sıra, kullanılan polikültür ve entegre su 

ürünleri yetiştiriciliği üretimi desteklendiği taktirde yemle ilgili 

insanların kafasında oluşan olumsuz etkiler daha da azalacak, çevresel 

sürdürülebilirlik ve gıda güvenliğine daha çok fayda getirebilecektir. 

Organik tarımın bir parçası olarak görülen organik su ürünleri 

yetiştiricilik sistemleri; kırsal kalkınmanın artmasına, su ürünleri 

pazarın büyümesine, toplum sağlığına ve ekolojik çevrenin 

korunmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Bu nedenle organik su 

ürünleri yetiştiriciliği dünyamız ve ülkemiz için sürdürülebilir su 

ürünleri yetiştiriciliği için oldukça önemli bir konudur.  
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