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Önsöz 

Balıkçılıktan elde edilen gelirlerde yaşanan düşüşle birlikte sağlıklı yaşam 
için yüksek kaliteli balık proteini ve omega-3 yağ asitlerine olan talepteki artışı 
karşılamak üzere yeni teknolojilerin geliştirilmesi çalışmaları başlamıştır. 
Aniden ortaya çıkan bu ihtiyaç, küresel boyutta birçok farklı tatlı su ve deniz 
balığının yetiştirilmesi ile giderilmiştir. Bugün balık yetiştiriciliği balık 
üretiminde yapılmış büyük bir devrimdir. Kültür balıkçılığı ise, yıllık ortalama % 
6-8 oranında bir büyüme ile dünya çapında en hızlı büyüyen gıda sektörüdür. 
Sürdürülebilir balık üretimi, pazara ulaşmadan önce organizmayı etkileyen 
biyolojik ve abiyotik mekanizmalar hakkında derinlemesine bilgi sahibi 
olunmasını gerektirmektedir. Kültür balıkçılığına yönelik bilgilerdeki temel 
boşluklar geçtiğimiz yirmi yılda azaltılmış olmakla birlikte, ekonomik kayıpları 
asgari düzeye indirmek ve balık yetiştiriciliğinde tekrarlayan sorunların 
üstesinden gelinebilmesi için entegre bir araştırmanın yapılması 
gerekmektedir. Birçok balık çiftliğinde ekonomik karlılığı artırmak ve olası 
ekolojik etkilerin ve yetiştirilen balıkların toksikolojik (dioksin, ağır metaller) 
sorunlarını en aza indirmek için farklı üretim faktörlerinin optimize edilmesi 
önem taşımaktadır. AB'de ve özellikle üye ve katılım öncesi aşamada olan 
devletlerde çevre koruma ve sürdürebilir kültür balıkçılığı yeteri kadar iyi 
değildir. Bunun nedeni, balık çiftliği çalışanlarının balık yetiştiriciliğinde 
(yetiştirme, besleme, biyogüvenlik, kafes su kültürü ve mevzuatlar) yenilik 
yapılabilmesi için gerekli becerilere henüz sahip olmamasıdır. Rekabette öne 
geçebilmek için balık çiftliği çalışanlarının, teknisyenlerinin ve ilgili hedef 
grupların çağdaş bilimsel bir müfredata ihtiyacı vardır.  

FISHFARM projesi, mesleki eğitimin teşvik edilmesini ve kafes yetiştiriciliği 
yapan çiftlikler için sürdürülebilir, bilimsel bir müfredat hazırlayarak, kültür 
balıkçılığında süregelen sorunları çözmeye yarayacak fikirlerin, yaklaşımların 
ve yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olunmasını hedeflemektedir.  
FISHFARM projesinin genel amacı, kültür balıkçılığı ile ilgili son zamanlarda 
ortaya çıkan sorunlara çözüm bulma amacıyla, son gelişmeler hakkındaki 
güncel bilgileri ve araştırmaları toplayarak, Avrupa'da denizlerde ve tatlı 
sularda yetiştiricilik yapan balık yetiştiricileri için yeni bir müfredat 
geliştirmektedir. Proje, mesleki eğitim öğretmenlerinin, eğitmenlerinin ve 
mesleki eğitim kurumları idarecilerinin eğitim almasının ve bu eğitimlerin 
devamlılık kazanmasının yanı sıra, eğitim ve yeni beceriler ile yetkinliklerin 
kazanılmasıyla hedef sektörde ve kırsal bölgelerde etkinliğin, rekabetin ve 
istihdamın artırılmasına da destek vermektedir. Bu işbirliği, Türkiye’de ve 
Avrupa'da bulunan balık üretme istasyonlarının ve kafes yetiştiriciliği yapan 
balık çiftliklerinin üretimlerini daha da artıracak sonuçlar elde etmelerine ve 
sürdürülebilir kültür balıkçılığı bilgilerinin artırılmasına yardımcı olacaktır.      

                                                
                                                   Prof. Dr. Ergün DEMİR 

                               Proje Koordinatörü 
                              Balıkesir Üniversitesi 

                                    Nisan-2014, Balıkesir, Türkiye 
 

 
 
 
 
 
 
 



V 

 

İÇİNDEKİLER                                                                                           Sayfa 
Önsöz                                                                                                              IV                                                                                                                                                                 
I.  Niçin kültür balıkçılığı?                                                                                  1  
    Yazar: Ergün Demir 
II. Balık biyolojisi, Avrupa ve partner ülkelerdeki balık türleri                          15                                                                                                             

    Yazar: Anželika Dautartė  
III. Su kalitesi ve uygulamalar                                                                         32   

Yazarlar: Valdimar Ingi Gunnarsson, Sigurður Már Einarsson     
IV. Balık yetiştiriciliği yöntemleri ve ekipmanları                                              63   

     Yazarlar: Valdimar Ingi Gunnarsson ve Sigurður Már Einarsson 
V. Damızlık ve larva yönetimi                                                                          94   

Yazarlar: Valdimar Ingi Gunnarsson, Sigurður Már Einarsson 
VI: Balık besleme, yemleme ve yem katkımaddeleri                                    123    

     Yazarlar: Kemal Çelik, Baver Coşkun, Ahmet Uzatıcı     
VII. Balık hastalıkları ve tedavi yöntemleri                                                138 

Yazarlar: Prof. Dr. Imre Mucsi, György Lódi, János Sztanó 

VIII. Kültür balıkçılığında bulaşanlar, kalıntı sorunu ve AB mevzuatları        170                                   

Yazar: Ergün Demir   
IX. Sanitasyon, biyogüvenlik ve ürün güvenliği için kültür 

 balıkçılığında  HACCP uygulaması                                                        198 
Yazarlar: Imre Mucsi – György Lódi – János Sztanó 

X. Kültür balıkçılığının sürdürülebilir çevreye/ekosisteme ve 
suya etkisi                                                                                               209 
Yazarlar:Luciana Levi Bettin,Gianluigi Rago,Dalmar Mohamed Ali 

XI. Su ürünleri ve insan sağlığı                                                                 218 

a) Balık ve kalp                        

 Yazar: Serkan Saygı 

b) Balık (Omega-3 yağ asitleri) ve göz sağlığı                             

 Yazar: Arzu Taşkıran Çömez 
XII. Balık hasat ve işleme yöntemleri                                                           235 

Yazarlar: Valdimar Ingi Gunnarsson, Sigurður Már Einarsson 
XIII. Kültür balıkçılığında yönetim, pazarlama ve maliyet yönetimi              261 

Yazarlar: Wioletta Czerantowicz, Maciek Dymacz,  
    Halis Kalmış, Batuhan Demir 

XIV. Avrupa kültür balıkçılığının geleceği                                                    286 

Yazarlar: Ergün Demir, Hüseyin Eseceli, M. Akif Özcan,  
    Metin Akbulut, Batuhan Demir,  Mesut Yıldız, Hasan Azak 

XV. Partner ülkelerdeki en iyi uygulama modelleri                                      296 

Yazarlar: Ergün Demir, Kemal Çelik, Maciek Dymacz,  

    Janos Palotas, Luciana Levi Bettin, Sigurður Már Einarsson,  

   Judita Kasperiuniene, Mesut Yıldız  



1 

 

I. Niçin Kültür Balıkçılığı? 

                                        

                                   Yazar: Prof. Dr. Ergün DEMİR 

 

Kültür balıkçılığı nedir ve neden önemlidir? 

Kültür balıkçılığı, artan dünya nüfusu için hayvansal protein 

üretmenin en hızlı yollarından birisidir. Kültür balıkçılığı, insanlar için 

faydalı su bitkilerini ve hayvanlarını üretme sanatı, bilimi ve işidir. Eski 

bir uygulama olan balık yetiştiriciliğinin geçmişi, M.Ö. 2500'lü yıllara 

dayanır. Avrupa'da göletlerde yetiştirilen balıklar Ortaçağ boyunca bir 

gıda kaynağı olmuştur. Bugün kültür balıkçılığı, küresel balık tedariki 

açısından önemli bir rol oynamaktadır.   

Toplumlar bugün mali ve ekonomik krizle, iklim değişiklikleriyle ve 

tükenebilir doğal kaynaklara sahip ve giderek artan bir nüfusun gıda 

ve beslenme ihtiyaçlarındaki artışla uğraşmaktadır. Önümüzdeki 

yıllarda dünya nüfusunun ve yaşam standartlarının artmasıyla balığa 

olan talep de artacaktır. Balık avlama alanlarının çoğunun şu anda 

tam kapasiteyle kullanıldığı düşünüldüğünde, bu yeni talebin kültür 

balıkçılığından karşılanması gerekecektir. FAO tarafından açıklanan 

tahmini rakamlara göre, insanların tükettiği balıkların % 50'den fazlası 

kültür balıkçılığı sektöründen elde edilmektedir. 

Kültür balıkçılığı, protein üretimi açısından en etkin yöntemlerden 

biridir.  Genel olarak, balıklar besi hayvanlarına göre yedikleri yemin 

daha büyük bir kısmını vücut kitlesine çevirmeleri nedeniyle yemden 

daha iyi yararlanark daha karlı yetiştirilmektedir.  Somon, tavuktan 

sonra yediği yemi vücut kitlesine ve proteine en fazla çevirebilen, 

yemden en iyi faydalanan balık türüdür.  

Kültür balıkçılığı, su organizmalarının kontrollü olarak yetiştirilmesi 

ve hasat edilmesidir. En fazla yetiştirilen türler balık ve deniz 

kabukluları olmakla beraber, deniz yosunu, mikroalg, kurbağa, 

kaplumbağa, timsah ve nesli tükenmek üzere olan türler gibi diğer 

suda yaşayan organizmalar da yetiştirilmektedir.  

Kültür balıkçılığı ile tarım arasında benzerlikler olmakla birlikte, 

bazı önemli farklılıklar da bulunmaktadır. Tarım gibi kültür balıkçılığı 

da doğal balık stokları azalmakta olan, ancak giderek artan Dünya 

nüfusunun yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için gereklidir. Hem kültür 

balıkçılığı, hem tarım bir tür çiftçiliktir. Ancak, kültür balıkçılığı suda 
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yapılan bir çiftçilik türü olduğundan, farklı bilgi, beceri ve teknoloji 

setleri gerektirmektedir.  

"Kültür balıkçılığı (aquaculture)" ifadesi, "su" ve "kültür" 

(yetiştirmek) kelimelerinden oluşmaktadır. Kültür balıkçılığı, dört sulu 

ortamda yapılmaktadır: 

 Ilık su yetiştiriciliği, ılık (>30 
o
C) ve tatlı suda yetişen bitkilerin 

ve yayın balığı, tatlı su çipurası ve süs balıklarının çoğu gibi 
hayvanların yetiştirilmesidir. 

 Soğuk su yetiştiriciliği, soğuk (<20 
o
C) ve tatlı suda yetişen 

bitkilerin ve alabalık, somon ve Alp alabalığı gibi balıkların 
yetiştiriciliğidir.  

 Serin su yetiştiriciliği, serin (20-30 
o
C) ve tatlı suda yetişen 

bitkilerin ve sarı levrek, sudak, siyah levrek gibi balıkların 
yetiştiriciliğidir.  

 Deniz yetiştiriciliği, denizlerde ve hafif tuzlu sularda yaşayan 
bitkilerin, deniz yosununun ve çift kabuklu yumuşakçalar, 
somon gibi hayvanların yetiştiriciliğidir.  

 

Kültür balıkçılığı ürünlerinin besin değeri 

Birçok hayvansal üründe olduğu gibi, balık ve balık ürünleri su, 

protein ve diğer azotlu bileşenler, lipidler, karbonhidratlar, mineraller 

ve vitaminler içerir. Ancak, balıkların kimyasal yapısı, yaş, cinsiyet, 

çevre ve mevsime göre bir türden bir türe ve tek bir balığa değişiklik 

gösterir. Proteinler ve lipidler ana bileşenler olmakla birlikte, 

karbonhidratlar çok sınırlı miktarda (%0,5'ten az) bulunur. Balıkların 

vitamin içeriği, memeli hayvanlarla kıyaslanabilir düzeydedir. Ancak, A 

ve D vitaminleri için aynı şey söylenemez. Özellikle morina balığı, 

halibut balığı gibi yağlı balık türlerinin etlerinde A ve D vitaminleri 

yüksek miktarlarda bulunur. Makro ve iz mineraller açısından ise balık 

eti, özellikle kalsiyum, fosfor, demir, bakır ve selenyum açısından 

değerli bir kaynaktır. Ayrıca tuzlu suda yaşayan balıklarda yüksek 

düzeyde iyot bulunur.  

Lipit ve yağ asit içeriği, su ürünlerinde bulunan en önemli besin 

maddeleridir. Balıklar, %0,2 ile %25 arasında değişen lipit içeriğine 

bağlı olarak yağsız, yarı yağlı veya yağlı olarak sınıflandırılır. Morina 

balığı, kömür balığı ve barlam balığı gibi dipte yaşayan balıklar, yağsız 

balık türlerindendir. Yağlı balık türlerine örnek olarak ise ringa balığı, 

uskumru ve çaça balığı gibi pelajik balıklar gösterilebilir. Bazı balık 

türleri ise yalnızca vücut dokularında sınırlı bölgelerde veya tipik yağlı 

balıklara kıyasla daha az miktarda lipit depolarlar ve bu nedenle, az 

yarı yağlı olarak adlandırılırlar. Balıklarda bulunan lipit, %40'a kadar, 
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yüksek oranda doymamış olan ve beş ya da altı adet çift bağ içeren 

uzun zincirli yağ asidi içeriğine sahip olmasından dolayı memelilere 

kıyasla oldukça farklıdır.  

 

Tablo 1. Farklı balık etlerinin kimyasal yapısı 
(http://www.fao.org/fishery/topic/12318/en) 

Türler Bilimsel adı 
Lipid 
(%) 

Protein 
(%) 

Enerji 
değerei  

(kJ/ 100 g) 

Mavi mezgit 
Micromesistiu 
poutassou 

1.9-3.0 13.8-15.9 314-388 

Morina Gadus morhua 0.1-0.9 15.0-19.0 295-332 

Yılan balığı 
Anguilla 
anguilla 

8.0-31.0 14.4  

Ringa 
Clupea 
harengus 

0.4-22.0 16.0-19.0  

Pisi balığı 
Pleuronectes 
platessa 

1.1-3.6 15.7-17.8 332-452 

Somon Salmo salar 0.3-14.0 21.5  

Alabalık Salmo trutta 1.2-10.8 18.8-19.1  

Tuna Thunnus spp. 4.1 25.2 581 

Norveç 
istakozu 

Nephrops 
norvegicus 

0.6-2.0 19.5 369 

Pejerrey 
Basilichthys 
bornariensis 

0.7-3.6 17.3-17.9  

Sazan 
Cyprinus 
carpio 

2.1 16.0  

 

Su ürünleri, zengin omega-3 (n-3) çoklu doymamış yağ asidi 

(PUFA) içeriği ile bilinirler. PUFA, kan dolaşım sisteminde anti-

trombotik etkiye sahiptir. Omege-3 sınıfından olan PUFA, düzenli su 

ürünleri tüketimi sonucu kardiyovasküler hastalıkları önler. Düzenli 

olarak omega-3 PUFA alımının ayrıca kanserin önlenmesi gibi başka 

faydaları da bulunmaktadır. Genellikle haftada en az bir kere su ürünü 

yenilmesi önerilmektedir.  

Su ürünleri ayrıca birer hayvansal protein kaynağıdır. Balık 

proteinleri, faydalı tüm amino asitleri içerve bu nedenle süt, yumurta 

ve memeli hayvan eti proteinleri gibi zengin bir biyolojik değere 

sahiptir. Ayrıca lizin, metiyonin ve sistein açısından da zengin bir 

kaynaktır. Faydalı amino asit içeriği az olan tahıl bazlı diyetlerin 

değerini önemli ölçüde artırabilir. Bu proteinler ve içeriğinde bulunan 

http://www.fao.org/fishery/topic/12318/en
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amino asitler, gençlerin ve yaşlıların esansiyel amino asit ihtiyaçlarının 

karşılanması açısından da önemlidir. Balıklarda ayrıca protein 

olmayan azaotlu madde (NPN) fraksiyonu da bulunmaktadır. Bu NPN 

fraksiyonun toplam azot içeriğindeki payı %9 ile %18 arasında 

değişmekte olup, içeriğinde trimetilamin oksit (TMAO), serbest amino 

asitler, kreatin ve karnosin bulunur. Düşük miktarlarda bulunsa bile 

NPN fraksiyonu bileşenleri, balık kalitesini belirlemede önemli bir rol 

oynar. 

 

Dünya kültür balıkçılığı sektörü  

Kültür balıkçılığı, dünyanın en hızlı büyüyen hayvansal gıda üretim 

sektörü olmasının yanı sıra, küresel gıda arzına giderek daha fazla 

katkı sağlayan önemli bir sektördür. Bunun yanı sıra, gıda üretimi için 

balık avcılığına alternatiften daha fazlasıdır. FAO tahminlerine göre 

2030 yılında deniz mahsulü tüketiminin %65'i kültür balıkçılığı 

sektöründen elde edilecektir.  

Dünya balık avlama alanlarından elde edilen üretim, geçtiğimiz 

yirmi yıldır yılda 90,4 milyon ton civarında seyretmektedir. Diğer 

taraftan, kültür balıkçılığı üretimi yakaladığı artış trendi ile küresel 

olarak 63,6 milyon ton olarak gerçekleşmektedir (Tablo 2). Avlanma 

sonucu elde edilen üretimin yaklaşık 23,2 milyon tonu insan tüketimi 

dışında farklı amaçlar için (balık yemi ve balık yağı) kullanılmıştır. Bu 

bilgiler ışığında, kültür balıkçılığının dünya çapında insan tüketimi için 

ana deniz mahsulü kaynağı olduğu söylenebilir.  

 
Tablo 2. Dünya balıkçılık ve kültür balıkçılığı üretim ve kullanımları  

(FAO, 2012) 
ÜRETİM (milyon ton) 2006 2011 

Toplam avlanan 

- İç su 
- Deniz 

90.0 

9.8 
80.2 

90.4 

11.5 
78.9 

Toplam kültür balıkçılığı 

- İç su 
- Deniz 

47.3 

31.3 
16.0 

63.6 

44.3 
19.3 

TOPLAM DÜNYA BALIKÇILIĞI 137.3 154.0 

KULLANIM 

- İnsan tüketimi 
- Gıda olarak kullanılmayan  
- Nüfus (milyar)  
- Kişi başı üretim (kg) 

 

114.3 
23.0 
6.6 

17.4 

 

130.8 
23.2 
7.0 

18.8 

 

1960'lı yıllarda ortalama 9,9 kg (canlı ağırlığı) olan dünya kişi başı 

balık arzı, 2011 yılında 18,8 kg'ye çıkmıştır. Balık tüketiminin en düşük 

olduğu yer kişi başı 9,1 kg ile Afrika'dır. Asya ise kişi başı 20,7 kg'lik 
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tüketim ile dünya tüketiminin üçte ikisini oluşturmaktadır. Avrupa'daki 

kişi başı balık tüketimi ise 24,6 kg'dir.  

Kültür balıkçılığı, 95 milyon Euro değerinde olan dünya toplam 

deniz mahsulü üretiminin %41'ini temsil etmektedir. Son otuz yılda 

kültür balıkçılığı sektörü yıllık yaklaşık %8,8'lik oran ile yaklaşık 12 kat 

artmıştır. Çiftliklerde yetiştirilen balık üretiminde 1980 ile 2010 yılları 

arasında görülen artış, dünya nüfus artışına (%1,5) kıyasla oldukça 

yüksek olmuş, kişi başı yıllık ortalama çiftliklerde yetiştirilen balık 

yaklaşık yedi kat artmıştır.  

 
Tablo 3. Bölgeler itibarıyla kültür balığı üretimi: Toplam dünya  

üretiminde miktar ve yüzde olarak (FAO,2012) 
aBÖLGE 1970 2010 

Afrika 

- ton  
- yüzde  

 
10.271 

0.40 

 
1.288.320 

2.20 

Amerika 

- ton  
- yüzde 

 
173.491 

6.80 

 
2.576.428 

4.30 

Asya 

- ton  
- yüzde 

 
1.799.101 

70.10 

 
53.301.157 

89.00 

Avrupa 

- ton  
- yüzde 

 
575.598 

22.40 

 
2.523.179 

4.20 

Avrupa Birliği 

- ton  
- yüzde 

 

471.282 
18.40 

 

1.261.592 
2.10 

AB Üyesi olmayan ülkeler 

- ton  
- yüzde 

 

26.616 
1.00 

 

1.265.703 
2.10 

Okyanusya 

- ton  
- yüzde 

 
8.421 
0.30 

 
183.516 

0.30 

DÜNYA (ton)  2.566.882 59.872.600 

 

Üretimi en fazla olan ilk on ülke, küresel olarak çiftliklerde 

yetiştirilen balıkların miktar açısından %87,6'sını, değer açısından ise 

%81,9'unu oluşturmaktadır.  Asya hacim olarak dünya kültür balıkçılığı 

üretiminin %89'unu karşılamaktadır. Bunda küresel kültür balıkçılığı 

üretimi hacminin %60'dan fazlasını oluşturan Çin'in katkısı büyüktür. 

Asya'da yüksek miktarda üretim yapan diğer ülkeler, Hindistan, 

Vietnam, Endonezya, Bangladeş, Tayland, Myanmar, Filipinler ve 

Japonya'dır. 

Kültür balıkçılığı üretiminde yetiştirme ortamı olarak tatlı su, hafif 

tuzlu su ve sert deniz suyu kullanır. Miktar açısından, tatlı su üretimi 

yüzdesi yaklaşık %62'ye çıkarken, deniz suyunda kültür balıkçılığı 
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üretiminin payı %30'un biraz altına düşmüştür. Tatlı su balık çiftçiliği, 

gelişmekte olan ülkelerde özellikle küçük ölçekli üreticilerin kültür 

balıkçılığı sektörüne girmeleri için kolay bir başlangıç noktası 

olmuştur.  

 

Geçim kaynağı olarak kültür balıkçılığı  

Balıkçılık ve kültür balıkçılığı sektörleri, son yıllarda dünya refahına 

ve zenginliğine önemli katkılar yapmaktadır. Son elli yılda dünya balık 

arzı küresel nüfus artışını geride bırakmış olup, bugün balıklar dünya 

nüfusunun büyük bir kısmı için önemli bir besin maddesi ve hayvansal 

protein kaynağı konumundadır. Ayrıca, sektör dünya nüfusunun 

önemli bir kısmı için doğrudan ve dolaylı olmak üzere geçim kaynağı 

ve gelir sağlamaktadır. Balık ve balık ürünleri dünya çapında en fazla 

ticareti yapılan gıda ürünlerindendir. Avlanan balık üretimi sabit 

kalırken veya azalırken, kültür balıkçılığı üretimi artmaya devam 

etmektedir. Kültür balıkçılığı en hızlı büyüyen hayvan gıdası üretim 

sektörlerinden biri olarak kalmaya devam edecek olup, önümüzdeki on 

yılda balık avcılığı ve kültür balıkçılığı sektörlerinden elde edilen 

toplam üretim, sığır, domuz veya çiftlik hayvanı üretimini aşacaktır. 

Ancak, halen yaklaşık bir milyar insanın açlık sorunuyla uğraştığı bir 

dünyada, yukarıda belirtilen tehditler karşısından en hassas konumda 

olanlar özellikle kırsal kesimde yaşayanlar olmak üzere fakir 

insanlardır.  

Dünya çapında milyonlarca insan balıkçılık sektöründen bir gelir ve 

geçim kaynağı bulmaktadır. En son tahmini rakamlara göre, balık 

avcılığı ve kültür balıkçılığı sektöründe çalışan insan sayısı 54,8 

milyondur.  Bu rakamın tahmini 7 milyonu, zaman zaman balık 

avlayanlar ile balık çiftçilerinden oluşmaktadır (2,5 milyonu 

Hindistan'da, 1,4 milyonu Çin'de). Balıkçılık sektöründe istihdam 

edilen insanların %87,3'ten fazlası Asya'da bulunmaktadır. Asya'yı %7 

ile Afrika takip etmektedir. Yaklaşık 16,6 milyon insan (balıkçılık 

sektöründe istihdam edilen insanların yaklaşık %30'u) ise balık 

çiftçiliğiyle uğraşmakta olup, bu insanların yine büyük bir kısmı (%97) 

Asya'da yaşamaktadır. Dünya balıkçılarının ve balık çiftçilerinin 

%87,3'ü Asya'da bulunmakla birlikte, 2010 yılında yıllık kişi başına 

ortalama 2,1 ton ile dünya üretiminin yalnızca %68,7'sini teşkil 

etmiştir. Aynı yıl, Avrupa'da yıllık kişi başına ortalama üretim 25,7 ton 

olmuştur. 

54,8 milyon balıkçı ve balık çiftçisi, dünya çapında geniş tarım 

sektöründe ekonomik olarak aktif olan 1,3 milyar kişinin %4,2'sini 

oluşturmaktadır.  Ancak, sektör içince balık avlamayla iştigal eden 
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balıkçıların oranı, son 10 yılda %87'den %70'e düşmüş, balık 

çiftçiliğiyle ilgilenenlerin oranı ise %13'ten %30'a yükselmiştir.  

Balık avlama sektöründe çalışan kişi sayısında en fazla düşüşün 

görüldüğü yer Avrupa olmuştur. 2000 ile 2010 yılları arasında yıllık 

ortalama %2 oranında düşüşün yaşandığı Avrupa'da aynı dönemde 

balık çiftçiliği alanında istihdam edilen kişi sayısında da artış 

yaşanmamıştır.  

 

Tablo 4. Balıkçı ve kültür balığı üreten çiftlik başına üretimler 
(ton/yıl)  (FAO, 2012) 

Bölge Avlanan 
 

Kültür  

 

Avlanan +                                                                        
kültür 

Afrika  2.0 8.6 2.3 

Asya  1.5 3.3 2.1 

Avrupa  25.1 29.6 25.7 

Latin Amerika 
Ve Karayipler 

6.8 7.8 6.9 

Kuzey Amerika  16.3 183.2 18.0 

Okyanusya 17.0 33.3 18.2 

Dünya 2.3 3.6 2.7 

 

Avrupa kültür balıkçılığı sektörü 

Avrupa, üretim sistemleri ve ürün kalite parametreleri açısından iyi 

bir örnektir. Avrupa dünyanın en büyük balık pazarı olarak kabul edilir. 

Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da kültür balıkçılığı ve deniz ürünü 

tüketiminde artış yaşanmış olmakla birlikte, çiftliklerde yetiştirilen ve 

avlanan balık üretiminde artış görülmemiştir. Ayrıca net balık ithalatı 

artmış, kendi kendine yetme düzeyi azalmıştır. Balığa olan talepteki 

artışın sebepleri birkaç başlıkta toplanabilir. Bunlar: 

 Nüfusun artması,  

 Balık fiyatlarının düşmesi ve bu nedenle tüketiciler tarafından 
daha fazla tercih edilmesi.  

 Reel gelirin artması ve paralelinde balığa olan talebin artması, 

 Tüketicilerin omega-3 yağ asitlerinin kalp hastalıkları 
üzerindeki etkileri sebebiyle sağlıklarına daha fazla önem 
vermeye başlamaları ve buna bağlı olarak, sağlığa olan 
faydaları nedeniyle balığa olan talepte pozitif bir değişimin 
yaşanması.  

 

Dünya kültür balıkçılığı ürünleri üretiminde üretim hacmi olarak 

%91, değer olarak %81 ile Asya lider konumundadır. AB ise kültür 

balıkçılığı ürünleri üretimi açısından önemsiz bir oyuncu 

konumundadır. AB'nin dünya kültür balığı üretimine katkısı, son 



8 

 

yıllarda hem hacim, hem de değer açısından büyük bir düşüş 

yaşamakta, küresel üretimin hacim açısından %2'sini, değer açısından 

%3'ünü teşkil etmektedir.  

200010 

Tablo 5. Avrupa’da ilk 10 sıradaki kültür balığı üretici ülkeler  

(FAO, 2012) 

Ülke Üretim, ton Üretim, toplamda % 

Norveç 1.008.010 39.95 

İspanya 252.351 10.00 

Fransa  224.400 8.89 

Birleşik Krallık 201.091 7.97 

İtalya  153.486 6.08 

Rusya federasyonu  120.384 4.77 

Yunanistan 113.486 4.50 

Hollanda 66.945 2.65 

Faroe Adaları 47.575 1.89 

İrlanda 46.187 1.83 

Diğer 289.264 11.46 

Toplam 2.523.179 100 

 

Kültür balıkçılığı sektöründe başarılı gelişmelerin kaydedilmesi için 

biyolojik üretim sürecinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı 

sıra, ekonomik istikrar veya başka bir ifadeyle zaman için karlı üretim 

gerekmektedir. Bunun için yalnızca "satış" fiyatı değil, aynı zamanda 

üretim maliyeti de önemlidir. AB kültür balıkçılığı sektörünün maruz 

kaldığı zorlu rekabet koşulları (hem yurtdışında, hem yurtiçinde) ve 

yüksek işçilik ve sermaye masrafları dikkate alındığında, AB üreticileri 

için yüksek değerli türler daha önemlidir. Bundan ayrı olarak, yüksek 

maliyetler göz önünde bulundurulduğunda, zaman içinde 

üretkenliğinin artırılması ile üretim maliyetlerinin düştüğü türler de ilgi 

görmektedir.  Üretimin artmasıyla, fiyatların düşecek olması sebebiyle 

bu gereklidir. Hükümetler de kültür balıkçılığı sektörünün geleceği 

konusunda önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Hükümetlerin önemli 

görevleri arasında, yeni çiftlikler (ve çiftlik genişletmeleri) için planlama 

sürecinin hızlandırılması ve çiftlikler için yeni sahaların sağlanması 

bulunmaktadır.  

AB kültür balıkçılığı sektörü, toplam AB deniz ürünü üretiminin 

%16'sını oluşturur. Denizden avlanan balık ürünleri %79, iç sularda 

avlanan balık ürünleri %5'lik bir paya sahiptir. 2010 yılında AB kültür 

balıkçılığı üretim hacminin %28'ini denizden yakalanan balık ürünleri, 

%22'sini tatlı su balık ürünleri ve %50'sini kabuklu deniz ürünleri 

oluşturmuştur. AB kültür balıkçılığı ürünleri üretimi genel olarak 5 
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ülkede yoğunlaşmıştır: Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik 

Krallık (Tablo 5). İspanya, AB toplam üretim hacminde sahip olduğu 

%20'lik payla AB'deki en büyük kültür balıkçılığı ürünleri üreticisi olup, 

onu sırasıyla Fransa (%18), Birleşik Krallık (%16), İtalya (%12) ve 

Yunanistan (%9) izlemektedir. Bu beş ülke, hacim olarak AB kültür 

balıkçılığı üretimi toplamının %75'ini oluşturmaktadır. 

AB kültür balıkçılığı sektörünün ekonomik performansına Tablo 

6'da yer verilmiştir. Kültür balıkçılığı sektöründe yaklaşık on bin şirket 

bulunmaktadır. AB kültür balıkçılığı sektöründeki şirketin çoğu, çalışan 

sayısı 10'un altında bulunan mikro ölçekli şirketlerdir. Bu şirketler, 

AB'de bulunan tüm kültür balıkçılığı şirketlerinin %90'ını 

oluşturmaktadır. AB kültür balıkçılığı sektörünün toplam satış hacminin 

1,36 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir. Toplam satış değeri veya 

cirosunun ise 3,58 milyar Euro'ya ulaştığı düşünülmektedir.  AB kültür 

balıkçılığı sektöründe tahmini 85.000'den fazla çalışanın olduğu 

bilinmektedir. Tam zamanlı çalışan sayısı, 29.038'dir. AB kültür 

balıkçılığı sektöründe yarı zamanlı çalışma da yaygındır. Bunu tam 

zamanlı çalışma ve toplam çalışma oranlarından anlamak 

mümkündür. Sektörde çalışan kadınlar toplam çalışanların %29'unu 

oluşturmaktadır. Kadınlar arasındaki tam zamanlı çalışma oranı 

%23'tür. Sektörde uygulanan ortalama maaş (tam zamanlı çalışanlar 

için) çalışan başına yıllık 19.400 Euro'dur. Ödenen maaşlar ülkeden 

ülkeye, alt sektörden alt sektöre farklılık göstermektedir. 

Bulgaristan'da yıllık maaş 1.900 Euro iken, Danimarka'da 73.500 

Euro'dur.  

2005 yılından beri daha çok sabit kalmasından ötürü, AB ülkeleri 

kültür balıkçılığı ürünlerini çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerden ithal 

etmektedir. Avrupa'nın kültür balıkçılığı sektöründe çok sayıda önemli 

güçlü yönleri bulunmaktadır. Bu noktada aşağıdaki amaçlarla 

belirlenen sağlam kalite standartlarının önemli bir katkısı 

bulunmaktadır: 

 Kültür balıkçılığı ürünleri tüketiminin insanlar için faydalı 
olmasını sağlama,  

 Yetiştirildikleri ortamlar için de faydalı olmalarını sağlama,  

 Hayvanların sağlığına saygı gösterilmesini sağlama.  
 

Ancak, bu güçlü yönler bazı zorlukları da içermektedir. Yüksek 

standartlar doğal olarak daha yüksek maliyet demek olup, Avrupalı 

balık çiftçilerinin Avrupa'da ve yurtdışında rekabet etmesini 

zorlaştırmaktadır. Kıyılara ve iç sulara olan talebin artması, konut ve 

turizm sektörü de dahil olmak üzere başka sektörlerle yer rekabetini 
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de artırmaktadır. Avrupa Balıkçılık Fonu, sürdürülebilir kültür 

balıkçılığını önceliklerinden biri olarak belirlemiştir.  

Tablo 6. AB kültür balıkçılığı için ekonomik göstergeler  
(Guillen and Motova, 2013) 

Girişimci sayısı, (kişi) 9.934 

Toplam satış hacmi, (bin ton) 1.361  

Gelir, (milyon  €) 3.580  

İşçi, (adet) 61.478  

Tam zamanlı eşdeğer (FTE), (kişi) 29.038 

Kabuklu deniz ürünleri yetiştiriciliği, Avrupa'da emek yoğun 

sektörlerden biridir ve sınırlı sayıda çevreyle ilgili sorunla 

karşılaşmaktadır. Bu sektör dış ticarete aktif katkı sağlamakta olup, 

yüksek çalışan sayısı dikkate alındığında önemli bir sosyal boyuta da 

sahiptir. AB kabuklu deniz ürünü sektörünün toplam satış hacminin 

0,72 milyon ton, toplam satış değerinin (ciro) ise 1,12 milyar Euro 

olduğu tahmin edilmektedir.  

Deniz balıkları yetiştiriciliği, genellikle sermaye yoğun bir sektör 

olup, yüksek girdi ve yüksek işçilik verimliliğine sahiptir. Bu segment 

giderek daha fazla küreselleşen bir pazarda rekabet etme 

potansiyeline sahip olmakla birlikte, büyümeyi engelleyen bazı 

kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Çevreye olan etkisi, diğer kültür 

balıkçılığı segmentlerine göre genellikle daha fazladır. AB deniz balığı 

kültür balıkçılığı sektörünün toplam satış hacminin 0,51 milyon ton, 

toplam satış değerinin (ciro) ise 1,57 milyar Euro olduğu tahmin 

edilmektedir.  

 

Tatlı su balık yetiştiriciliği, genellikle düşük iş verimliliği ve düşük 

sermaye yoğunluğu ile bilinmekte ve daha çok yerel pazarlara 

(örneğin, sazan) hizmet vermektedir. Bu kategoride sınırlı talep ve 

güçlü uluslararası rekabet, karlılığı ve üretim artışını 

sınırlandırmaktadır. Ancak, ekstansif ve elle üretim, çevre ve 

rekreasyon yönünden önemli bir rol oynayabilir (örneğin, biyo-çeşitlilik 

ve küresel peyzajların korunması). AB tatlı su balık yetiştiriciliği 

sektörünün toplam satış hacminin 0,31 milyon ton, toplam satış 

değerinin (ciro) ise 0,91 milyar Euro olduğu tahmin edilmektedir.  

AB'deki ana su ürünleri yetiştiriciliği türleri, midye (471 bin ton, 

toplam üretimin %37'si), gökkuşağı alabalığı (193 bin ton, toplam 
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üretimin %15'i), Atlantik somunu (171 bin ton, %14), Pasifik istiridyesi 

(104 bin ton, %8), çipura (88 bin ton, %8), sazan (66 bin ton, %5) ve 

Avrupa levreği'dir (54 bin ton, %4). Bu türler, AB kültür balıkçılığı 

üretiminin toplam değerinin %85'ten fazlasını teşkil etmektedir.  

  

FISHFARM Proje ortağı ülkelerin kültür 

balıkçılığı sektörlerinin değerlendirilmesi 

Türkiye 

Türkiye'nin balık ürünü üretim miktarı 703.545 ton, ithalat miktarı 

65.698 tondur. Kişi başına yıllık tüketim miktarı, 6,32 kg'dır. Denizde 

balık avcılığı sonucu üretim 477.658 ton, kültür balıkçılığı üretimi 

188,890 ton olmuştur. İç su üretimi ise 100,466 ton, tuzlu su üretimi 

88,344 ton olmuştur. Türkiye'de türlere göre kültür balıkçılığı üretimi 

dağılımı şu şekildedir: % 53 alabalık, % 25 levrek, %17 çipura ve %5 

diğer. 

 

Polonya 

Polonya'da kültür balıkçılığı sektörü, karaya kurulmuş tatlı su 

çiftliklerinden oluşmaktadır. İnsanların tüketimi için kültür balıkçılığı 

üretiminin toplam hacmi 30,8 bin tondur ve elde edilen ciro 67,5 

milyon Euro değerindedir. Sazan üretimi ülkedeki en büyük kültür 

balıkçılığı sektörüdür. Toplam kültür balıkçılığı cirosunun %49'unu, 

üretim hacminin %50'sini teşkil eder. Ülke çapında birçok sazan 

üretim çiftliği bulunmakla beraber, en büyük tesisler orta ve güney 

Polonya'dadır. Sazan üretimi geleneksel karaya kurulu çiftliklerde kara 

havuzlarında gerçekleştirilir. Ülkedeki balık üretiminde ikinci sırada 

alabalıklar bulunmaktadır. Alabalık üretimi, elde edilen cironun ve 

üretim hacminin %42'sini oluşturur. Kültür balıkçılığı çiftliklerinin 

çoğunda birden fazla türün üretimi yapılır. Üretilen türler genellikle 

yayın balığı, ot sazanı, gümüş sazan, büyükbaş sazan, ay balığı, otçul 

balık, Avrupa yayın balığı, kadife balığı ve mersin balığıdır. Diğer 

türler, kültür balıkçılığı cirosunun %9'unu teşkil eder, üretim hacminde 

%8'lik bir paya sahiptir.  

Polonya'da yaklaşık 1.000 adet karaya kurulu kültür balıkçılığı 

çiftliği bulunmaktadır. Sahiplik açısından en büyük yüzdeye "gerçek kişi 

şirketleri" (tüm kültür balıkçılığı kuruluşlarının %76'sı) sahip olup, bunu 

tüzel kişiler (%22) ile "diğer" (%2) grubu takip etmektedir. Buna göre, 
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kültür balıkçılığı çiftlikleri genel olarak küçük aile şirketleri veya küçük 

ila orta ölçekli şirketler tarafından yönetilmektedir. Çiftliklerde 5.500 

çalışan bulunduğu tahmin edilmektedir.  

 

Macaristan 

Macaristan kültür balıkçılığı sektörünün üretim miktarı, 14,2 bin 

tondur. Bu üretimin değeri 28.1 milyon Euro'dur. Karayla çevrili bir 

ülke olmasından ötürü, tüm kültür balıkçılığı üretimi tatlı suda 

gerçekleştirilmektedir. Üretilen ana tür, sazandır. Toplam üretim 

hacminin %70'ini, değerinin %69'unu teşkil etmektedir. Üretilen diğer 

türler, Kuzey Afrika yayın balığı, gümüş sazan ve ot sazanıdır.  

 

İtalya 

İtalya kültür balıkçılığı sektörünün üretim miktarı, 153,4 bin tondur. 

Bu üretimin değeri 333.2 milyon Euro'dur. Üretilen ana tür, Japanese 

carpet’tir. Toplam üretim hacminin %28'ini, değerinin %23'ünü teşkil 

etmektedir. Diğer türler sırasıyla toplam hacmin %24'ünü ve toplam 

değerin %22'sini oluşturan gökkuşağı alabalığı, toplam hacmin 

%13'ünü ve toplam değerin %4'ünü oluşturan Avrupa levreği ve 

toplam hacmin %12'sini ve toplam değerin %42'sini oluşturan Akdeniz 

midyesidir. Diğer önemli türler, Avrupa yılan balığı, mersin balığı, 

denizalası balığı vb.'dir. 

İtalya, Avrupa'nın en büyük beşinci kültür balıkçılığı üretimi 

ülkesidir. Kültür balıkçılığı sektöründeki tüzel kişilik sayısı 754'tür. 

2008 yılına kadar İtalya kültür balıkçılığı sektöründe çalışan sayısı 5 

ila 10 arasında değişen, çok sayıda küçük ölçekli aile şirketi vardı. Son 

yıllarda ise küçük ölçekli şirketlerin sayısı azalmış ve büyük şirketler, 

küçük şirketleri satın almıştır.  

 

İzlanda 

İzlanda diğer ülkelere göre daha uzak bir noktada yer almaktadır. 

Tatlı suya özgü balık türleri, Atlantik somonu, kahverengi alabalık, 

kutup göl alabalığı, Avrupa yılanbalığı, Amerika yılanbalığı ve dikenli 

balıktır. Somon ve göl alabalığı İzlanda'nın en önemli kültür balıkçılığı 

balık türlerindendir. Yeni türlere yönelik yapılan üretim çalışmalarında 

istenilen düzeyde üretim sağlanamamıştır. 2012 yılındaki tahmini 

üretim 7.400 ton olmuştur.  

İzlanda çevresindeki denizlerindeki çevre koşulları, kafeste balık 

üretimini sınırlamaktadır (sıcaklık ve korunaklı yerin olmaması). 

Küresel ısınma nedeniyle sıcaklıklarda görülen artış, üretimin de 

artmasını sağlamıştır. İzlanda için çok değerli bir kaynak olan doğal 

Atlantik somonunun üretimini olumsuz etkileyebilecek olması 
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sebebiyle balık çiftliği kurulmasına çok uygun birçok alan 

yasaklanmıştır. İzlanda'da şu anda faal olan 11 adet kafes yetiştiriciliği 

yapan şirket bulunmaktadır. Balık ürünü ihracatının değeri yıllık 

yaklaşık 2.0 milyar Amerikan dolarıdır. 

 

Litvanya  

Litvanya kültür balıkçılığı sektörünün üretim miktarı 3.2 bin tondur. 

Bu üretimin değeri 6.3 milyon Euro'dur. Sektörde çoğunlukla sazan 

gölleri kullanılmaktadır. Litvanya'da denizde kültür balıkçılığı 

yetiştiriciliği yoktur. Kültür balıkçılığı sektöründe çalışan toplam kişi 

sayısı, 384'tür. Bu çalışanların çoğu erkektir ve toplam çalışan 

sayısının yaklaşık %82'sini teşkil eder. Litvanya kültür balıkçılığı 

sektörünün yetiştirdiği ana tür sazan olup, toplam üretim hacminin 

%86'sını, değerinin ise %92'sini teşkil eder. Diğer önemli balık türleri, 

Kuzey otçul balık, alabalık ve mersin balığıdır. 
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II.  Balık Biyolojisi, Avrupa ve 

Partner Ülkelerdeki Balık Türleri 
 

Yazar: Doç. Dr. Anželika Dautartė 

 

Balık biyolojisi 

26.000’den fazla adlandırılmış balık türü bulunmakla birlikte, 

bunların %44’ü ya da daha fazlası tatlı suda yaşamaktadır. Işınımsı 

yüzgeçli balıklar, tüm omurgalıların yaklaşık yarısını ve balık diye tabir 

ettiğimiz tüm organizmaların %95’inden fazlasını oluşturur. Balıklar 

grup olarak o kadar çok çeşitlilik arz etmektedir ki tek başına hiçbir 

özellik onları omurgalılardan ayırmayı mümkün kılmaz. Ancak, mevcut 

türlerin çoğu yüzme kesesi, yüzgeç, kemiksi iskelet, deriye gömülü 

kemiksi pullar, uç-konumlu ağız ile solungaçları kaplayıp koruyan 

operkülüm yapısı bulunup bulunmamasına göre nitelendirilebilir.   

Işınımsı yüzgeçli balıkları (Actinopterygii sınıfı) kuyruk ve pul tipine 

göre iki ana gruba ayırabiliriz. Pullar genellikle bir balığın temel 

kısımlarından biri olarak değerlendirilir; ancak tüm balıklarda pul 

bulunmaz. Balıklar aslında büyük, kemiksi plakalara; küçük, ince 

pullara ve modifiye pullara sahiptir ya da hiç pulları yoktur. Bir balığın 

gövdesinde bulunan pulların büyüklüğü ve tipi yaşam biçiminin 

belirleyicisidir. Alabalık gibi hızlı akan akarsularda yaşayan aktif 

balıkların genellikle çok sayıda ince pulu bulunur. Durgun sularda 

yaşayan levreğin ise bunun aksine daha az ve daha büyük pulları 

vardır. Işınımsı yüzgeçli balıkların pulları üç farklı tür altında 

sınıflandırılabilir: ganoid, cycloid, ctenoid. 

Birinci gruba dahil olan organizmalar (Chondrostei), köpek 

balıklarınınkine benzer heterocercal bir kuyruğa, esasen kıkırdak 

dokudan oluşan iskelet yapısına sahip Mersin balığı gibi türleri 

içermektedir. Bu pul tipi genellikle zarganalarda görülür (Lepisosteidae 

ailesi). Bu, kemikli balıkların atalarından kalma pullarıdır. Bu ağır 

pullar sert bir sır ile kaplıdır. 

İkinci gruba dahil olanlar ise (Neopterygii) genellikle homocercal 

bir kuyruğa, cycloid ya da ctenoid pullara (Şekil 1) ve daha hareketli 

yüzgeçlere sahiptir. Cycloid pullar yuvarlak, düz ve ince olup, arka 

kenarı yumuşaktır. Dokunulduğunda yumuşak bir his verir. 

Alabalıkların, golyan balıklarının ve ringa balıklarının bu tip pulları 

vardır. Ctenoid pulların uç kısımları dişli bir yapı kazanmıştır. Bu 

yüzden dokunulduğunda serttir. Bu tip pullar, güneşbalığı gibi 
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(Centrarchidae) dikenli yüzgeçlere sahip kemikli balıklarla yaygın 

şekilde görülmektedir. Homocercal kuyruk yapısında, sırt ve karın 

bölgesinde hemen hemen aynı boyutlarda çıkıntılı kenarlar vardır ve 

vertebral kolon genellikle kuyruğa kadar devam etmez. Cycloidve 

ctenoid pullar ganoid pullardan daha ince ve daha esnektir ve aktif 

yüzücüler için daha elverişsizdir. 

 

       

 

a                    b                     c  

Şekil 1. Balık pulları: a – kalın, ağır, ganoid pullar mersin balığı gibi 
ilkel kemikli balıkların özelliğidir; b – cycloid pullar gibi daha hafif 
ve esnek pullar; c – ctenoid pullar 

 
Işınımsı yüzgeçli balıkların medyan ve ikili yüzgeçleri vardır (Şekil 

2). Medyan yüzgeçler, bir ya da birden fazla sırt yüzgeci, kuyruk 

yüzgeci ve genellikle bir anal yüzgeci bulunmaktadır.  Medyan 

yüzgeçler balıkların yüzerken dengeyi sağlamasına yardım eder. İkili 

yüzgeçler, pektoral ve pelvis yüzgeçlerinden oluşur ve her ikisi de 

yönlendirmede kullanılır. Pektoral yüzgeçleri ayrıca balığın dengede 

durmasına yardım eder. 
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Şekil 2. Işınımsı yüzgeçli bir balığın genel iç ve dış anatomisi 

Modern balıkların yüzgeçleri, ilginç bir şekil ve biçim dizisi halinde 

ortaya çıkmakta olup bunların çoğu Şekil 3’te gösterilen yedi temel 

model ile ilişkilidir. 

 

Şekil 3. Bazı temel balık kuyruğu şekilleri 

Dünyanın en iyi balıkçılığı, ışınımsı yüzgeçli balıkların tutulmasıyla 

alakalıdır. Bu balık türü gıda, gübre, akvaryum hayvanları, spor ve 

diğer pek çok ürün için ticari önem arz etmektedir. Pek çok tür 

fazlasıyla kötüye kullanılmakta olup yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıyadır. İklim koşulları ile diğer çevresel koşullar belirli bölgelerdeki 

balık stoklarını zararlı şekilde etkilemektedir. 
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Vücut şekli 

Bir balık vücudunun şekli esas olarak yaşama ortamının (habitat) 

özelliklerine göre belirlenir. Ton balığı (Thunnus) gibi oldukça aktif 

yüzücü olan balıklar, çok büyük ve dar bir kuyruğa sahip iğ biçimli bir 

gövde şekline (Şekil 4) sahip olur.  Bu füze şeklindeki vücut biçimi, bu 

balıkların suda büyük bir verimlilikle hareket etmesini sağlar. Kırlangıç 

balığı (Chaetodon) ve melek balığı (Pomacanthus) gibi deniz 

bitkilerinde ya da mercan resiflerinde yaşayan balıklar, kompleks 

ortamlarında gezinmelerine yardımcı yanlamasına basık ya da derin 

bir gövdeye sahiptir.  Sol gözlü yassı balıklar (Bothidae) gibi dipte 

yaşayan balıkların yassılmış ya da düz gövdeleri vardır (Şekil 4). 

Yassı balıklar yaşamaya normal balıklar gibi başlıyor gibi görünse de, 

jüvenil çağında tek bir tarafları üzerinde yüzmeye başlayan balıkların 

gözlerinin birisi suratının diğer tarafına doğru kaymaya başlar.   

 

Gövde yapıları 

Balıklar, morfolojileri açısından şaşırtıcı derecede çeşitlilik 

göstermektedir. Pek çok değişik şekil ve boyutlarda karşımıza çıkarlar. 

Bunların kimisi beklentiler dahilindeyken kimisi de tuhaf olarak 

algılanır. Balıklarda biçim ve fonksiyon birlikte bir işleyiş içindedir ve 

balıkların temel gövde şekilleri üzerinde yapılan incelemeler bize 

yaşam biçimleri hakkında bilgi verir. Balıkların sahip olduğu temel 

gövde biçimleri altı kategoride toplanmaktadır: gezginci predatör, 

pusuda bekleyen predatör,  yüzey balıkları, dip balıkları, deri vücutlu 

ya da yılan tipindekiler. 

Gezginci predatör: Bu tipik balık türünün özellikleri şöyledir: füze 

biçimli vücut, sivri kafa, dar pedinkül ve çatal biçimli kuyruk. Aslında 

pek çok kişinin balık denildiğinde aklına gelen şekildir. Dengeli şekilde 

dağılmış pulları, stabilite ve manevra kabiliyeti sağlamaktadır ki bu 

özellikler dayanıklılık yüzüşünde ve aktif olarak av aramada önem 

teşkil etmektedir. Bu vücut tipi, hızlı akan sularda yiyecek arayan 

akarsu balıklarına özgüdür. Bu vücut biçimine verilebilecek en yaygın 

balık örnekleri: alabalık (Salmonidae), bazı golyan balıkları 

(Cyprinidae), ton balığı (Scombridae). 
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Şekil 4. Balık şekilleri: a – Şekildeki merlin balığı gibi aktif yüzücü 

balıklar iğbiçimli gövdeye sahiptir, b-Şekildeki kırlangıç balığı 

gibi, mercanların arasında yüzen mercan balıklarının 

yanlamasına basık ya da derin vücuda sahiptir, c- Şekildeki pisi 

balığı gibi dip balıkları lateralden basık ya da yassılaşmış vücut 

şekline sahiptir. d- Şekildeki fener balığı gibi hareketsiz balıklar 

yuvarlak vücut şekline sahiptir. e- kaya balığı ve şekildeki 

müren balığı gibi dar çatlaklarda yaşayan balıklar yılan tipinde 

vücuda sahiptir. 

 

Pusuda bekleyen predatör: Bu balıklar, hızlı hareket eden avları için 

pusuda bekleyen predatörlerdir. Vücut biçimleri füze biçiminde ve 

uzundur, kafaları yassı olup ağızlarında sivri dişleri vardır. Turna 

balıkları gibi bu vücut planına sahip bazı ailelerde dorsal ve anal 

yüzgeçler arkada ileriye doğru, kuyruk yüzgecinin çok yakınında yer 

alır.  Bu yüzgeç yapısı, normalde hareketsiz olan balıkların silindirik 

vücutlarındaki büyük kas kütlesini, dorsal, kaudal ve anal yüzgeçler ile 

suya karşı ittiklerinde seri şekilde hız kazanmalarını sağlar. Bu 

şekilde, geçen bir saldırmak için hızlı şekilde ileriye hücum 

yapmaktadırlar. Gizli renkleri ve gizemli davranışları sayesinde 

şüphelenen avdan saklanırlar. Turna balıkları (Esocidae) bu vücut 

planına sahiptir. 

Yüzey balıkları: Bu balıkların yukarıya kıvrık ağızları su yüzeyinde 

plankton ve küçük balıklardan faydalanmasını sağlar. Bu balıklar tipik 

olarak küçük bir vücuda sahip olup, kafaları dorso-ventral şekilde 

yassılaşmıştır. Büyük gözlere, füze biçiminde bir vücuda ve 

vücutlarının arka kısımında oluşan dorsal yüzgeçlere sahiptirler. 
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Durgun suda, bu vücut tasarımı su-hava ara yüzeyinde zengin oksijen 

deposundan faydalanmak için idealdir. Arktik morinasının (Gadidae) 

vücut biçimi böyledir. 

Dip balıkları:  Bu vücut planı bentik alanlarda yaşamak için uygundur. 

Çeşitli vücut biçimlerine sahip balıklar bu hedefi gerçekleştirmesine 

karşın, bu vücut planına sahip olan balıklar kısıtlı yüzme kesesine 

sahiptir ya da yüzme keseleri hiç yoktur ve yassı biçimdedir. Dipte 

gezen balıkların vücut şekilleri gezginci predatörlere benzer olup 

kafaları yassı, sırtları hörgüçlü ve pektoral yüzgeçleri genişlemiştir. Bu 

balıkların genellikle avını çamurlu suda tespit etmek için tat alma 

cisimciği ile birlikte "bıyıkları" ya da ağız kenarlarında duyargaları 

bulunmaktadır. Bu balıkların ağız şekilleri dipte bulunan farklı yemek 

kaynaklarından faydalanacak şekilde farklılık göstermektedir. Yayın 

balıklarının (Ictaluridae) ağızları büyük, terminal biçimliyken,  Mersin 

balıklarının (Acipenseridae) dipte bulunan bitki ve hayvan 

materyallerini emmek için etli ve uzatılabilir dudakları bulunmaktadır. 

Yılan tipindekiler: Bu balıkların uzun vücutları, yuvarlak kafaları ve 

yuvarlak kuyrukları kayalık ve resif alanlar, çamurlu dipler ve yoğun 

bitki bulunan alanlardaki delikler ve çatlaklar dahil olmak üzere çeşitli 

yaşam alanlarını keşfetmelerini sağlar. Uzun dorsal ve anal yüzgeçler, 

balıkların aynı zamanda açık su ortamlarını da keşfetmesini sağlar. 

Yılan balıkları (Anguillidae), çopra balıkları (Balitoridae) ve gunnel 

balığı (Pholidae) bu vücut planına sahiptir. 

Balıklarda renkler ve desenler 

Balıkların renk ve desen değiştirme yeteneği pek çok işlevi yerine 

getirebilir. Çünkü ışınsı yüzgeçli balıkların çoğu yiyecek bulurken ve 

iletişimde görme yetilerini birincil duyuları olarak kullanırlar ve 

büründükleri uygun renk ile ortamlarının rengine uyum sağlayarak 

predatörlerin onlarını bulmasını daha zor hale getirirler. Aynı şekilde 

predatörler de kendilerini avlarından saklamak için renklerini ve 

desenlerini kullanabilirler. Balıkların renkleri ayrıca reklam işlevi 

görerek potansiyel eşleri etkilemede ya da diğer türleri tatlarının kötü 

olduğu ya da tehlikeli oldukları konusunda uyarmada faydalıdır. 

Balıkların renkleri iki temel türden oluşmaktadır. Bunlar pigmentler 

(biyokrom) ve yapısal renklerdir. Pigmentler, ışın yayma prosesleri ile 

genellikle merkezi hücre gövdesi olarak görünen düzensiz biçimli 

hücreler olan renkli pigment hücrelerindeki renkli bileşenlerdir. 

Balıklar, merkezi çekirdek ve bu prosesleri arasındaki pigmentleri 

hareket ettirerek renk değiştirebilme yetisine sahiptir. Mesela pisi 
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balıkları, yakın çevrelerine uyum sağlamak için vücut rengi ve 

desenlerini değiştirme kabiliyetiyle tanınır. Pigment hareketinin 

kontrolü karmaşık olmasına karşın hormon ve sinir etkisi altındaymış 

gibi görünmektedir. Balıklarda bulunan en yaygın pigmentler melanin 

ve karotenoiddir. Yapısal renkler, iridofor adı verilen özel renkli 

pigment hücrelerindeki kristallerden yansıyan ışık ile üretilir. Bu 

kristaller pigmentlerin aksine renksizdir ve hücrelerin içerisinde 

nispeten hareket etmez. 

 

Balıkların biyolojik yapısı 

Aşağıdaki şekilde yer alan büyük ağızlı levrek üzerinde, balıklar 

arasındaki farkları açıklamak üzere kullanılan bazı yaygın dahili 

özellikler gösterilmiş olup aşağıda daha ayrıntılı biçimde açıklanmıştır 

 

Omurga: Balığın vücudunun ana yapısal çerçevesi omurga olup, ön 

tarafta balığın kafatasına arka tarafta da kuyruğuna bağlanır. Omurga 

sayısız, oyuk omurdan meydana gelmekte olup, omurlar hassas 

omurgayı sararak korurlar. Kemikli balıkların iskeleti kemik ve 

kıkırdaktan oluşmaktadır. Vertebral kolon, kafatası, çene, kaburga ve 

kas içi kemikler kemikli balıkların iskelet yapısını oluşturmaktadır 

(Şekil 5).  

 

 
Şekil 5. Balık iskeleti (http://www.infovisual.info/02/034_en.html) 

 

http://www.infovisual.info/02/034_en.html
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Kemikli balıkların iskeleti, bir yapı oluşturarak koruma sağlar, kaldıraç 

hareketinde yardımcı olur ve (dalak ve böbrek ile birlikte) kırmızı kan 

hücresi üretim yeridir. 

 

Sinir sistemi: Balıkların sinir sistemi diğer omurgalılar ile 

karşılaştırıldığında çok daha az gelişmiştir. Kemikli bir balığın beyni üç 

bölüme ayrılır: Ön beyin, orta beyin ve arka beyin. Ön beyin, balığın 

koku yeteneğinden sorumludur. Yılan balığı gibi özellikle iyi koku 

duyusuna sahip balıklar genişlemiş ön beyne sahiptir. Orta beyin, 

görmek, öğrenme ve motor yanıtlarını yönetir. Amblyopsidae 

familyasından olan mağara balıkları gibi kör kemikli balıklar kısıtlı orta 

beyine sahiptir. Arka beyin (medulla oblongata ve beyincik), balığın 

hareketlerini, kas tonusunu ve dengesini koordine eder. Hızlı yüzen 

kemikli balıkların arka beyinleri genişlemiştir. Omurga ve sinir matrisi 

balığın vücudunun geri kalanıyla ilgili işlevleri yerine getirir ve beyni 

vücudun geri kalanıyla birleştirerek, vücuttan beyine duyumsal bilgiler 

ve beyinde vücudun geri kalanına talimatlar nakleder. 

Beyin, balığın kontrol merkezi olup, burada otomatik işlevler 

(mesela solunum) ve daha yüksek davranışlar (“şu yaratığı döner 

pervane ile mi yesem?”) meydana gelir. Tüm duyumsal bilgiler burada 

işlenir. 

 

Kardiyovasküler sistem: Kemikli balıkların kalbi atriyum ve ventrikül 

olmak üzere iki odadan oluşur. Kalbin venöz tarafından önce sinüs 

venozus adlı genişlemiş bir oda gelir. Kalbin arteriyel kısmını ise 

bulbus arteriyozus adlı kalınlamış bir kaslı boşluk takip eder. 

Kan akışı. Sinüs venozus, oksileni olmayan kanı vücuttan alır. 

Sinüs venozusun sonundaki bir valf atriyuma açılır. Atriyumun kalın, 

kaslı duvarları vardır. Atriyum, oksijeni olmayan kanı alır ve ventriküle 

pompalar. Ventrikül, kalbin en geniş ve en kaslı odasıdır. Bu oda kan 

ile dolduğunda, baskı yaparak kanı bulbus arteriyozusdan dışarıya 

çıkmaya zorlar. Kan, bulbus arteriyozusdan ventral aorta akar. Bulbus 

arteriyozusdaki bir valf ya da valf dizisi, ventral aorta kan akışını 

kontrol eder. Kan, ventral aorttan solungaç ipliğine akarak burada 

oksijenlenir. Oksijenli kan solungaç ipliklerinden kafadaki ve vücuttaki 

organlara akar. Kompleks atardamar, damar ve kılcal damar sistemi 

kanın vücutta dolaşmasını sağlayarak, tekrar sinus venozusa geri 

döndürür.  

Sindirim sistemi: Kemikli balıklardaki özofagus kısa olup, büyük 

nesnelerin yutulabilmesi amacıyla genişleyebilir niteliktedir. 

Özofagusun duvarları kas ile kaplıdır. Çoğu kemikli balık türünde mide 
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bulunur. Mide genellikle "U" ya da "V" şeklinde kıvrık bir kaslı tüp 

şeklindedir. Mide ve bağırsaklar gıdaları parçalayarak (sindirerek) 

besinleri emer. Levrek gibi balıkçıl balıkların bağırsakları tam 

anlamıyla kısadır, çünkü bu gıdaları kimyasal olarak parçalayıp 

sindirmek kolaydır. Tatlısu çipurası gibi otobur balıkların daha uzun 

bağırsağa ihtiyacı vardır. Çünkü bitkiler genellikle sert ve lifli olup, 

kullanılabilir bileşenlere ayrılması daha zordur. Balık beslenme 

alışkanlıklarıyla ilgili pek çok şey balıkların mide içerikleri incelenerek 

belirlenebilir.  Mide bezleri, gıdaları sindirilmeye hazırlamak için 

parçalayan maddeleri salgılar. Pek çok kemikli balığın midesinin 

sonunda pilorik kese adlı kör bir kese bulunur (Şekil 6). Pilorik kese, 

sindirim sistemi alanının artırılması için bir uyarlamadır; gıdaları 

sindirir. Parmağa benzer çıkıntılar bulunan bu organ, mide ve 

bağırsak birleşim yerinin yakınında yer almaktadır. Fonksiyonu tam 

olarak anlaşılamamasına karşın, sindirime yardımcı enzimleri 

salgıladığı bilinir. Sindirilmiş gıdaların emilmesi görevini ya da her iki 

fonksiyonu da gerçekleştirebilir. Pankreas, enzimleri sindirim için 

bağırsağa salgılar. Karaciğerin çok sayıda fonksiyonu vardır. Yağları 

parçalayan enzimleri salgılayarak sindirime yardımcı olur; yağ ve 

karbonhidratların depolama alanı işlevini görür. Karaciğer aynı 

zamanda yaşlı kan hücrelerinin imhasında ve doğru kan kimyasının 

devam ettirilmesinde önem taşımakta olup nitrojen (atık) salgılamada 

rol oynar. Gıdaların çoğunluğu bağırsakta emilir. Kemikli balıklarda 

bağırsağın uzunluğu çeşitlilik arz etmektedir. Bitki yiyen kemikli 

balıkların uzun, sarmal biçimli bağırsakları vardır. Etobur kemikli 

balıkların bağırsakları daha kısadır. Sindirim sistemi anüste son bulur. 

 

Solunum sistemi: Su, balığın ağzından solungaç odacığına girer ve 

operkülümün altında solungaç ağızlarından çıkar. Solungaç 

ipliklerinden akan kan oksijeni sudan emer. Bazı balıklar, oksijeni 

havadan almaya uyumludur. Akciğerli balıklar hava solumak için 

yüzeye geri dönmek zorundadır. Akciğerli balıklar, hava kesesini ya da 

“akciğeri” doldurmak için hava yutar. Akciğerler, kanı oksijenleyen 

damarlar ile çevrilidir. Solungaçlar tek başına akciğerli balıkların 

yaşaması için yeterli oksijeni tedarik etmez. Tarpon (Elopidae) gibi 

diğer türler oksijen taleplerini karşılamak için havayı yüzeyde yutarlar. 

Bazı kemikli balık türleri, derileri vasıtasıyla önemli miktarda oksijen 

absorbe eder. 

Yüzme / hava) kesesi: Balığın suda nötr yüzdürme (askıda durma) 

kuvvetinin devamlılığını sağlayarak enerji muhafaza etmesini 

sağlayan içi oyuk, gaz dolu denge organıdır. Akciğerli balıkların 
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“akciğerlerinde” görüldüğü üzere yüzme kesesi görünüşte balıklarda 

solunum organı olarak gelişmektedir. Çok derin sulardan yakalanan 

balıkların, salıverilip tekrar derin suya dönmeleri sağlanmadan önce 

bazen yüzme keselerindeki havanın çıkartılması gerekir. Bunun 

sebebi suyun yüzeyindeki atmosferik basınçtan kaynaklanmaktadır.  

Yüzme kesesine sahip olmayan balık türleri yüzmeyi bırakırlarsa dibe 

batarlar. Bazı balıklarda yüzme kesesi, ses yükseltici işlevi görecek 

şekilde uyum sağlamıştır. 

 

Şekil 6. Kemikli balıkların iç yapısı  

 

Osmoregülasyon: Hem deniz hem de tatlı su balıkları, suyun kendi 

vücut yüzeyleri boyunca hareketini düzenlerler. Deniz balıklarının 

dokuları çevrelerini saran sudan daha az tuzludur. Bu yüzden su 

deniz balığının derisinden ve solungaçlarından sürekli akıp gider. 

Susuz kalmanın önüne geçmek için, deniz balıkları çok miktarda su 

içer ve az miktarda konsantre idrar üretir. Bunun yanı sıra 

solungaçları tuz salgılayacak şekilde adapte olmuştur. Tatlı su 

balığının dokuları ise çevresini saran sudan daha tuzludur. Bu 

nedenle su tatlı su balığının derisinden ve solungaçlarından sürekli 

içeri girer. Böbrekler, sıvı atık materyalleri kandan ayırır ve bu atıklar 

daha sonra vücuttan atılır. Böbrekler aynı zamanda balığın vücudu 

içerisindeki su ve tuz konsantrasyonlarını düzenlemede önem 

taşımakta olup belirli türde balıkların tatlı suda ya da tuzlu suda; bazı 

durumlarda ise her ikisinde de yaşamasına olanak sağlar. 

 

Gonadlar (üreme organları): Yetişkin dişi levrek balıklarında parlak 

turuncu yumurta kitlesi yumurtlama sezonu boyunca kolayca tanınır. 
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Yılın diğer zamanlarında da genellikle belirlenebilir niteliktedirler.  

Yumurtaları döllemek için sperm üreten erkek organları daha küçük ve 

beyazdır. Ancak aynı genel lokasyon içinde bulunur. Belirli balıkların 

yumurtalarının, Mersin balığının havyarında olduğu gibi lezzetli olduğu 

kabul edilir. 

 

Kaslar: Balıklar, yüzmek ve aralıksız bir süre boyunca aktivitelerini 

sürdürmek amacıyla büyük kas kütlesine ihtiyaç duyarlar.  Aslında 

vücut ve kuyruk kasları, toplam vücut kütlelerinin önemli bir kısmını 

oluşturur. Vücut kasları kırmızı ve beyaz kas lifi olarak ayrılmakta olup 

her biri farklı bir amaca hizmet eder. Kırmızı kas lifi, uzun süreli, yavaş 

kontraksiyonlar ve mukavemet yüzüşü için elverişlidir. Tek bir seferde 

uzun süreler boyunca aktif halde olan balıklarda bu kas dokusundan 

bolca bulunur. Beyaz kas lifi ise tam aksine kısa süreli, hızlı 

kontraksiyonlar için uygundur. Beyaz kas lifleri kırmızı liflerden daha 

kalın olup, kan akışı daha azdır ve miyoglobin gibi oksijen taşıyan 

pigmentten yoksundur. Bu kaslar, kısa yüzüş hamleleri için faydalı 

olup, en yaygın olarak ağır hareket eden balıklarda görülür. 

 

Otolitler: Otolitler balığın iç kulağında bulunan kalsifik yapılardır. Bu 

yapıların daha çok soğana benzer katmanları vardır. Katmanları 

saymak ve genişliklerini ölçmek için mikroskop kullanmak balık 

biyologlarının balığın yaşını belirlemesini ve aynı zamanda diğer 

bireylere nazaran gelişme oranını değerlendirmesini sağlar. Yavru 

balıklar için katmanlar günlük büyüme ölçüsünü temsil edebilir. 

 

Duyular (işitsel duyular): Bir kemikli balığın kulakları, dengedeyken 

işlevini yerine getirerek hız değişimini tespit eder ve duyar.  Kulakların 

dışarıya açıklığı yoktur. Ses dalgaları yumuşak dokudan kulaklara 

girer. Balığın yumuşak vücut dokusu su ile neredeyse aynı akustik 

yoğunluğa sahiptir. İşitme hassasiyeti, bant aralığı ve üst frekans limiti 

kemikli balık türleri arasında farklılık göstermektedir. 

Yanal çizgi. Lateral çizgi, kulak gibi balığın titreşimleri hissetmesini 

sağlar. Esas olarak düşük frekanslı titreşimler ile yönlü su akışlarını 

hissetme ve mesafeli algılama işlevini yerine getirir. Yanal çizgi 

sistemi, kafa derisinin hemen altında, kemikli balığın vücudunun her iki 

yanında bulunan bir dizi sıvı dolu kanaldan oluşur. Kanallar, ince 

delikler ile içinde bulunulan suya açılır. Lateral çizgi kanallarında 

duyusal hücreler bulunmaktadır. Bu hücreler üzerindeki ince saç 

benzeri yapılar kanala doğru uzanır. Türbülans, akım ya da 
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titreşimlerin oluşturduğu su hareketleri bu saç benzeri çıkıntılar ile yer 

değiştirerek duyusal hücreleri harekete geçirir. 

 

Görme duyusu: Kemikli balıklar, çeşitli yapısal adaptasyonları 

bulunan temel omurgalı hayvan gözüne sahiptir. Kemikli bir balığın 

gözünde çubuklar ve koniler vardır. Özellikle sığ su habitatlarında 

yaşayan kemikli balıklar renkli görme duyusuna sahiptir. Belirli görme 

hücreleri, belirli dalga boylarına ve yoğunluklarına özgü hale gelmiştir. 

Yılan balıkları gibi bazı kemikli balık türlerinin göz bebekleri ışık 

koşullarına bağlı olarak küçülür ve büyür. Ancak çoğu kemikli balık 

türünde göz bebekleri büyüyemez ya da küçülemez.  

Suyun yüzeyi kendisine çarpan ışığın maksimum %80'ini yansıtır. 

Kemikli balıklar, mevcut ışıktan en iyi şekilde faydalanmak için büyük 

lenslere sahiptir. Bazı türlerin gözlerinde, retinanın arkasında tapetum 

lucidum adlı yansıtıcı bir katman bulunur. Tapetum lucidum ışığı retina 

vasıtasıyla ikinci kez geri yansıtır. 

 

Tat alma duyusu: Kemikli balıkların ağızlarında tat alma cisimciği 

bulunmaktadır. Bazı türlerin tat alma cisimcikleri kafalarının yanında 

ve vücutlarının ventral tarafında bulunur. Kemikli balıklarda tat algısı 

geniş şekilde incelenmemiştir. Bazı türler; tuzlu, tatlı, acı ve asit 

uyarıcısı gibi bazı duyuları algılar. Tat alma duyusu, av nesnelerinin 

nihai kabulü ya da reddedilişinden sorumlu olabilir. 

 

Koku alma duyusu: Burundaki koku almayla ilgili hücreler 

solüsyonlardaki eser miktardaki kimyasalları tespit eder. Genel olarak 

balıklarda koku alma duyusu iyi gelişmiştir. Nasal bölgeler ve koku 

alma duyusunun kapsamı türler arasında değişiklik gösterir. Tatlı suda 

yaşayan yılan balığı türleri (Anguillidae) oldukça düşük 

konsantrasyonlu seyreltideki kimyasalları tespit edebilir. Yılan balıkları, 

nasal kesesine yalnızca üç ya da dört molekül girdiğinde maddeyi 

tespit eder. Çalışmalar, koku alma duyusunun en azından bazı somon 

türleri (Salmonidae) için yumurtlama sezonu boyunca yaşadıkları 

akarsuya götürdüğünü göstermiştir. Bazı türler, aynı türün üyelerinin 

davranışını etkileyen bir hayvanın salgıladığı feromenleri ve kimyasal 

maddeleri tespit edebilir. Balıklar, yumurtlama sezonu boyunca ya da 

endişelendiklerinde feromen salgılar. 

 

Elektrik algısı: Electrophoridae, Gymnotidae ve Mormyridae 

familyalarında yer alan bazı kemikli balıklar, balığın etrafında bir alan 

oluşturan düşük voltajlı elektrik akımı üretir. Balığın üzerindeki ince 

deri organları, avlarının ya da cansız nesnelerin elektrikli alanda 
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sebep olduğu bozulmayı tespit eder. Elektrik organları, kas 

hücrelerinden gelişen elektrosit adlı hücrelerden meydana 

gelmektedir. Elektrositler tipik olarak incedir ve birbiri üstüne 

istiflenmiş durumdadır. Elektrik algısı, avı tespit etmeye ve bulanık 

sularda gezinmeye yönelik gelişmiş bir adaptasyon özelliğidir. Diğer 

bazı balık türleri de avlarını sersemletmek için daha güçlü elektrik 

akımları kullanırlar. 

 

Üreme- Cinsel olgunluk: Cinsel olgunluğu etkileyen ana faktörler 

yaş, cinsiyet ve boyuttur. Balıklar türlerine bağlı olarak çeşitli yaşlarda 

cinsel açıdan olgun hale gelir. Genel olarak küçük türler üremeye 

büyük türlerden daha erken başlar. 

Bazı kemikli balıklar doğuştan cinsel olgunluğa sahiptir. Cüce tatlısu 

levreğinin (Micrometrus minimus) erkekleri doğduktan hemen sonra 

yumurtlayabilir. Dişi cüce tatlı su levrekleri doğduktan kısa süre sonra 

spermleri almasına karşılık, bir yaşlarına gelene kadar yavru 

doğurmazlar. Bazı kemikli balıklar da kısa süre sonra cinsel olgunluğa 

erişir. Sivrisinek balıkları bir yıl içinde cinsel açıdan olgun hale gelir.  

Kemikli balıkların çoğunluğu bir ve beş yaşları arasında cinsel 

açıdan olgun hale gelir. Bazı kemikli balıkların cinsel açıdan 

olgunlaşması beş yıl ya da daha fazla süre alabilir. Yılan balıkları 

(Anguillidae) 10-14 yaşları arasında cinsel olgunluğa erişirken, Mersin 

balıklarının (Acipenseridae) cinsel olgunluğa erişmesi 15 yılı alabilir. 

 

Üreme modları. Çoğu kemikli balık türünde, sperm ve yumurtalar 

ayrı birer dişi ve erkek bireyde gelişir. Dişiler ve erkekler birbirine 

benzer ya da çok farklı görünebilir. Dişi/erkek farklılıkları içerisinde 

büyüklük, renk, dış üreme organları, kafa özellikleri ve vücut şekli yer 

alır. Bazı balık türleri hermafrodittir.  Hermafroditler hem sperm hem 

de yumurta üreten tekil bireylerdir. Ardışık hermafroditler tek bir 

cinsiyetle doğarlar ve yaşam süreleri boyunca ara sıra cinsiyet 

değiştirirler.  

 

Üreme davranışı. Çeşitli faktörler kemikli balıkların üremesini 

etkileyebilir: Güneş ışığı süresindeki değişiklikler, sıcaklık değişimi vb. 

Üremeyi etkileyen diğer faktörler; karşı cinsin varlığı, akımlar, gelgitler, 

ayın halleri ve yumurtlama alanlarının mevcudiyetidir. Kemikli 

balıklarda üreme genelde döngüseldir. Bazı türler bahar ve yaz 

sezonu boyunca sürekli olarak yumurtlar. Bazı kemikli balıklar ise 

yılda pek çok kez yumurtlayabilir. Pek çok kemikli balık ölene kadar 

yılda bir kez ürer. Diğer kemikli balıklar ise ömürleri boyunca yalnızca 
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bir kez üreyebilir. Pasifik somonu (Salmonidae) beş yıllık ömrü 

boyunca yalnızca bir kez ürer ve kısa süre sonra ölür. 

Diadrom balıklar yaşam döngülerini tamamlamak için hem deniz 

hem de tatlı su sistemlerine erişebilmelidir. 

 

 

Avrupa’da ve partner ülkelerdeki balık türleri 

Avrupa Birliği bünyesinde tatlı su balıklarının (tatlı suda 

yetiştirilen alabalık ve yılan balıkları dahil olmak üzere) AB 

kültür balığı yetiştiriciliği içerisindeki payı %22’dir.  En büyük 

payı yumuşakçalar, kabuklular (%50) ve deniz balıkları payı 

(deniz suyunda yetiştirilen somon ve alabalık dahil olmak üzere) 

(%28) almıştır.  

 

Tablo 1. AB’de kültür balıkçılığında ilk 10 tür  

Balık türleri Ton miktar 
(canlı ağırlık) 

 
Toplamda % 

Akdeniz midyesi  315 171 24  

Gökkuşağı alabalığı  199 905 15  

Mavi mezgit  179 041 14  

Atlantik somon  157 647 12  

Pasifik istiridyesi  106 065 8  

Çipura  96 278 7  

Sazan  70 761 5  

Avrupa levreği  57 478 4  

Japon istiridyesi  34 406 3  

Kalkan 9019 3  

 

 

Eurostat verilerine göre, Avrupa Birliği’nde suda üretilen ilk 10 tür 

(Tablo 1) arasında 6 balık türü bulunmaktadır:  

 Gökkuşağı alabalığı,  

 Somon,  

 Çipura,  

 Aynalı sazan,  

 Levrek,  

 Kalkan balığı.  
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Tablo 2. Proje ortağı ülkelerde kültür balıkçılığı üretiminde 

kullanılan türler (toplamda %)  
               
Ülkeler 
 
 
 
Kültür 
balıkçılığı 
balık 
türleri 

Türkiye İtalya Macaristan Litvanya Polonya İzlanda 

Atlantik 
morina 

     35  

Atlantik 
somon 

     14  

Arctic 
char 

     47  

Sazan   70  94  50   

Bighead 
sazan 

   2    

Gümüş 
sazan 

  11     

Yayın 
balığı 

  12   3   

Avrupa 
levreği 

29       

Çipura 18       

Alabalık 51  22   1  41   

 

Çipura geleneksel olarak kıyı lagünlerinde ve hafif tuzlu göletlerde 

yaygın olarak yetiştirilmektedir. Çipura yetiştiriciliği için Kuzey İtalya’da 

özellikle valikültür tekniği kullanılırken, Güney İspanya’da çipuralar 

haliçler içerisinde üretilmektedir. Ancak 1980’li yıllarda çipura kapalı 

alanlarda başarılı şekilde üretilmiş ve özellikle deniz kafesleri 

konusunda yoğun yetiştirme sistemleri geliştirilmiştir.  Çoğu çipura 

kültür balıkçılığı yoluyla elde edilmektedir.  AB, açık ara farkla dünya 

çapındaki en büyük çipura üreticisi olarak ilk sırada yer alırken, 2. 

sırada Türkiye yer almaktadır. AB içerisinde Yunanistan en büyük 

çipura üreticisi olup, ikinci sırada İspanya yer almaktadır.  AB ile AB 

üyesi olmayan ülkeler arasındaki ticaret oldukça sınırlıdır.  Diğer 

taraftan, AB içi ticaret yoğun şekilde gerçekleşirken, ana ihracatçı 

sıfatıyla Yunanistan; İtalya, Portekiz, Fransa ve İspanya’ya çipura 

ihracatı yapmaktadır. 
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Sazan Avrupa’da çok yaygın bir balık olup, Hristiyanlık dininde özel 

bir role sahiptir.  Sazanın genetik seleksiyonu kuvvetli, etli ve uzun 

ömürlü bir balık türü ortaya çıkarmıştır.  Sazan, toplam üretim 

miktarının (canlı ağırlık) %5’ini teşkil etmekte olup, üretimin büyük bir 

kısmı kültür balıkçılığı şeklinde gerçekleştirilmektedir.  AB içerisindeki 

en büyük üretici ülkeler Polonya ve Çek Cumhuriyeti’dir.  

 

Tablo 3. Proje ortağı ülkelerde kültür balığı türleri  

                 Ülkeler 
 
Kültür balığı türleri 

TR IT HU LT PL IS 

Arctic char- Salvelinus alpinus      + 

Atlantic Morina- Gadus morhua      + 

Atlantik somon - Salmo salar    + + + 

Mersin balığı-Acipenser baerii + +  + +  

Sazan- Aristichthys nobilis   + + +  

Crucian sazan- Carassius 
carassius 

   + +  

Ot sazanı- Tenopharyngodon 
idella 

  + +   

Gümüş sazan- 
Hypophthalmichthys molitrix 

  +  +  

Sazan- Cyprinus carpio + + + + +  

Karakeçi balığı- Barbus barbus   +  +  

Yılan balığı- Anguilla anguilla     +  

Yayın balığı - Silurus glanis   +  +  

Çipura- Sparus aurata + +     

Kuzey afrika yayını- Clarias 
gariepinus  

  +  +  

Northern Pike- Esox lucius   + + +  

Peled- Coregonus peled    + +  

Levrek- Perca fluviatilis   + + +  

Kahverengi alabalık- Salmo 
trutta m. fario  

  + +   

Gökkuşağı alabalığı- 
Oncorhynchus mykiss 

+ + + + + + 

Deniz alabalığı-  Salmo trutta    + + + 

Levrek     Dicentrarchus labrax +      

Senegal pisi balığı- Solea 
Senegalensis 

     + 

Kilizbalığı- Tinca tinca   + + +  

Tilapia- Oreochromis spp.     +  
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Kalkan- Psetta maxima +    + + 

Wels yayın balığı- Silurus glanis   + + +  

 

Kültür balıkçılığı, levrek yetiştiriciliği için ana üretim yöntemi 

olmakla birlikte avlanma halen dünya çapındaki toplam levrek 

üretiminin %10’undan fazlasını oluşturmaktadır.  AB, %80’lik üretim 

payı ile Avrupa’daki en büyük levrek üreticisidir. 

AB içerisinde Yunanistan en büyük levrek üreticisi olup, ikinci 

sırada İspanya yer almaktadır. AB dışına yapılan ihracatlar az 

miktarda olup, ağırlıklı olarak Türkiye’den olmak üzere AB’ye üye 

olmayan ülkelerden yapılan ithalatlar önemli bir paya sahiptir.  

Türkiye’den levrek ithal eden başlıca ülkeler İtalya, Yunanistan ve 

Hollanda’dır.  İtalya’da ise yapılan ithalatlar yalnızca yerel talebi 

karşılarken, Yunanistan ve Hollanda ithal ettikleri levreği diğer AB 

ülkelerine ihraç etmektedir. 

Proje partneri ülkelerde bulunan balık türleriyle ilgili Eurostat (2009) 

verilerine göre yapılan analizde, en popüler türün İtalya, Litvanya, 

Polonya ve Türkiye’de yetiştirilen alabalık olduğu, ikinci sırada ise 

aynalı, kocabaş ve gümüş sazan yer aldığı görülmüştür.  Sazan, 

Macaristan, Polonya ve Litvanya’daki en popüler türdür (Tablo 3).  

Kültür balıkçılığı içerisindeki en popüler tür gökkuşağı alabalığı 

olup, hemen hemen tüm partner ülkelerde yetiştirilmektedir.  İkinci 

sırada sazangiller yer almaktadır: aynalı sazan, kocabaş sazan, 

minnov ve ot sazanı.  Macaristan, Polonya ve Litvanya’da da hemen 

hemen aynı türler bulunmakta olup, daha spesifik türler İzlanda ve 

Türkiye’de yetiştirilmektedir.  

Aşağıdaki web sayfası ziyaret edilerek bahsedilen türlerin biyolojisi, 

beslenme olguları gibi konularla ilgili daha fazla bilgi edinilebilir 

(http://ec.europa.eu/fisheries/marine_species/index_en.htm). 
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III. Su Kalitesi ve Uygulamalar 

                                          Yazarlar: Valdimar Ingi Gunnarsson,  
                                                         Sigurður Már Einarsson 

 

1.  Su kalitesi parametreleri 

Su kalitesi kriterleri 
Kültür balıkçılığı sistemlerine yönelik su kalitesi kriterleri tipik olarak 

sıcaklık, çözünmüş oksijen, karbondioksit, toplam gaz basıncı, 

amonyak ve nitrit olarak kabul edilmektedir. Suyun asiditesi, tuzluluğu 

ve toplam çözünmüş katılar gibi diğer parametreler de önemli 

olabilmektedir. Belli bir su kalitesi kriterinin değeri türe, büyüklüğe ve 

yetiştirme sistemine göre büyük oranda değişebilir. 

 

Kriterlerin karmaşıklığı 

Her bir parametre önemlidir. Ancak balık sağlığını ve büyüme 

hızını etkileyen faktörler tüm parametrelerin toplamı ve birbiriyle 

ilişkisidir.  Her bir su parametresi diğer parametrelerle bazen karmaşık 

şekillerde etkileşime girer ve onları etkiler.  Bir durumda zararsız olan 

belli bir parametrenin konsantrasyonları başka bir durumda toksik 

olabilmektedir. Örneğin, havalandırma ve gaz giderme sorunları 

oluştuğunda karbondioksit seviyeleri genelde yükselirken çözünmüş 

oksijen seviyeleri düşer. Bu durum sonucunda yalnızca balığın 

kullanacağı oksijen azalmaz, ayrıca balık mevcut oksijen seviyelerini 

daha az kullanabilir hale gelir.  Suyun yüksek karbondioksit seviyesi, 

balık kanının oksijeni taşıma kapasitesini etkiler. Bu da düşük 

çözünmüş oksijen seviyesiyle oluşan stresi ağırlaştırır.  

 

Çözünmüş oksijen 

Su kalitesi parametreleri arasında çözünmüş oksijen en önemlisi 

ve en hayati parametredir. Yoğun üretim sistemlerinde sürekli izleme 

gerektirir.  Oksijen içeriği %75 doygunluğa ulaştığında, bu seviye 

birçok tür için daha düşük limitlere işaret eder, fakat limitler türler 

arasında değişiklik gösterir ve balık büyüklüğü ve çevre koşulları gibi 

faktörlerin de göz önüne alınması gerekir. Süregelen düşük oksijen 
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konsantrasyonu iştahı ve büyümeyi azaltabilir veya bağışıklık sistemini 

baskılayarak hastalık direncini düşürebilir (Tablo 1). Oksijen uzun bir 

süreçte %40 veya daha az seviyelerdeyse büyük çapta balık kaybı 

beklenebilir. Düşük oksijen içeriğinin görünür belirtileri balıkların su 

yüzeyinde amaçsızca yüzmesi, hava yutması ve/veya oksijen 

seviyesinin daha yüksek olduğu su girişlerine doğru toplanmasıdır.  

Tablo 1. Somonlar (örneğin salmon, alabalık ve arctic charr), 

çipura ve  levrek için oksijen rehberi 

Oksijen doygunluğu Balığa etkisi 

%85 Negatif etki belirtilmemiş 

%75 İştah azalması 

%60 İştah azalması, ölüm 

%40 İştah kaybı ve yüksek ölüm 

%30 Toplu ölümler 

 

Sıcaklık 

Su sıcaklığı önem sırasında çözünmüş oksijenin arkasından gelir 

ve ticari bir kültür balıkçılığı işletmesinin ekonomik kapasitesini etkiler. 

Her bir türün büyüme ve gelişme için kendine has ideal sıcaklığı ve 

hayatta kalmak için yüksek ve düşük sıcaklık limitleri vardır. 

 

Tablo 2. Atlantik somon için üretim planlanmasında tavsiye  
edilen parametreler  

Değişken Parametre 

Tüketilen yem için ortalama 
oksijen tüketimi 

0.25-0.45 kg oksijen/ kg yem 

Tüketilen oksijen için ortalama 
karbondioksit  

1.1 kg karbondioksit / kg oksijen tüketimi  

Tüketilen oksijen için ortalama 
amonyak üretimi  

0.04-0.06 kg toplam amonyak / kg 
oksijen tüketimi 

 

Karbondioksit 

Temel bir kural olarak balığın tükettiği her 1 gram oksijen sonucu 

1,1 gram karbondioksit (CO2) ortaya çıkar (Tablo 2). Sudaki güvenli 

veya kabul edilmiş karbondioksit seviyeleri balık türüne, balığın 

gelişim aşamasına ve su kalitesine göre değişir.  Atlantik somonu için 

karbondioksit içerikleri 10 mg/l seviyesini geçtiğinde, özellikle 30 mg/l 

seviyesine ulaştığında büyüme hızı azalmaya başlar. 

 

Amonyak 

Amonyak doğal sularda düşük miktarlarda bulunur. Balıklar daha 

yoğun olarak yetiştirildiğinde amonyak zararlı seviyelere 

ulaşabilmektedir. Amonyak su hayvanlarının protein metabolizmasına 

ait atık bir üründür. Suda amonyak pH seviyesine bağlı olarak ya 
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iyonlu (NH4
+
) ya da iyonsuz (NH3) halde bulunur.  İyonsuz amonyak 

balıklar için büyük ölçüde daha toksiktir ve yüksek pH'da ve daha 

yüksek sıcaklıklarda büyük oranda oluşur. Tek bir birim, örneğin 

6,5'ten 7,5'e yükselen pH toksik iyonsuz amonyak konsantrasyonunu 

10 kat yükseltir (Şekil 1). Genel olarak sıcak/ılık su balıkları amonyak 

toksisitesine soğuk su balığından daha dirençli ve tatlı su balığı da 

tuzlu su balığından daha dayanıklıdır. İyonsuz amonyak 

konsantrasyonları uzun süreli maruz kalmalar için 0,05 mg/l'nin altında 

ve toplam amonyak (iyonlu (NH4
+
) ve iyonsuz (NH3)) konsantrasyonlar 

1,0 mg/l'nin altında tutulmalıdır.    

 

 

Şekil 1. Farklı pH ve su sıcaklıklarında tatlı suda amonyak 
düzeyleri   

 

Nitrit 

Nitrit (NO2-) nitrifikasyon sürecinin orta aşamasında oluşur ve 2 

mg/l'nin altındaki seviyelerde balık için toksiktir. Balık nefes almakta 

zorlanıyorsa, oksijen konsantrasyonu sorunsuz olmasına rağmen 

yüksek nitrit konsantrasyonu buna sebep olabilmektedir. Yüksek 

konsantrasyonlarda nitrit solungaçlardan balığın kanına karışır ve 

burada oksijen alımını engeller.  

Su miktarı 

Suyun oksijen içeriği 

Sudaki oksijen içerikleri artan sıcaklıkla beraber azalır (Şekil 2). 

Tuzlu suların oksijen oranı, aynı sıcaklıkta tatlı suyunkinden azdır. Bu 

yüzden diğer faktörlerin sabit olması kaydıyla balığın oksijen ihtiyacını 

karşılamak üzere tatlı sudan çok, tuzlu suya ihtiyaç vardır.  
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Şekil 2. Suyun artan sıcaklık/tuzluluğu onun oksijen tutma 
kapasitesini düşürür  

    

Oksijen içeriği kg su için (mg O2/kg su) miligram birimiyle ölçülür. 

Bu da milyonda birin veya ppm'in sayısal veya fiziksel eş değeridir (1 

mg O2/kg su = sudaki 1 ppm O2). İçerik çoğunlukla litre başına mg 

oksijenle veya mg O2/l olarak verilir. 1 litre su yaklaşık 1 kg olduğu için 

birimler genelde alternatifli olarak kullanılmaktadır. 

 

Oksijen tüketimi 

Balığın oksijen tüketimi, balık türü gibi birçok faktörle bağlantılıdır. 

Oksijen ihtiyacını etkileyen esas faktörler şunlardır:  

 Balığın büyüklüğü: Balık büyüdükçe oksijenin nispi kullanımı 

azalır. Örneğin, ellişer gramlık toplam bir kilogram balık saatte 

150 mg oksijen tüketir. Ancak bir kilogramlık tek bir balık saatte 

yalnızca 56 mg oksijen tüketmektedir.  

 Sıcaklık:  Oksijen tüketimi sıcaklığın yükselmesiyle artar. Ayrıca 

sudaki oksijen çözünürlüğü artan sıcaklıklarda azalır.  

 Büyüme hızı: Oksijen tüketimi, büyüme hızının artmasıyla artar. 

 Yemleme:  Balık yemlendiğinde yemi sindirmeye başladığında 

oksijen kullanımı artar. 

 Yüzme hızı: Oksijen tüketimi, yüzme hızının artmasıyla artar. 
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 Stres: Büyüklük sınıflandırması veya hastalığa karşı yıkama gibi 

her türlü yük ve stres balığın oksijen tüketimini artırır.  

 

Akış gereklilikleri 

Balık için gereken su miktarını şunlar belirler: 

 Balığın oksijen tüketimi 

 Suyun oksijen içerikleri 
 

Balığın oksijen talebi balık havuzlarındaki ve akvaryumlardaki su 

değişiminin birincil belirleyicisidir. Su değişimi azaldığında ve su 

oksijen seviyeleri saf oksijen enjekte ederek takviye edildiğinde 

karbondioksit konsantrasyonları kabul edilir seviyeleri aşabilmektedir 

(Şekil 3.) Oksijenin enjekte edildiği bir devridaim sisteminde aşırı 

karbondioksit birikimini önlemek üzere Atlantik somonu için gereken 

minimum akış 0,2–0,3 l /min/kg balıktır. Düşük su akışı oranlarında 

gaz gidericiyle karbondioksidin atılması gerekmektedir. Kabul edilir 

iyonsuz (NH3) seviyelerinin korunması için minimum akış oranı 0,05 

l/min/kg balıktır. Devridaim sistemindeki su değişimi daha da 

azaldığında amonyak sınırlayıcı bir faktör olabilmekte, bu yüzden 

biyofiltre kullanılması gerekmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3. Post-smolt Atlantik somon için suyun karbondioksit ve 

amonyak eşik değerleri, su kalitesini artırmak için yapılacak 
muamele yöntemleri  
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Karada bulunun kültür balıkçılığı sistemlerine 

genel bakış 

a. Devridaim kültür balıkçılığı sistemleri 

Bir kültür balıkçılığı tesisinin karmaşıklığını etkileyen esas 

faktörlerden biri su kullanım stratejisidir. Geleneksel olarak tesisler tek 

geçişli su kullanım stratejisi kullanan devridaim kültür balıkçılığı 

sistemleri (FTAS) olarak tasarlanmıştır. Bu, Avrupa'da yaygın olarak 

kullanılan tanınmış bir yetiştirme yöntemidir.  

 

Sistemlerin ilkeleri 

Geleneksel devridaim kültür balıkçılığı sistemlerinde su sistemden 

bir kez geçirilir ve sonra su ortamına geri salınır. Suyun yetiştirme 

sistemi boyunca akışı balıklara oksijen tedarik eder ve çözünmüş ve 

asılı atığı sistemin dışına taşır. Yetiştirme sistemi içindeki su kalitesi, 

kontaminantların giderilmesi ve çözünmüş oksijen konsantrasyonları 

minimum kabul edilir limitlerin altına düşmeden önce veya 

kontaminant konsantrasyonlarının (örneğin, amonyak, katılar ve 

karbondioksit) maksimum kabul edilir limitlerin üstünde birikmeden 

önce tüm sistem suyunun değiştirilmesiyle korunur. 

 

 

 

 

Tekli- geçiş stratejisini  

kullanarak kültür 

balıkçılığı sistemine su 

akışı 

Doğrudan-akışa oranla 

tekrar-kullanım % 50-

75 arasındadır.  

Tekrar sirkülasyon 

sistemi normalde 

doğrudan-akışta 

kullanılan suya 

göre %95-99 

oranında suyu 

tekrar kullanır. 

 

Şekil 4. Doğrudan-akış, kısmi tekrar kullanım ve tekrar sirküle 
kültür balıkçılığı sistemleri. Yeşil oklar temiz tatlı suyu, sarı oklar  
tekrar kullanılan suyu gösterir (V.I.Gunnarsson)  
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Yüksek su kullanımı 

Su kaynakları bollaştığında ve su kaynaklarına yönelik kullanımlar 

düştüğünde devridaim su sistemleri kültür balıkçılığı için popüler ve 

hesaplı bir yaklaşım haline gelmektedir. Ancak sürdürülebilirlik ilkeleri, 

sınırlı yüksek kaliteli su tedariklerine yönelik artan rekabet ve 

yetiştirme koşullarının geliştirilmiş kontrol ihtiyacı genelde kültür 

balıkçılığı tesislerinin kısmi tekrar kullanımlı veya geri dönüşümlü 

teknolojileri geleneksel yöntemlere alternatif olarak göz önünde 

bulundurmasına yol açmıştır (Tablo 3). 

 

b. Kısmi tekrar kullanımlı kültür balıkçılığı sistemleri 

(PRAS)  
 

Su arıtma işlemlerini içeren su geri dönüşüm sistemleri geleneksel 

sistemlere bir alternatif sunar. Geri dönüşüm sistemleri ya kısmi tekrar 

kullanımlı kültür balıkçılığı sistemleri (PRAS) ya da geri dönüşümlü 

kültür balıkçılığı sistemleri (RAS) olarak sınıflandırılmaktadır. Bunlar 

esasen geri dönüştürülen suyun parça büyüklüğü ve kullanılan su 

arıtma işlemlerinin karmaşıklığı olarak değişiklik gösterir (Şekil 4).  

Sistemlerin ilkeleri 

 

Kısmi tekrar kullanımlı kültür balıkçılığı sistemleri (PRAS) deşarj 

suyunun bir parçasının geri dönüştürülmesini ve geri verilmesini 

sağlamak için su arıtma işlemleri kullanır (Şekil 5). Sınırlı su 

kaynakları, sürdürülebilirlik sorunları veya kültür balıkçılığı 

koşullarında geliştirilmiş kontrole yönelik bir gereklilikle karşılaşan 

kültür balıkçılığı tesisleri için tekrar kullanım teknolojisi modern kültür 

balıkçılığı sistemlerinin teknolojik evriminde bir sonraki adımdır. 
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Tablo 3. Doğrudan-akış, kısmi tekrar kullanım ve tekrar sirkülasyon 

sistemlerinin avantaj ve dezavantajları (Anon.2010)  

 Avantajlar Dezavantajlar 
D

e
v

ri
d

a
im

 k
ü

lt
ü

r 
b

a
lı

k
ç

ıl
ığ

ı 
s
is

te
m

le
ri

 

 Yetiştirme sistemleri 
nispeten basittir ve 
işletilmesi kolaydır 

 Daha gelişmiş yetiştirme 
sistemlerine göre tipik 
olarak daha düşük sermaye 
yatırımı 

 Konum yerleşimi su 
mevcudiyetiyle sınırlıdır 

 Uygun sıcaklıkta yüksek 
kaliteli su ve yüksek akış 
hızı gerektirir 

 Sıcaklık tamamen giriş su 
alma koşullarına bağımlıdır 

 Sıcaklık ve su kalitesi 
kontrolü zordur ve genelde 
pahalıdır 

 Tesisler alım suyuyla 
hastalık girişine karşı 
hassastır ve alım suyunun 
dezenfeksiyonu çok 
pahalıdır 

 Arıtımı zor ve pahalı 
olabilen, yüksek hacimlerde 
seyreltik atıksu üretir. 
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 Büyük oranda azalmış su 
tüketimi ve atıksu hacimleri 
(tipik olarak yüzde 50-75) 

 Giriş pompalaması 
masrafları yükseldiğinde 
enerji tüketiminde azalma 
olabilir 

 Su kullanımı artırmadan 
önemli üretim artışı sağlar 

 Geri dönüşümlü sistemlere 
göre tipik olarak daha 
düşük, devridaim 
sistemlerden daha yüksek 
sermaye yatırımı 

 Konum yerleşimi su 
mevcudiyetine daha az 
bağımlıdır 

 Daha tasarruflu giriş suyu 
arıtımı ve sıcaklık kontrolü 

 Biyogüvenlik korumasına 
yönelik giriş suyu 
dezenfeksiyonu daha 
tasarrufludur  

 Geri dönüşümlü 
sistemlerden daha az, 
devridaim sistemlerden 
daha çok mekanik ve 
operasyonel olarak 
karmaşıktır 

 Yetiştirme koşulları kontrolü 
gelişmiştir 

 Düşük hacimler daha 
tasarruflu atıksu arıtımı 
sağlar 
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 Büyük oranda azalmış su 
tüketimi ve atıksu hacimleri 
(yüzde 95-99,9) 

 Minimal giriş suyu tüketimi, 
su kalitesini artırmak ve 
hastalık girişini önlemede 
hesaplı arıtmalar sağlar 

 Minimal atıksu hacimleri 
sürdürülebilirlik hedeflerini 
yerine getirmek üzere hem 
atıksuyu hem de tortuyu 
artırabilmeyi sağlar 

 Yetiştirme sıcaklığının tam 
kontrolü mümkündür, 
değişen çevre ve giriş suyu 
koşullarından bağımsız 
olarak yıl boyu üretim 
sağlar 

 Kültür koşulları üstündeki 
yüksek dereceli kontrol, 
operatörlerin balık 
büyümesi ve yemden 
yararlanma, artan üretimini 
eniyilemesini ve ürün 
kalitesini artırmasını sağlar 

 Tesisler hemen her yere 
kurulabilir. Konum seçimi 
büyük hacimlerde suya 
erişime bağlı değildir 

 Genelde diğer yetiştirme 
sistemlerinden daha 
mekanik ve operasyonel 
olarak karmaşıktır. 

 İlk sermaye yatırımı tipik 
olarak daha yüksek fakat 
üretim maliyeti diğer 
sistemlere göre daha 
düşüktür. 

 

 

 

Kısmi tekrar kullanımlı kültür balıkçılığı sistemleri su kullanımında 

önemli azalmalar sağlamak için birkaç basit arıtma teknolojisine 

odaklanır. Bu teknolojiler genelde gaz dengeleme ve oksijenlemedir. 

Ayrıca katı tasfiyesi ve dezenfeksiyon kullanılabilmektedir. Ancak 

biyofiltreleme yoluyla amonyak tasfiyesi normalde kullanılmaz.  

Su kullanımı 

Daha gelişmiş arıtma işlemleri kullanılmaksızın ulaşılabilecek 

maksimum tekrar kullanım oranı sistemdeki biyokütleye ve yem 

yüküne ve ayrıca balık türünün belli su kalitesi gereksinimlerine 

bağlıdır. %50 ila %79'luk kısmi tekrar kullanım oranları yaygındır. 

Öncelikle balıkların iyonsuz amonyak konsantrasyonlarına 

hassaslığına bağlıdır. 
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Şekil  5. Havalandırma ve oksijenlendirmeli kısmi tekrar-kullanım 

sistemi (V.I.Gunnarsson)  
 

c. Geri dönüşümlü kültür balıkçılığı sistemleri  

 

Sistemlerin ilkeleri 

Geri dönüşümlü kültür balıkçılığı sistemleri PRAS'ta kullanılanlar 

haricinde başka arıtma teknolojilerini kullanır. Bu sayede tekrar 

kullanılmak üzere büyük miktarlarda su sağlanır. Geri dönüşümlü 

sistemler kültür balıkçılığındaki başka bir teknoloji uygulamasından 

daha üstün bir kontrol seviyesi sağlar ve büyük oranda üretim ve 

ekonomik faydalar getirir. 

Geri dönüşümlü kültür balıkçılığı sistemleri kapsamlı bir su arıtma 

sistemi kullanarak su tekrar kullanımını maksimuma çıkarır. Su arıtma 

işlemleri tipik olarak katı tasfiyesi, biyofiltreleme, gaz dengeleme, 

oksijenleme ve dezenfeksiyondur (Şekil 6). Her bir kilit su kalitesi 

hususunu, devridaim ve kısmi tekrar kullanımlı sistemlerdeki gibi 
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yıkamayla değil de arıtmayla hedef alınarak yetiştirme koşulları ve su 

kalitesi üstünde kusursuz kontrol sağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  6. Tekrar sirkülasyon sisteminin ilkeleri. Bu sistem mekanik 
süzme, biyolojik muameleler, gazı alma, oksijen zenginleştirme 
ve pompayı içeriri (V.I.Gunnarsson). 

Su kullanımı 

Tipik bir geri dönüşümlü sistem, sistem akış hızının yüzde 95-99'u 

arasında maksimum bir geri dönüşüm oranı sağlarken balık için ideal 

su kalitesini korur. Ancak, denitrifikasyon teknolojileriyle ve tortu 

koyulaştırma işlemlerinden çıkarılan suyla bazı sistemler etkili biçimde 

"kapalı" hale gelebilir ve su değişimine çok az ihtiyaç duyar. 

Tasarımda, su kalitesi hedefleriyle arıtma sistemi karmaşıklığı ve 

maliyeti arasında denge sağlanmalıdır. 
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d. Havalandırma ve oksijenleme 

Gaz transferi 

İlke  

Hava, suyla temas ettiğinde çözünmüş gazlar atmosferik kısmi 

basınçlarla dengelenmeye yaklaşır. Düşük çözünmüş oksijenli ve 

yüksek karbondioksit ve azotlu tipik kültür balıkçılığı suyu atmosferik 

havaya maruz kaldığında dengelenmeye yaklaşım eğilimi gösterir ve 

suya oksijen, su dışına karbondioksit ve azot transfer eder (Şekil 7).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Şekil  7. Suda ve havada gaz transferi (V.I.Gunnarsson) 

 

Suyu havalandırma işlemi sudaki ve havadaki gazlar arasında 

sudaki oksijen içeriğinin doygunluk seviyesine bağlı olarak basit bir 

değişimle suya biraz oksijen kazandırır. Sudaki oksijen dengesi yüzde 

100 doygunluktur. Su, balık akvaryumlarından geçtiğinde oksijen 

içeriği tipik olarak %70'e düşmüştür.  Suyun havalandırılması 

doygunluğu yaklaşık %90'a çıkaracaktır. Bazı sistemlerde %100 

seviyesine de ulaşılabilmektedir. %100 doygunluğu aşmak için su ve 

oksijen basınç altında karıştırılır, oksijen suya zorla nüfuz ettirilir.  

Sabit olarak kabul edeceğimiz su sıcaklığı ve tuzluluğundan başka 

üç esas faktör oksijenin suya çözünmesini kontrol eder:  
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 değişim yüzeyi 

 temas süresi 
 

 

Basınç  

Atmosferik basınç altında, 20°C sıcaklıkta ve 30 ppt tuzlulukta, 

suya çözünebilen maksimum oksijen miktarı 7,6 g/m
3
'tür. Basınç 

arttıkça her bir gazın çözünme gücü yükseleceği için bu değer de 

büyük oranda artırılabilir. Basınçlı hava kullanıldığında sudaki azot 

konsantrasyonu artacağı için, derin suda havalandırma gibi çok 

tehlikeli bir sonuç ortaya çıkabilir. Ancak saf oksijen kullanıldığında bu 

sorun yaşanmaz. Çünkü oksijenlemeyle, gaz baloncuğu hastalığını 

kontrol etme amacıyla çözünmüş azot doygunluğa veya altı değerlere 

düşecektir.  

Değişim yüzeyi  

Gazın suya difüzyonu da iki faz arasındaki temas yüzeyi miktarının 

bir işlevidir. Belli bir hacimdeki su için bu değişim yüzeyi büyüdükçe 

gaz transferi artar ve hızlanır. Örneğin, büyük bir gaz baloncuğunun, 

aynı hacme sahip bir dizi ince baloncuktan daha küçük bir yüzeyi 

vardır. 

 Temas süresi 

Bir gazın suya transferi ayrıca bir süre işlevidir. Tezgah akım 

mikserleri veya yükselen baloncuklardan daha az su hızına sahip 

mikserler gibi temas süresini maksimuma çıkaran yöntem ve cihazlar 

tercih edilmektedir. Havuzların şekli de oksijen difüzyonunu etkiler. 

Zira ince oksijen baloncuklar sığ havuzlardan ziyade derin havuzlarda 

daha çabuk yüzeye ulaşır. 

 

Havalandırma sistemleri 

Havalandırıcı çeşitleri 

Havalandırma cihazları yüzey, yer çekimi veya su altı olarak 

sınıflandırılabilir.  Yüzey havalandırıcı havaya su püskürtür ya da 

serper ve böylece havadaki oksijeni suya transfer eder. Su altı 
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havalandırıcı su ve havayı bir havalandırma havuzunda karıştırır ve 

hava baloncuklarındaki oksijeni suya transfer eder.  Yer çekimi 

havalandırıcılar oksijen transferi için mekanik güçten ziyade yer çekimi 

kullanan özel bir tür yüzey havalandırıcıdır (Şekil 8).  

 

Yer çekimi havalandırıcılar 

Yer çekimi havalandırıcılar hava-su yüzey alanını artırmak için, su 

irtifa kaybederken ortaya çıkan enerjiyi kullanır. Havalandırıcı 

tasarımına bakılmaksızın, havalandırıcı verimliliği hacim oranı ve 

türbülans miktarı için yüzey alanını artırabilmesiyle doğrudan 

alakalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 8. Gravite havalandırıcı, karbondioksit uzaklaştırma için 

stripping kulesi ve saf oksijen havalandırıcıları basit görünümü 
 (V.I.Gunnarsson) 

 

Tipik olarak yer çekimi havalandırıcılar dolgulu kolon ve serpme 

perdesidir.  Oksijen kaynağı zenginleştirilirse veya havadan ziyade saf 

oksijen gazı artırılırsa üniteler saf oksijen havalandırıcı olarak 

adlandırılır (Şekil 8). 

 

Karbondioksit uzaklaştırma kulesi 

Sudan karbondioksit gidermenin en yaygın yollarından biri giderme 

kulesidir (Şekil 8). Burada yüksek karbondioksitli kültür balıkçılığındaki 

giriş suyu bir kulenin üstünden giriş yapar ve üniform yükleme için 

 

 

 

S
u
 
g
i
r

i
ş
i

W
a
t
e
r
 
i
n 

Su 
çıkı
şı

Su 

çıkışı 

 

 

 

 
Hav
a 
giriş 

 

 
Hava çıkışı 

 

 

 
 

 

 

O2 
giriş Gaz 

çıkı
şı 

 

Su 
çıkışı 



47 

 

dağıtılır.  Kule aksamları suyu bir nevi plastik ambalajdan ayırır. Su 

kuleden geçerken kule aracılığıyla hava üflenir ve hava sudaki 

karbondioksidi alarak çıkar.  Üflenen tipik hava hacimleri kuleyle 

pompalanan suyun beş ila on katıdır. 

 

Yüzey havalandırıcı  

Yüzey havalandırıcı havaya su püskürtür veya serper; en tipik 

havalandırıcılar dikey pompalı havalandırıcı ve çarklı havalandırıcıdır. 

Bir dikey pompalı havalandırıcı, şaftına bağlı pervaneye sahip bir su 

altı motoru barındırır. Motor dubalarla asılı durur ve pervane, 

havalandırmayı etkilemek için havaya su püskürtür. Çarklı 

havalandırıcının dönen çarkı, havalandırmayı etkilemek için havaya su 

serper.  Cihaz duba, bir çerçeve, motorlar, hız düşürme mekanizması, 

kavrama, çark ve rulmanlardan meydana gelir (Şekil 9).  

 

 

Şekil 9. Kanatlı çark (sol) ve vertikal pompa havalandırıcı (sağ) 
(V.I.Gunnarsson ) 

 

Su altı havalandırıcı  

Su altı havalandırıcı su ve havayı bir havalandırma havuzunda 

karıştırır. Bir su kolonunda baloncuklar yükseldiği için su ve 

baloncuklar arasında nispi bir hareket vardır.  Bu da su sirkülasyonunu 

ve oksijen transferini artıran baloncukla temastaki yüzey alanının 

yenilenmesini sağlar. Pervaneli-aspiratörlü-pompalar ve difüze-havalı 

sistemler gibi çeşitli su altı havalandırıcı türleri vardır.  

Bir pervaneli-aspiratörlü-pompanın birincil parçaları bir elektrik 

motoru, dönen bir oluklu şaft, dönen şaftın oturduğu boş bir yuva, 

dönen şaftın ucuna bağlı bir difüzör ve bir çarktır (Şekil 10).  Bu 

faaliyetle çark oluklu ve dönen şaftla, suyu basınçta düşüş yaratacak 

hıza çıkarır.  Sonra hava, atmosferik basınçla oluklu şafta bastırılır ve 
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sonuç olarak ince hava baloncukları difüzörü terk eder ve çark 

çevresindeki girdaplı suya girer.  

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Şekil 10. Difüze hava sistemli havalandırıcı (sol) ve pervane-

aspiratör-pompa havalandırıcı (sağ) (V.I.Gunnarsson) 
 

Difüze-havalı sistem havalandırıcılar akvaryum/havuz dibindeki 

veya suda asılı duran difüzörlere hava sağlamak için düşük basınçlı, 

yüksek hacimli hava üfleyici kullanır. Seramik kubbeli difüzör, delikli 

seramik boru ve zımparalı hava taşları gibi çeşitli difüzörler 

kullanılmıştır. Hava basma pompaları da bir difüze-havalı sistem 

havalandırıcı versiyonudur.  Hava basma pompalarının (mamut 

pompaları) iki işlevi vardır: Yer çekimiyle su hareketini başlatmak 

üzere suyu birkaç santimetre kaldırmak ve aynı anda suyu 

havalandırmak/gazdan arındırmak (Şekil 11).  

Elek 

Havalandır
ma 

Su girişi 
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Şekil 11. Hava köprüsü pompa sistemi (J.Geirsson).  

 

Saf oksijen sistemleri 
 

Saf oksijen 

Saf oksijen genelde sıvı oksijen formunda kullanılır. Bununla 

birlikte ayrıca çiftlikte, bir oksijen jeneratöründe de üretilebilmektedir. 

Saf oksijen, havaya göre nispeten pahalıdır ve yalnızca yüksek emilim 

verimliliklerinde tasarrufludur.  

 

Oksijen difüzörleri 

Saf oksijen difözörü düşük emilim verimliliğine sahiptir ve taşıma 

sistemleriyle derin balık havuzları ve akvaryumlarında 

kullanılmaktadır. Difüzörler havuzun/akvaryumun dibine yerleştirilir ve 

oksijen yığın depolama tesisinden basınçlı olarak doğrudan beslenir. 

Difüzörler oksijeni suya çok küçük baloncuklar bulutu olarak verir 

(Şekil 12). Bazı henüz geliştirilmiş ince baloncuk difüzörler 1-2 m'ye 

veya daha derine batırıldığında %40-60 aralığında emilim 

verimliliklerine sahiptir. Daha derin havuzlarda saf oksijen difüzörü 

kullanımı daha tasarruflu olur. 
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Şekil 12. Balık tankında saf oksijen difüzer system 

(V.I.Gunnarsson) 
 

Alçak düşülü oksijenleyici 

Üniteler birkaç dikdörtgen odacık üstüne yerleştirilmiş bir dağıtım 

plakasından oluşmaktadır (Şekil 8).  Su, dağıtım plakasıyla hazne 

panosu üstünden akarak dikdörtgen odacıklardan aşağı düşer.  Saf 

oksijenin tümü dış veya ilk dikdörtgen odacığa girer.  Sonra da oksijen 

konsantrasyonunu seyreltmiş olan ilk odacıktaki gazların karışımı 

geriye kalan odacıklardan sırasıyla geçer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Şekil 13. Su ve saf oksijen basınç altında oksijen koni (A) ve derin 

şaftta (B) karışır (V.I.Gunnarsson) 
 

Gazlı karışım odacıktan odacığa geçerken oksijen 

konsantrasyonunu düşürür. Öte yandan oksijen emilmeye devam 
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eder. Son olarak gazlı karışım son odacıktan çıkar. Bu gaz, çıkış gazı 

olarak adlandırılır. Dikdörtgen odacıkların her biri gaz sızdırmazdır ve 

odacıklar arasındaki boşluklar odacıklar arasındaki geri karıştırmayı 

azaltmak için yapılmıştır. 

 

Süper doygunluk 

 

%200-300'e ulaşan oksijen içerikleriyle süper doygun su yapmanın 

çeşitli yolları vardır. Tipik olarak oksijen konileri veya derin şaftlar 

(Şekil 13) kullanılmaktadır. İlkeleri aynıdır. Su ve saf oksijen basınç 

altında karıştırılır; oksijen suya nüfuz ettirilir.  

Oksijen konileri derinlikte çapı artan, sızdırmaz kolonlardır. Ya koni 

şeklindelerdir ya da yukarıdan aşağıya artan çapa sahip boru kesitleri 

olarak yapılmışlardır.  Oksijen ve su kolonun üstünde bir araya getirilir, 

burada kolon çapı dardır ve su hızıyla karışım had safhadadır. Su 

aşağı akarken, oksijen baloncuklarının batmazlığı akıma karşı koyar 

ve böylece oksijenle su arasındaki temas süresi maksimuma çıkarak 

emilim verimliliğini artırır. Süper doygunluğu sağlamak için oksijen 

konileri orta dereceli basınçlarla çalıştırılır. Oksijen konilerinin 

dezavantajı basınçlı su pompalamanın çok fazla elektrik tüketmesidir. 

Derin şaftta, birkaç metre derinliğe bir boru düzeneği kazılarak ve 

düzeneğin dibinde oksijen enjekte edilerek basınç sağlanır. Üstteki su 

kolonundan gelen basınç, oksijeni suya nüfus ettirir. Derin şaftın 

avantajı pompalama maliyetlerinin düşük olmasıdır. Bunun yanında 

kurulumu sorunludur ve daha pahalıdır. 

2.  Su arıtmaları  

a. Katı yakalama 

Katı yakalama yöntemleri 

Asılı katıları tasfiye etmenin önemli yöntemleri çökeltme, filtreleme 

ve yüzdürmedir.  Asılı katılar ağırlıkları sebebiyle nispeten kolay çöker 

ve çökme, örneğin, çökeltme havuzlarında çökmeyi tetikleyen düşük 

su hızlarıyla gerçekleştirilebilir. Filtreleme de eleklerde veya 

süngerimsi malzemelerde yapılabilir. Yüzdürmede, parçacıkların 

yüzey gerilimi sebebiyle parçacıklar hava baloncukları tarafından 

yüzeye çekilir ve baloncuklar su yüzeyine ulaştığında tekrar tasfiye 

edilebilir (sünger parçalanması).  

Çökeltme 



52 

 

Çökeltme, yer çekiminin sudan daha ağır parçacıkları tabana 

çökeltmesi sonucu oluşur. Alabalık yetiştirme faaliyetlerinden çıkan 

katı atıkların ıslak yoğunluğu ortalama 1.07 g/cm
3 

civarı olduğu için 

çökeltme odacıkları, kanal ucunda etkili çökeltme için durgun koşullar 

sağlamalıdır (Şekil 14). Girdaplı akış koşullarında hafif katılar su 

kolonunda kolayca tekrar asılı kalabilir ve tasfiye verimliliği düşer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14. Bir kanalın şeması (V.I. Gunnarsson) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 15.  Tortu kapanları (V.I. Gunnarsson) 

 

Tortu kapanları, üretim birimlerinin dibine yerleştirilir (Şekil 15). 

Tortu kapanları, çözünmeye başlayıp işlevini yitirmeden önce çok 

miktarda parçacığı tasfiye edebilir. Parçacıklar yakalandığında, 
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otomatik veya elle kısa püskürtmeler, çok fazla su gidermeden 

parçacıkları üretim ünitelerinden taşıyacaktır 

Girdaplı ayırıcı 

Çifte tahliyeyle çökebilir katıları asılı katılardan etkili bir biçimde 

ayırmak mümkündür. Çifte tahliyede yoğunlaştırıldıktan sonra çökebilir 

katılar bir girdaplı ayırıcıya taşınır, burada kenarlara savrularak 

girdaplı ayırıcının tepesinde tasfiye edilir. Daha ağır parçacıklar 

girdaplı ayırıcıdaki girdabın ortasında birikmektedir ve ayrı olarak 

deşarj edildikleri konik bir dibe doğru taşınmaktadır.  

Mekanik filtreleme 

Parçacık tasfiyesinin etkili yöntemlerinden bazıları tambur filtreler 

(Şekil 16) ve disk filtrelerdir. İlkeye göre su elekten geçirilir ve tambur, 

dönüşünde belli bir noktaya ulaştığında parçacıklar kapana takılır ve 

püskürtülür. Su ve parçacıklar sonra filtreden taşınır.  

 

Şekil 16. Döner tambur ve girdap separatör çalışma sistemi 
(V.I.Gunnarsson) 

Bant filtreler, tambur filtrelere benzemektedir; parçacık atıkları 

tutmak için ince ağ perdeleri kullanır. Bant filtre tipik olarak su 

yüzeyiyle bağlantılı olarak küçük bir açıyla yerleştirilir. Bunun amacı 
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filtreye yüzen parçacıkları bantla sıkı şekilde yakalayabilmektir. 

Parçacıklar sonra en tepede banttan püskürtülür ve başka yerdeki 

tortu toplama merkezine götürülür. Bant filtreler tortuyu 

koyulaştırmada etkilidir ve tambur filtrelerden gelen geri yıkamayı 

susuzlaştırmada yaygın olarak kullanılmaktadır.  

 

b. Biyolojik arıtma 

Nitrifikasyon işlemi 

Biyolojik arıtmanın birincil amacı çözünmüş maddeleri ortadan 

kaldırmaktır. Biyolojik arıtma mekanik arıtmadan geçmiş küçük 

parçacıkları da bir noktaya kadar tasfiye edebilmektedir. Geri 

dönüşümlü sistemlerde biyolojik arıtma genelde biyofiltrelerde 

gerçekleşir. 

Biyofiltreler büyük bir yüzey sağlayan ve böylece boşaltım 

ürünlerinin ayrışmasından sorumlu bakterilerin büyük 

kolonileşmelerine imkan tanır. Nitrifikasyon işlemini (amonyağın nitrata 

oksidasyonu) gerçekleştirmek için organik maddenin çoğunu yok 

etmek gerekmektedir.  

Biyofiltre - Yüksek yüzey alanı: Biyofiltreler tipik olarak 

biyofiltrenin m
3
'ü başına yüksek bir yüzey alanı sağlayan plastik 

ortamlar kullanılarak kurulur. Bakteriler ortamın üstünde ince bir film 

olarak gelişir ve burada son derece geniş bir yüzey alanını işgal eder. 

İyi tasarımlı bir biyofiltrenin amacı biyofiltreyi çalışma sırasında 

organik maddeyle tıkanmayacak şekilde sarmaksızın m
3
 başına 

mümkün olan en yüksek yüzey alanına ulaşmaktadır. Bu yüzden 

suyun geçmesi için yüksek oranda serbest alana ve yeterli bir geri 

yıkama prosedürünün yanı sıra biyofiltre içinden genel olarak iyi bir 

akışa sahip olmak önemlidir.  

Geri yıkama prensipleri 

Geri yıkama prosedürleri filtreye bağlı olarak yeterli aralıklarla 

gerçekleştirilmelidir.  Yıkama prosedürü gerçekleşirken sıkıştırılmış 

hava yer değiştirir; organik madde filtreyle parçalara ayrılır.  Biyofiltre, 

yıkama prosedürü gerçekleşirken yön değiştirir ve filtredeki kirli su 

akıtılarak biyofiltre sisteme tekrar bağlanmadan önce deşarj edilir.   

Sabit ve oynar yataklı biyofiltre 
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Hem sabit yataklı hem oynar yataklı filtreler su altı üniteleridir.  

Sabit yataklı filtrelerde plastik ortam sabittir ve oynamaz (Şekil 17). 

Su, bakteri filmiyle temasa geçmek için ortamdan laminar akış olarak 

geçer.  Oynar yataklı filtrede plastik ortam, hava pompalanmasıyla 

oluşan dalga etrafında hareket eder (Şekil 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  17. Sabit yataklı bio-filtre (V.I.Gunnarsson) 
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Şekil  18. Hareketli yataklı bio-filtreler (V.I.Gunnarsson) 

Oynar ortama (oynar yatak) sahip filtreler, ortamın yüzey alanının 

çok geniş olması sebebiyle daha iyi otomatik temizlenme 

yeteneklerine ve daha büyük temizlik kapasitesine sahiptir.  Ancak 

dezavantajları, bir filtrelemeyle daha tutulmaları durumda küçük 

parçacıkların oynar ortamdan ayrılıp üretim ünitelerinde kötü su 

kalitesine sebep olabilmesidir. Ayrıca oynar yataklı filtrelerde enerji 

tüketimi nispeten yüksektir. 

 

c. Su dezenfeksiyonu 

Dezenfeksiyon 

Dezenfeksiyon bakteri, virüs, mantar ve parazitler gibi 

mikroorganizmaların istenen konsantrasyona düşürülmesi olarak 

tanımlanabilir. Balık yetiştiriciliğinde suyu dezenfekte etmenin amacı, 

bulaşıcı hastalıkların sudan balığa geçiş riskini kabul edilir seviyeye 

düşürmektir.  

Suyun dezenfeksiyonu bir kültür balıkçılığı tesisinde esasen birkaç 

yerde gerçekleşir.  İster tuzlu ister tatlı olsun su genelde dezenfekte 

edilir. Larva safhasında mikroorganizma sayısını azaltmak özellikle 

önemlidir çünkü larvalar enfeksiyona karşı daha hassastır. Bir geri 

dönüşümlü kültür balıkçılığı sisteminde artan mikroorganizma 

yükünden kaçınmak su tekrar kullanılmadan önce de dezenfekte 

edilebilir. Su dezenfeksiyonu için en yaygın arıtmalar ultraviyole ışık 

(UV ışığı) ve ozondur.  

 

Ultraviyole ışık 

UV lambaları genelde su kaynağındaki bir odacığa yerleştirilir. UV 

dezenfeksiyonu biyolojik organizmalardaki DNA'yı yok eden ışığın 

dalga boylarıyla uygulanmasıyla gerçekleşir. Kültür balıkçılığında hem 

patojenik bakteriler hem de tek hücreli organizmalar hedef alınır. 

Suyun UV'li arıtması balık üretim sahasının dışında yapıldığı için UV 

ışık balıkları etkilemez.  

Ozon 

Ozon, geri dönüşümlü kültür balıkçılığı sistemlerinde organik 

karbonu yok etmek için dezenfektan olarak ve ayrıca bulanıklığı, 
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yosunu, rengi koku ve tadı ortadan kaldırmak için kullanılır. Ozon bir 

dizi bakteri, virüs, mantar ve protozoa balık patojenini etkisiz hâle 

getirebilmektedir. Ama ozon arıtmasının etkinliği ozon 

konsantrasyonuna, ozona maruz kalma süresine (temas süresi), 

patojen yüklerine ve organik madde seviyelerine bağlıdır. Ozonun çok 

etkili bir oksitleyici ajan olmasına rağmen daha yüksek ozon 

konsantrasyonları büyük doku hasarına ve sürü ölümlerine yol açarak 

yetiştirilen balık sürülerine karşı risk teşkil etmektedir. Bu ayrıca 

biyofiltrelerdeki bakteriyel filmlere karşı da risk taşır.  Suya ozon gazı 

eklerken, iyi gaz-su karışımını sağlamak için özel bir enjeksiyon 

sisteminin kullanılması gerekmektedir. Alıkonma süresi iki işlem için 

yeterince uzun olmalıdır:  

 Mikroorganizmaları yok etmek için ozonun aktifleşmesi  

 Balık akvaryumuna girmeden balıklar için zehirli kalıntı ozonun 
giderilmesi 
 

3. Sistem izleme ve kontrolü 

a. Kafes çiftlikleri 

Oksijen - büyüme balık refahında önemli bir faktör 

Denizlerdeki kafes balıkçılığı çiftliklerindeki en önemli su kalitesi 

parametreleri çözünmüş oksijen ve sıcaklıktır. İdeal olarak çözünmüş 

oksijen ölçümleri sürekli olarak yapılmalıdır. Birçok deniz kafesi 

çiftlikleri yem oranı ve balık refahını kontrol eden kamerada bir oksijen 

sensörü bulundurur (Şekil 19.)   Deniz kafeslerindeki kameraları 

hareket ettirmek ve kafesin farklı kısımlarındaki oksijen içeriklerini 

ölçmek mümkündür. Günlük olarak ölçüldüğünde, çözünmüş oksijen 

içeriklerinin en düşük değerde olduğu vakitlerin seçilmesi önemlidir.  

Çoğu sahada yüzey sularının çözünmüş oksijen içeriği doygunluk 

seviyelerine yakındır ve kafesler kirlilikten nispeten uzak tutulduğu 

sürece çok az sorun yaşanmaktadır. Kafesteki aşırı kirlilik ve yüksek 

balık yoğunluğu, özellikle akıntı hızlarının yavaş olduğu zamanlarda 

tuzlu suda düşük oksijen içeriklerine, yavaş balık büyüme hızına ve 

hatta ölüme yol açabilmektedir.  

Yüksek sıcaklıklar bir çözeltide suyun tutabileceği oksijenin 

tamamını azaltır ve balığın oksijen talebini artırır. Kritik durumlarda 

çiftçiler çözünmüş oksijen seviyelerini yemleme oranını azaltarak ve 

balığı ellemekten kaçınarak görüntülemektedir.  Bu, oksijen tüketimini 

minimumda tutar. Çözünmüş oksijen seviyeleri, fitoplanktonların 

akşam solunumunun şafak vakti minimuma ulaşan oranlarda 
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çözünmüş oksijende önemli bir düşüşe sebep olabildiği çiçeklenme 

koşulları altında doğal su kütlelerinde doygunluğun çok altına 

düşebilmektedir. 

 

 

 
 
Şekil 19. Oksijen ve sıcaklık sensörlü deniz kafes sisteminde 

hareketli kamera (V.I.Gunnarsson) 
 

Sıcaklık – tüm yemleme rejimleri ve büyüme modellerinin temeli: 

Balık çiftliğinde deniz suyunun sıcaklığı yakından izlenmelidir. Çünkü 

bu, balığın sağlık ve refahını etkilemektedir. Balıklar soğukkanlı 

omurgalılardır ve vücut sıcaklıkları çevreleriyle aynıdır.  Yüksek 

sıcaklıklar metabolik hızlarını artırarak yükselen yem alımına ve 

oksijen tüketimine yol açar. Büyüme ve balık refahı için ideal sıcaklık 

balık türüne göre değişmektedir. Bir balık hayatta kalmak için ayrıca 

üst ve alt sıcaklık limitlerine sahiptir ve aşırı durumlarda yemlemeyi 

kesip işlemlerin beklemeye alınması gerekebilir.  

 

b. Karada bulunun çiftlikler 

Alarm sistemleri önemlidir 

Yoğun balık çiftçiliği su hacmi başına üretimde önemli bir artış 

potansiyeline sahip olmakla birlikte teçhizat ve yönetim hataları 

kaynaklı kayıp riski de artmış durumdadır. Ayrıca balık için her zaman 

ideal koşulları korumak üzere yakın izleme ve üretim kontrolü 

gerektirmektedir. Teknik hatalar büyük balık kayıplarına yol açabilir. 

Bu yüzden alarmlar faaliyeti güvence altına almak için hayati 
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kurulumlardır. Murphy Kanunu da basitçe şunu belirtmiştir: Bir işin 

yanlış gitme ihtimali varsa gider.  

 

Görüntülenecek/İzlenecek parametreler 

Nelerin yanlış gidebileceğini belirlemek ve en kötü durum 

senaryolarının bir listesini oluşturmak sonu gelmeyen bir uğraştır. 

Entansif balık çiftliklerindeki yaygın izleme parametreleri tank su 

seviyesi, su akışı ve su kalitesidir (Tablo 4).  Birçok modern çiftlikte, 

merkezi bir kontrol sistemi oksijen seviyelerini, sıcaklığı, pH'ı, su 

seviyelerini ve motor fonksiyonlarını görüntüleyebilmekte ve kontrol 

edebilmektedir.  Parametrelerin herhangi biri istenen değer limitlerinin 

dışına çıkarsa, bir durdurma/başlatma işlemi sorunu çözmeye çalışır.  

Sorun otomatik olarak çözülmezse alarm devreye girer.  

 

Tablo  4. Entansif balık çiftliklerinde izlemek için önemli parametre 
listeleri  

Tip/Sistem Nedenler 

Tank su seviyesi Drenaj su valfi açık, borularda hasar, sistemde 
sızıntı, aşırı dolu tank 

Su akışı Valf kapalı, pompa bozuk, vakum kaybı, ekran 
takılı, tıkalı boru 

Su kalitesi Düşük çözünmüş oksijen, yüksek karbondioksit, 
aşırı doymuş su verme, yüksek ve düşük sıcaklık, 
yüksek amonyak, nitrit veya nitrat, düşük pH.  

 

 

İzleme sistemi 

 

Hiçbir sistem çiftlikte çalışan personelin gözlemi olmadan işlemez.  

Bu yüzden kontrol sisteminde bir alarm sistemi bulunmalıdır. Bu alarm 

büyük hatalar gerçekleşecek olursa personeli çağıracaktır. Bir 

izleme/görüntüleme sistemi üç esas öğeden meydana gelir (Şekil 20). 

 Koşulları kontrol eden sensörler ve ölçme teçhizatı. 

 Sensörlerden ve ölçme teçhizatından sinyaller alan bir 

görüntüleme merkezi bunları yorumlar ve son olarak 

regülatörlere alarm sinyali veya sinyaller gönderir.  

 Bir parametrede sorun olduğunda ikaz için teçhizat veya 

regülatörler tarafından başlatılan veya durdurulan acil durum 

teçhizatı. 
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Şekil 20. Balık çiftliklerinde sensörler, izleme merkezi, acil 

ekipmanlar ve uyarı ekipmenlerı  
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IV. Balık Yetiştiriciliği Yöntemleri ve 

Ekipmanlar 

                                          Yazarlar: Valdimar Ingi Gunnarsson, 
                                                 Sigurður Már Einarsson 

1.  Genel ilkeler 
Kültür balıkçılığında kullanılan yapılarda, yetiştirme 

yoğunluklarında, su değişimi derecesinde, uygun türü ve çiftlik 

sahasını seçmede göz önüne alınacak farklılıklar bulunmaktadır. Bir 

kültür balıkçılığı teşebbüsü için saha seçmeyi şu faktörler büyük 

oranda etkileyecektir: 

 Yetiştirme yoğunluğu, 

 Gereken su değişimi, 

 Seçilen türün biyolojik özellikleri. 

Kültür balıkçılığı faaliyetlerini büyük çeşitliliği sebebiyle kültür 

balıkçılığı sistemi çeşitlerinin açıklaması karmaşık olabilmektedir. 

Genellikle kültür sistemleri üç kritere göre sınıflandırılmaktadır. 

Yetiştirme yoğunluğu 

Yetiştirme yoğunluğu kültür balıkçılığı organizmalarının birim alan 

veya hacim başına sayısı veya biyokütlesini ve sistemlerin verimliliğini 

ifade etmektedir.  Geniş anlamda yetiştirme yoğunluğu yoğun, yarı-

yoğun veya kapsamlı olarak sınıflandırılabilir. 

Entansif kültür balıkçılığı sistemlerinde, yetiştirme sürüsüne 

yönelik tüm beslenme doğal besinler kullanılmadan verilen yemlerden 

sağlanmaktadır. Yoğun sistem havuzlarda ve kanallarda gökkuşağı 

alabalığı, deniz kafesinde somon ve akvaryumlarda nehir yılan balığı 

kültürü olabilmektedir.   

Ekstansif kültür balıkçılığı sistemleri düşük yetiştirme 

yoğunluğuna ve teknolojiye sahip doğal ekosistemin parçasıdır. Besin 

kaynağı doğal besin organizmaları, genelde bazı hayvan ve bitki 

atıklarıdır (Tablo 1). Kapsamlı kültür balıkçılığı sistemleri Avrupa'da 

yaygın değildir. 

Yarı-entansif yetiştirme havuzlarda uygulanır ve havuzdaki 

stoklama yoğunluğunda artışa imkan tanır.  
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Tablo 1. Ekstansif ve entansif kültür balıkçılığı sistemlerinin genel 
özelliklerinin karşılaştırması 

 Ekstansif Entansif 

Kullanılan yetiştirme 
sistemi 

Doğal su kütleleri ve 
basit muhafaza 
yapıları 

Üretilmiş kültür 
sistemleri, 
akvaryumlar, 
kafesler, kanallar, 
vs. 

Teknoloji düzeyi Düşük Yüksek 

Kontrol, beslenme, 
yırtıcı, çevre, hastalık 
derecesi 

Çok düşük Yüksek 

Balıklar için besin 
kaynağı 

Doğal besin 
organizmaları; 
genelde bazı hayvan 
ve bitki atıkları 

Besinsel açıdan tam 
olması gereken pelet 
halinde, üretilmiş 
yemler 

Üretim (kg/ha/yıl) Düşük (birim alan 
veya hacim başına) 
(< 500 kg) 

Yüksek; asgari 
yüzey alanı, su 
hacmi ve sürede 
ürün çıkışını 
maksimuma 
çıkarmak 

  

Su değişimi 

Su değişimi, sistemdeki değişen su miktarını veya su kontrolünü 

ifade eder (Şekil 1).   

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Su değiştirmeye göre sınıflanmış kültür balıkçılığı 

sistemleri (V.I. Gunnarsson)  
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Genel olarak su değişim seviyeleri statik, açık, yarı kapalı ve 

sirkülasyonludur. Balık çiftlikleri tipik olarak kirlenmiş suyu 

uzaklaştırarak balığa taze ve oksijeni bol su tedarik eden devridaimli 

sistemler olarak kurulmaktadır. Enerji tüketimi devridaimli sistemlerde 

nispeten düşüktür. Bunun nedeni karada bulunan çiftliklerde ve 

devridaimli ağ kafeslerindeki yer çekiminden kaynaklanan düşük 

maliyetli su taşıma ve az enerji gerektiren düşük teknolojik seviyesidir.  

Tüm sistemler buharlaşma, sızıntı ve büyüme süresince balıktaki 

birikme yoluyla su kaybeder. Bu, tüm sistemlerin bir dereceye kadar 

su tedarik etmesi gerektiği anlamına gelir. Tamamen geri dönüşümlü 

sistemler, günlük olarak toplam hacmin %10'u altında bir su tüketimine 

sahip olmasıyla tanımlanır. Tamamen geri dönüşümlü sistemlerin 

kurulumu pahalıdır ve bunlar yüksek enerji tüketimi sebebiyle fazladan 

maliyetlere yol açar. 

 

Kültür balıkçılığı için kullanılan yapılar 

Balıkçılık yapıları, kültür balıkçılığı organizmalarını kapsayan veya 

destekleyen şeyleri ifade eder.  Geniş anlamda, balık üretimine 

yönelik Avrupa'daki kültür balıkçılığı yapıları havuzlar, akvaryumlar, 

kanallar, çitler ve kafeslerdir (Şekil 1). Bazı kapsamlı kültürler dışında, 

bir türün yaşamı boyunca nadiren tek bir yapı çeşidi kullanılır. 

Örneğin; hasadı yapılacak gametlerden gelen belli bir balık türünün 

yoğun yetiştiriciliği sırasıyla şu yapılar içerebilmektedir:  

 Balık yumurtası için küçük bir akvaryum veya kutu 

 Hafif su devridaimli embriyonik bir gelişim akvaryumu 

 Hafif su devridaimli embriyonik bir larva akvaryumu 

 Fingerlinglerin büyük juvenillere dönüşmesine yönelik bir 

havuz 

 Büyüme ve hasada yönelik bir kafes 

   

Havuzlar Akvaryumlar Kafesler 

Şekil 1. Avrupa'da kültür balıkçılığı için kullanılan üç farklı yapı  
(V.I. Gunnarsson ve J. Geirsson)  
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2.  Balığın büyüme aşamasına yönelik yapılar 

Havuzlar 

Yaygın olarak kullanılan ve ucuz olanlar  

Havuzlar diğer yetiştirme birimleri arasında en yaygın olarak 

kullanılanıdır. Genel olarak havuzların yapımı birim alan başına havuz 

ve kafeslerden daha ucuzdur ve işletilmesi pompalama maliyetlerine 

göre ucuz olabilmektedir.  Havuzlar yoğunluk, sistemin ekstansif, yarı 

entansif ve entansif olup olmamasına göre değişir.  

 

Dört havuz çeşidi 

Havuzlar doğal, gölet, kazılmış ve set olmak üzere dörde ayrılır. 

Doğal havuzlar su dolu veya akışa yönelik toplama çukuru görevi 

gören alçak alanlarda bulunur. Bir gölet havuzu ise bir çukurluk veya 

nehir yatağına baraj kurularak inşa edilir. Burası baraj arkasındaki 

suyu tutar. Avrupa'daki inşa edilmiş en basit ve yaygın havuz çeşidi 

kazılmış havuzdur. Bir çukur kazılarak yapılır. Set tipi havuzlar düz 

araziye yollar kazılıp içleri su doldurularak kurulur.  

 

 
 
Şekil 2.  İzlanda'da gökkuşağı alabalığı için küçük, kazılmış 

havuzlar (V.I. Gunnarsson) 
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Havuzların büyüklüğü ve düzeni 

Balıklar her büyüklükteki havuzlarda yetiştirilebilir. Balık 

havuzlarının büyüklüğü değişmekte ve 10 ha'ya kadar çıkabilmektedir. 

Havuzlar arazinin maksimum kullanımını sağlamak için genelde 

dikdörtgen biçimindedir. Tipik olarak uzunluk/en oranı 2-3:1'dir. Havuz 

büyüklüğünü etkileyen faktörler yetiştirme için havuzun kullanım 

kolaylığıdır. Saha koşulları, iş makinesi kısıtlamaları da havuz 

büyüklüğünü etkilemektedir. 0,5 ha'dan küçük havuzların yönetimi ve 

hasadı daha kolaydır. Büyük havuz çiftliklerinde suyun girişi ve atık 

suyun çıkışı için havuzlar arasında kanallar bulunan dikkatli 

planlanmış bir düzen bulunmaktadır. Büyük bir çiftlikte yüzlerce havuz 

bulunabilmektedir. 

 

Su tedariki ve drenaj sistemi 

Giriş ve çıkış noktaları, havuzların önemli elemanlarıdır ve işletimi 

güvenli ve kolay olmalıdır.   Bir havuz aracılığıyla su değişimi giriş 

noktasıyla kontrol edilir.  Giriş noktaları borular veya kanallar 

olabilmektedir.  Giriş noktaları boyunca akış vana veya paneller veya 

pompa aracılığıyla düzenlenebilir. Çıkış noktaları genelde borular veya 

bent kapaklarıdır. Bunlar savak olarak da bilinir.  

 

Tanklar ve yetiştirme kanalları 

Balık yetiştirme birimleri 

Devridaimli balık birimleri birçok şekil, derinlik ve işletim durumuna 

sahiptir.  İki akış modeli yaygın olarak kullanılmaktadır: Tapa akış ve 

sirküler akış (Şekil 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3. Çizgisel kanal ve yuvarlak tank akış modeli  

(V.I. Gunnarsson) 

 

 

Akış Akıntı 
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Tapa akış modelinde su bir uçtan girerek doğru bir çizgide ve 

tekdüze bir hızda yol alarak diğer uçtan çıkar. Dikdörtgen kanal en 

yaygın örneğidir. Sirkülasyon modelinde su bir birime seçilen yerden 

girer ve merkez çıkış noktasına sirküler bir hareketle yol alır. Sirküler 

veya yuvarlak akvaryumlar bu tasarımın en yaygın örneğidir (Şekil 3). 

 

Yetiştirme kanalı tasarımı 

 

Büyüklük ve malzemeler: Yetiştirme kanalları temel olarak suyun 

bir uçtan girip diğer uçtan aktığı uzatılmış akvaryumlardır (Şekil 4). 

Genellikle sürekli su akışına sahip uzun, dar ve sığ sistemleri içerirler. 

Yetiştirme kanalının güçlü akış hızıyla beraber kısıtlı ara kesiti kanal 

boyunca sürekli tek yönlü akışı korumak üzere tasarlanmıştır. Kanallar 

tipik olarak 50 m uzunlukta, < 1,5 m derinliktedir ve yüksek su değişim 

oranı gerektirmektedir. Yetiştirme kanalları genelde 1:10 uzunluk-en 

oranına sahiptir. Çoğu kanal betondandır (Şekil 6) ama birkaçı ve 

özellikle küçük akvaryumlar plastik, fiberglas ve geomembran gibi 

başka malzemelerden yapılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Bir kanalın şeması (V.I. Gunnarsson) 

 

Yetiştirme kanalı giriş noktası: Su kanala bir uçtan girer ve tapa 

akış modeliyle minimum geri karıştırmayla kanaldan akar. Kanallarda 

bu genelde kanalın giriş ucu boyunca birçok noktadan delikli boru 

veya savak aracılığıyla su verilmesiyle sağlanır (Şekil 5). Tekdüze su 

kalitesinin korunması kanal uzunluğu boyunca çoklu girişler 

sağlayarak da desteklenebilmektedir. 
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Şekil 5. Betondan yapılmış yetiştirme kanalı ( V.I. Gunnarsson)  

 

Yetiştirme kanalı çıkış noktası: İçinde balık bulunmayan bir 

sükunet bölgesi balık yetiştirme bölgesinden süpürülen katıların 

toplanması için genelde kanalın ucuna yerleştirilir. Kanalların çıkış 

noktaları genelde savak üstündedir (Şekil 5). 

 
Şekil 6. İtalya'daki karada bulunan çiftlikler. Beton, geomembran ve 

ahşap akvaryumlar (V.I. Gunnarsson) 
 

Yuvarlak akvaryumlar  

Büyüklük ve malzemeler: Alabalıkgillerin büyütülmesi için 

kullanılan yuvarlak akvaryumlar genelde geniştir.10 ila 30 m çapa 

sahiptir.  Daha küçük akvaryumlar balık üretme istasyonlarında, yassı 

balık çiftliklerinde ve daha küçük çiftliklerde kullanılır.  Çap-derinlik 

oranı tipik olarak 3:1 ila 10:1'dir. En yaygın akvaryum malzemeleri 

beton, çelik; daha büyük akvaryumlar için çelik ve küçük akvaryumlar 

için plastik ve fiberglastır.  
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Şekil 7. İzlanda'da karada bulunan Islandsbleikja çiftliğindeki 

yuvarlak akvaryumlar. Akvaryumlar arasındaki tünellerden akan 
su (V.I. Gunnarsson) 

 

Akvaryum giriş noktası: Giriş noktasının tasarımı ideal su 

kalitesini ve akvaryumun kendini temizlemesini sağlamak için 

önemlidir.   Açık uçlu boru giriş noktaları akvaryumlarda tekdüze 

olmayan hız profilleri yaratır. Örneğin, akvaryum duvarı boyunca daha 

yüksek hız profilleri, merkez bölgesinde kötü karıştırma, tüm akvaryum 

derinliklerinde katıların resüspansiyonu ve katıların dipten 

püskürtülmesi sağlanabilir (Şekil 8).   

 

  
 

 
Şekil 8. Dikey (a) ve yatay (b) batırılmış boru girişleri ve   

hem dikey hem yatay dalları (c) (V.I. Gunnarsson)  
 

Yatay olarak batırılmış boru giriş noktaları su karışımını akvaryum 

boyunca etkili bir biçimde geliştirir ama daha zayıf ve istikrarsız bir dip 

akıntısı yaratır (katı temizliği için).  Dikey olarak batırılmış giriş dağıtım 

boruları, su akışı açık uçlu bir boru veya yatay bir dağıtım borusuna 

verildiğindekinden daha iyi kendi kendine temizlik sağlar. Ancak daha 

güçlü dip akıntısı (parçacık gidermeden sorumludur) ayrıca merkez 

bölgesinde daha kötü karıştırmayla ve böylece akış değişiminin daha 

verimsiz kullanılmasıyla sonuçlanır.  Akvaryum suyu koşullarındaki 

maksimum tek düzelik hem dikey hem yatay dalları bir araya getiren 

giriş akışı dağıtım borusu kullanılarak sağlanabilir. 
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Şekil 9. Açık uçlu boru girişleri ve dikey olarak batırılmış girişler                

(V.I. Gunnarsson) 
 
 

Akvaryum çıkış noktası: Yuvarlak akvaryumlarda dışkı ve 

yenmemiş yem gibi çökeltilebilir katılar dipte ve merkezde 

toplanmaktadır.  Akvaryum merkezi bu yüzden dip gideri için mantıklı 

olan konumdur. Dip merkez giderleri sürekli olarak toplanmış 

çökeltilebilir katıları tasfiye eder ve dip merkezde yakalanan ölü 

balıklarının aralıklarla tasfiye edilmesini sağlar. Dip merkez gider 

yapısı ayrıca akvaryumun içinde veya dışındaki bir sete bağlanarak su 

seviyesi kontrolü için kullanılır (Şekil 10). 

   
Şekil 10. Akvaryum içindeki (a), dışındaki (b) denge borusu ve çift 

giderli tasarım (c) (V.I. Gunnarsson)  
 

Yuvarlak akvaryumlar, katıları dipte veya merkezde 

toplayabilmeleri sebebiyle girdaplı çökelticiler olarak, örneğin iki atık 

sulu çökeltme havuzları olarak yönetilebilmektedir.  Akışın büyük 

kısmı (%80-95) yüksek bir gidere çekildiğinde dip merkez giderinde 

toplanan katılar uzaklaştırılır (Şekil 10). 

 

Akvaryumlar arasındaki farklar  

Kanallar yuvarlak akvaryumların 1,5-2 katı fazla duvar alanı 

gerektirmektedir (Tablo 2).  Yuvarlak akvaryumlar için ayrıca daha az 

duvar kalınlığı gerekir. Yetiştirme kanalları birçok balık türü için 
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önerilen su hızlarının çok altında işletilir. Genel olarak bu hızlar 4 

cm/s'yi geçmez.   Dışkılar ve fazla yem çabucak çökelir ve dipte birikir. 

Bu bariz bir dezavantajdır çünkü balık etkinliği bu malzemeleri 

çökmesi daha uzun süren daha ince parçalara ayırarak suya tekrar 

karıştırır. Yüksek balık yoğunluğunda kanallar kendi kendini 

temizleyebilir fakat yuvarlak akvaryumlardakinden daha fazla dışkıyı 

parçaya ayırırlar. 

Yuvarlak akvaryumlar giriş ve çıkış yapılarının uygun tasarımıyla 

ideal hızlar yaratabilir ve bu hızlar büyük oranda su alım hacmine 

bağlıdır.  Yuvarlak akvaryumlardaki ideal su hızları balık sağlığı için 

gerekli ortamı sağlar ve akvaryumlar kendini temizleyebilir.  

Kanalların giriş noktasından çıkış noktasına doğru belirgin, farklı bir 

su kalitesi vardır. Çözünmüş oksijen düzeyi akıntı istikametinde 

azalırken amonyak ve karbondioksit gibi metabolik yan ürünler artar. 

Yuvarlak akvaryumları hemen hemen homojen bir su kalitesi ortamına 

sahiptir.  

 

Tablo 2. Yetiştirme kanalları ve yuvarlak akvaryumlar arasındaki 
büyük farklılıklar 

 

Kriterler Yetiştirme kanalları Yuvarlak akvaryum 
 

Hız Giriş suyuna bağlı 
 
Katı tasfiyesi için yetersiz  
 
Balık egzersizi için 
yetersiz 

Giriş suyundan bağımsız 
 
Kendini temizleme 
 
Balıkların egzersiz 
gerekliliklerine uygun 
olabilir 

Su kalitesi Bariz şekilde değişken 
 
Pik metabolitlerini dağıtır 

Tek düze 
 
Metabolitleri karıştırır ve 
bazılarını tutar 
 

Duvar 
alanı 

Su hacmi başına 1,5 ila 
2,0 katı fazla duvar 
gerektirir 

Su hacminde duvar alanı 
için en verimli şekil 
 

Yönetim Hasat edilecek balığı  bir 
araya getirmek kolaydır 
 
Yemleyicilerle 
teçhizatlandırmak zordur 

Balıkları bir araya 
getirmek zordur 
 
Yemleyicilerle 
teçhizatlandırmak 
kolaydır 

 

Balık sayısına ve hasada bağlı olarak yetiştirme kanallarında 

yönetim daha kolaydır. Yuvarlak akvaryumları balığı yakalamak 

açısından yönetmek daha zordur. Çünkü balıklar kanallardaki gibi 
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köşeye sıkıştırılamaz.  Balıkların çıkış noktalarından pompalanabildiği 

durumlarda balığı yuvarlak akvaryumdan çıkarmak kolaydır.   

Yuvarlak akvaryumlar otomatik yemleme sistemlerine daha 

uygundur. Yetiştirme ünitesi boyunca yem dağıtmak için 

kanallardakinden daha az yemleme istasyonu gerektirir. Çünkü su 

akıntıları yemi daha tekdüze dağıtmaktadır.  

 

Kafesler  

Kafes çeşitleri 

Kafesler üstü açık, buradan yüzen bir çerçeveye asılı bir balık ağı 

torbası ihtiva eder. Kafesler kare, dikdörtgen veya yuvarlak 

olabilmektedir (Şekil 11). Kafesler genelde ya ayrı ayrı ya da birbirine 

ve alttaşlara bağlı olarak gruplar halinde kullanılır. Bu gruplarda 

kafeslere bitişik kıyıdan veya yakın bir yüzen tesisten hizmet 

götürülebilir ve balıklar beslenip yönetilebilir. 

Kafeslerin tasarımı kullanım ve konuma göre değişiklik 

göstermektedir.  Küçük kafesler genelde göllerde kullanılır. Ancak açık 

denizlerde kafesler okyanus kabarmasına ve yüksek rüzgar kaynaklı 

dalgalara dayanmak üzere çok büyüktür.  

  

Şekil 11. Kare çelik kafesler (solda) veya yuvarlak plastik kafes 
(sağda)  (V.I. Gunnarsson) 

Bazı durumlarda çiftçiler özellikle Akdeniz'de ve kışın buz kaplanan 

göllerde batırılabilir kafesler kullanmaktadır. Batırılabilir bir kafes 

konsepti sert hava koşulları, kafeste buzlanma ve buz kayması gibi 

sorunları azaltır ve çözer.  

Balık sayısına ve hasada bağlı olarak yetiştirme kanallarında 

yönetim daha kolaydır. Yuvarlak akvaryumları balığı yakalamak 
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açısından yönetmek daha zordur. Çünkü balıklar kanallardaki gibi 

köşeye sıkıştırılamaz.  Balıkların çıkış noktalarından pompalanabildiği 

durumlarda balığı yuvarlak akvaryumdan çıkarmak kolaydır.   

Yuvarlak akvaryumlar otomatik yemleme sistemlerine daha 

uygundur. Yetiştirme ünitesi boyunca yem dağıtmak için 

kanallardakinden daha az yemleme istasyonu gerektirir. Çünkü su 

akıntıları yemi daha tekdüze dağıtmaktadır.  

Özellikle yassı balıklar için uyarlanmış kafes yetiştiricilik sistemleri 

de geliştirilmiştir. Bu sistemler balıkların üzerinde uzanabileceği raf 

katmanları içerir.  

Bilezik 

Bilezik, kafesin şeklini yatay düzlemde korur. Kafesin şekli genelde 

yuvarlak veya karedir. Deniz kafesinin çevresi Avrupa'da alabalıkgiller 

için en fazla 160 metredir ve ton balığı yetiştiriciliği için daha büyüktür. 

Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) kafesler Avrupa'da en yaygın 

kullanılan kafeslerdendir (Şekil 11). HDPE borular farklı büyüklük ve 

şekillerde bilezik üretmek için çeşitli şekillerde birleştirilebilmektedir. 

Bu kafesler genelde 15-50 cm çapında 2-3 HDPE borusu 

çemberinden oluşmaktadır ve tüm çevre boyunca yerleştirilmiş 

ayaklarla bir arada tutulur. Çemberler yüzen (polistiren dolu) veya 

batabilir (örneğin su basması/hava hortumu sağlanan) model 

olabilmektedir. 

Çelik kafesler çok fazla model çeşidine, tekli veya çift halat 

sistemlerine sahiptir. Çelik bilezikler bağlı kafes birimleri arasında bazı 

dalga uyumluluklarını sağlamak üzere hareketlidir. Çelik bilezikler yem 

ve teçhizat saklama için işçilerce kullanılabilecek, kenarlarında bir 

yürüyüş yolu ve çiftlik faaliyetlerini yönetmek için stabil bir platform 

sağlayarak ayrıca stabil çalışma platformları sunar (Şekil 11). HDPE 

bilezikli kafeslerde durum böyle değildir. Çünkü 2-3 yüzme çemberi su 

yüzeyinde bulunur. Diğer birçok kafes bileziği çeşidi farklı şekil ve 

malzemelerle piyasada bulunmaktadır. Polivinil klorür (PVC) veya 

galvanize çelik ve kauçuk buna örneklerdir.  

 

Esas ağ 

Ağ denizde gevşek olarak durur fakat batırıcıların ağırlığıyla gergin 

tutulabilir.  Esas ağlar genelde 10-30 derinlikte olup 40 metreden fazla 

derinlikte ve 60.000-80.000 m
3
'ten fazla olanları da mevcuttur.  

Esas ağ yetiştirilen balığı barındırır (Şekil 12a). Diğer canlılar ve 

yırtıcı hayvanlar tarafından yırtılmaya dayanıklı olmalıdır. Ağ, 
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yetiştirilen balığın kaçmasını önlemek üzere tasarlanmıştır. Balığı 

tutmanın yanı sıra bu ağ ayrıca su kalitesini korumak için kafeslerden 

yeterli su akışına izin vermelidir.  

Şekil 
12. 
Kafest
eki 
esas 
ağın 
(a), 
yırtıcı 
hayva
n 

ağlarının (b), bids ağının (c) ve ölü balık toplayıcılarının (d) basit 
çizimi (V.I. Gunnarsson) 

Balığın atlamasını önlemek üzere ya bir ağ gerilir ya da su üstünde 

yaklaşık bir metre yükselecek şekilde esas ağ etrafına fazladan bir ağ 

eklenir. Kafesler için çeşitli ağ türleri bulunmakla beraber naylon ağlar 

en yaygınıdır.  

 

Örtme ağı 

Kuşların çöpçülük yapmasını ve özellikle küçük balıkları avlamasını 

engellemek için kafeslerin üstüne kuş ağı yerleştirilir (Şekil 12c). Bazı 

durumlarda yırtıcı hayvanları (mesela fokları) yetiştirilen sürüden uzak 

tutarak avlanmayı azaltmak için yırtıcı hayvan ağları kullanılmaktadır. 

Bunlar esas ağın dışına yerleştirilir. Atlama ağı su dışında dik olarak 

esas ağın çevresinde bulunur ve balıkların kaçmasını engeller.  

Ölü balık toplayıcı  

 

Ağın bazı kısımları ayrıca ölü balık toplayıcıdır (Şekil 13d). Kafes 

çiftlikleri için bir dizi ölü balık toplayıcı tasarımları geliştirilmiştir. Ölü 

balık toplayıcı esas ağ dibinin merkezine yerleştirilir.  

 

Demirlemeler  

Kafesler sürüklenmemeleri için demirlenmelidir. Bunlar üç olası 

şekilde sabitlenebilirler: 

1. Tek noktalı demirlemeler 

2. Gruplandırılmış birkaç kafes  

3. Kıyıdan gelen, yüzen bir yürüme yolunun herhangi tarafına 

demirlenme 
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Şekil 13. Dört kafesli ve dikgen demirleme sisteminin üç boyutlu 
temsili resmi (V.I. Gunnarsson)  

Gruplandırılmış birkaç kafes en yaygın olanıdır. Belli bir yönelmede 

sabitlenirken öte yandan bir noktadan demirlenmiş kafesler bunların 

tam bir daire çizerek hareket etmesini sağlar. Tek noktalı demirlemeler 

genelde sıkı bilezik tasarımlarıyla kullanılmaktadır. Birkaç kafes 

gruplandığında dikgen demirleme geometrisi en yaygınıdır. Kafesler 

çelik plakalara demirlenir. Sistem birkaç dikgen demirleme halatıyla 

çıpalara demirlenir (Şekil 13).  

Batırılabilir kafes batma derinliğini kontrol eden çerçevesiyle 

demirlenir. Bu, batması için dubaların doldurulmasıyla sağlanır. 

Kafesin yükselmesi için dubalar havayla doldurulur 

Geri dönüşümlü kültür balıkçılığı sistemleri (RAS) 

RAS'ın avantajları 

Bunlar suyun mekanik ve biyolojik arıtmadan sonra tekrar 

kullanıldığı, karada bulunan sistemlerdir. Bu sistemler çeşitli avantajlar 

sağlar: Su tasarrufu, sıkı su kalitesi kontrolü, yüksek biyogüvenlik 

düzeyleri ve diğer üretim sistemlerine göre daha kolay atık üretimi 

kontrolü. Ancak yüksek sermaye ve işletme masraflarına sahiptir. Su 

pahalı, kısıtlı ve ısıtılması gerektiğinde geri dönüşüm bir seçenek 

haline gelir. RAS Avrupa kültür balıkçılığı üretiminin halâ küçük bir 

parçasıdır.  

 

Basamaklı geri dönüşümlü sistem 

Geri dönüşüm suyun temizlenmesi ve aynı akvaryum veya 

akvaryumlarda tekrar kullanılması anlamına gelir (Şekil 14). Balık 

akvaryumlarının çıkış noktasından su mekanik filtreye akar ve sonra 

amonyak ve nitrit seviyelerini düşürmek için bir biyofiltreye devam 

eder. Su havalandırılır ve karbondioksitten arındırılır; saf oksijen 

eklenir ve bakteri seviyelerini düşük tutmak için UV ışığıyla (veya ozon 
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dezenfeksiyonuyla) arıtılır.  Bazı RAS'lar ayrıca otomatik pH 

düzenlemesine ve ısı değişimine sahiptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Şekil 14. Bir geri dönüşümlü tekrar sirkülasyon sistemin ilkesi  

(V.I. Gunnarsson)  
 

3. Canlı balığın işlenmesine yönelik ekipman 

Balığın taşınması 

Balıkların bir araya getirilmesi 

Balık işleme büyük yuvarlak akvaryumlarda yetiştirme 

kanallarındakinden daha sorunlu olabilmektedir.  Sığ bir kanalda 

balıkçı çizmeli personel bir araya getirme perdesi kullanarak tüm 

balıkları bir uca toplayabilir.  Perdeyi derin bir kanalda kullanmak da 

yuvarlak akvaryumdakinden daha kolaydır (Şekil 15).  Hidrolik olarak 

çalışan bir araya getirme çitleri de artık daha büyük bazı kanal 

sistemlerinde kullanılmaktadır. Yuvarlak akvaryumlar genelde 

girilmeyecek kadar derindir. Yuvarlak akvaryumların dışında çalışan 

çift çeneli bir araya getiriciler veya gırgır ağları (Şekil 16) balıkları 

toplamak için daha sık kullanılır. Bunların kullanımı daha zor 

olabilmekte ve daha fazla personel gerektirebilmektedir.  Bir kafeste 

balıkları bir araya getirmek için yalnızca gırgır ağları kullanılır.    

 

 

Tekrar sirkülasyon sistemleri 

 Katı 
uzaklaştırma 

 Bio- süzme 

 

 

Havalandırma 

 

 

Sıcaklık ve pH 
ayarlama 

Oksijenlendirme Dezenfeksiyon 
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Şekil 15. Kanalda balıkları bir araya 
getirmek için kullanılan perde (J. 
Geirsson) 

Şekil 16. İzlanda'da karada 
bulunan çiftlikteki büyük 
akvaryumda balıkları bir 
araya getirmek için kullanılan 
gırgır ağları ( V.I. 
Gunnarsson)  

Balık pompaları 

Piyasada birçok pompa çeşidi vardır: Vakumlu pompa, santrifüjlü 

pompa (santrifüjlü balık pompası), vidalı elevatör, venturi pompası ve 

hava basma pompası.  

Vakumlu pompa genelde kontrol vanası bulunan ayrı birer giriş ve 

çıkışa sahip eğimli bir hazneden oluşur. Hazneye bir pompanın ürettiği 

vakum ve basınç değişimli olarak sağlanır. Vakumun altındaki çıkış 

vanası kapanır, balık ve su girişe bağlı emme hortumundan haznenin 

içine çekilir. Hazne dolduğunda giriş vanası kapanır ve hazneye 

basınç uygulanır. Basınç çıkış vanasını açar ve balık ve su çıkışa 

bağlı deşarj hortumuyla çıkarılır. Hazne boşaldığında döngü 

tekrarlanır. Vakumlu pompalar hem tekli hem çift odacıklı model olarak 

mevcuttur (Şekil 17).  

Santrifüjlü pompalar merkezi özel, ayarlanabilir bir çarktır. Bu, 

pompalama hızını kontrol eder (Şekil 17). Pompa başı yan doğrudan 

akvaryuma/kafese yerleştirilebilir ya da akvaryum çıkışına bağlanabilir. 

Vidalı elevatörler, balığı ayrı ayrı su havuzlarında yavaşça 

kaldıracak, silindirli, yavaşça dönen bir burgu kullanır. Balık sonra 

sudan arındırılır ve yer çekimiyle düşer.  

Venturi pompasında su birincil su pompasıyla çekilir ve akış 

başından itilerek sürekli bir jet emme etkisi oluşturur. Balık emme 

borusu akış başının emme hattına bağlanır. Bu da balık ve suyu 

emme hortumuna yumuşak ve sürekli bir şekilde çeker.  
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Bir hava basma pompası boru, hava dağıtıcı ve bir kompresör veya 

üfleyiciden oluşur. Boruya, dibe yakın yerde borunun çıkış tarafına 

püskürtücü yerleştirilir ve hava, püskürtücüyle boruya sokulur. Hava 

yüzeye doğru hareket ederken suyu da iterek girişte bir emme 

oluşturur. Balıklar girişe doğru bir araya gelir ve emme yoluyla boruya 

çekilir. 

 

 

      Vakumlu balık pompası               Santrifüjlü Pompa 

Şekil 17. Vakumlu balık pompası ve santrifüjlü pompalar                
(V.I. Gunnarsson ve imalatçıdan alınan fotoğraf)  

 

 

Balık boylama 

Neden boylama? 

Populasyonlar arasında toplam biyokütle ve büyüklük 

varyasyonları zamanla artar. Göz ardı edilirse büyüme, yemden 

yararlanma ve su kalitesi sekteye uğrayabilir. Çoğu balık çiftçisi yaşam 

döngüsünün çeşitli aşamalarında sürülerini boylamaya alışıktır. 

Düzenli boylama balık büyüklüğündeki farklılıkların ve bunun sonucu 

olan küçük balıkların hırpalanmasının önlenmesini sağlar. Bu sorunlar 

stres kaynaklı kötü büyüme gibi az büyümeye yol açabilir. Sürünün 

farklı büyüklük sınıflarına ayrılması ayrıca üretim planlamasını 

kolaylaştırır ve hasat sonrası boylamayı azaltır. Piyasa da genelde 

daha büyük balıklar için daha yüksek fiyatlar ödeyecektir. Balığı 
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ölçmenin en kolay yolu gözle ölçmektir. Ancak en yoğun faaliyetlerde 

rutin boylamanın çoğu mekanizedir.  

Boylama yöntemleri 

Normal boylama prosedürü ya daha küçük balıkların arasından 

geçebildiği pasif boylama ızgaralarını ya da balıkları bir boylama 

ızgarasında pompalamayı kapsar (Şekil 18). Perdeli süpürme ağı 

kafes çiftliklerinde ve karada bulunan çiftliklerde su altında çubuklu 

boylayıcılarda kullanılır.  

 

Şekil 18. Balık pompası ve makineli boylayıcı (J. Geirsson)  

Balığın boylanması ve taşınması stresli ve zaman harcayan 

işlemlerdir. Kafeste boylama sistemleri daha stressiz olup somon 

endüstrisinde kullanılmaktadır (Şekil 19). Bu boylama yöntemleri çok 

isabetli değildir. Bu tekniğin sorunu, küçük balıkların boylayıcıda 

serbestçe hareket edebilmesidir.   

Birçok otomatik boylayıcı çeşidi mevcuttur: Çubuklu boylayıcı, 

silindirli boylayıcı, bantlı boylayıcı ve döner boylayıcı. Makineler tipik 

olarak balıkların yüklendiği bir hazne içerir. Bu hazne eğimli bir çubuk 

setinin üstüne yerleştirilmiştir. Bu set de bitişik çubukların arasındaki 

boşluklar tepeden dibe artacak şekilde tasarlanmıştır.  Balıklar 

hazneden düşerek çubuklardan geçer ve boşlukların yeterince geniş 

olduğu zamanlar akvaryumlara düşer. Silindir boylayıcılar çubuklu 

boylayıcılara benzer fakat bunlarda ikili çubuklar zıt yönlerde döner.  
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Şekil 19. Kafeste boylama sistemi Perde ok yönünde itilir,   
perdenin ağ boyutundan büyük balıklar küçük balıklardan ayrılır 
(V.I. Gunnarsson)  

 

Bu boylayıcılar, birbirine eğimli, iki ucundan ayarlanabilir ve 

elektrikli bir çift bantlı taşıyıcı kullanır. Balıklar girişteki bir hazneden 

hareket eden banda aktarılır ve boşluk yeterince genişleyene kadar 

bant yardımıyla taşınır.   

 

Şekil 20. Pervaneli pompayla pompalanan balıklar, döner 
boylayıcılarda boylama ve balık sayacında sayılmaları 
(www.vaki.is).  

 

Döner boylayıcılar, boylayıcı etrafında dönen bir dizi kutu içerir 

(Şekil 20). Her bir kutu bir çıkış üstünden geçerken kutu dibindeki 

açıklık önceden seçilmiş büyüklükte artar. Boylayıcı kutusunun 

uzunluğu, boylanabilecek maksimum balık büyüklüğünü belirler. 

Döner boylayıcılar balık dostudur. Bunun sebebi balıkların boylayıcı 

kutusunda 10 saniyeden az kalması ve sürekli suda olmasıdır. 

Balıklar çoğunlukla üç büyüklükte boylanır. En küçük balıklar ilk 

olarak ayrılır, ardından orta boy gelir. Büyük balıklar boylayıcının 

çıkışına kadar taşınır. Boylama sırasında boylayıcıdan büyük miktarda 

su pompalanır. Balık böylece çoğu zaman suda kalır. Boylayıcıdan 

sonra balık bir boruyla kendi akvaryumuna veya balığı akvaryumuna 

taşıyacak bir taşıma kutusuna aktarılır. 

http://www.vaki.is/
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Balık ağırlığı ve sayımı 

Balık ağırlığı ve boy dağılımları 

Sürünün büyümesinin takip edilebilmesi için düzenli aralıklarla 

balık numuneleri alınıp tartılması gerekmektedir.  Stoklama ve 

yemleme politikalarını belirlemek ve hasat zamanına karar vermek için 

bilgiye ihtiyaç vardır. Numune tartımından bilgi almak stresli ve 

isabetsiz bir yöntemdir. Bu yöntemde balıklar bir araya getirilir ve 

numuneler ağa takılır, kaldırılır veya pompalanır ve tartılır.  

 

Şekil 21. Deniz kafesindeki biyokütle sayacı (www.vaki.is).  

Balığı tartmanın kolay yolu, belli sayıda balığın önceden ölçülmüş 

miktarda suya koyulmasıdır. Boşaltılan su hacmi balık sayısına 

bölünür; bundan da her bir balığın ortalama ağırlığı hesaplanabilir. 

Boy ölçme ve balık ağırlığı tahminine yönelik otomatik ekipman 

biyokütle sayacı olarak mevcuttur (Şekil 21). Bunlar özel tasarımlı 

çerçevelerdir. Akvaryum/kafeste batırılırlar ve bir sensör aparatına ve 

bilgisayar sistemine bağlıdırlar. Balık çerçeveden yüzerek geçer ve 

sensör aparatı boyunu ve ağırlığını ölçer. Ardından bilgi bilgisayar 

sistemi tarafından işlenir ve saklanır. Çerçeveyi kafeste bir süre 

tutarak ortalama ağırlık ve biyokütle bilgisiyle beraber boy dağılımları 

toplanır zira balıklar ayrı ayrı ölçümün temelini oluşturur. Boy dağılımı 

bilgisi özellikle kesim için ve ayrıca yemleme uygulaması açısından 

son derece faydalıdır.  

Balık sayımı 

En başta veya balıklar, örneğin boylamada, akvaryumlar/kafesler 

arasında bölündüğünde balık sayısını bilmek önemlidir. Yavru balık 

alıp satarken, yavru sayısına ilişkin bilginin bulunması gerekir. Çünkü 

http://www.vaki.is/
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genelde yavrular sayıyla satılır. Belli bir akvaryum/kafeste kaç tane 

balık olduğunun bilinmesi yem ihtiyacı, biyokütle hesaplamaları ve 

ölüm oranlarını belirlemede hayati önem taşır. İş gücü tasarrufunun 

yanı sıra balık sayaçlarının esas avantajlarından biri de balıkların 

sayım sırasında sert muameleye maruz kalmamasıdır (Şekil 21).  

Birçok balık yetiştiricisi “V” kanal sayacı türüne aşikardır ve bunu 

hala kullanmaktadır. Bunlar, kızılötesi tarayıcı üstünden geçerken her 

defada bir balık sayar. Veriler, kaç balık sayıldığını gösteren bir kontrol 

birimine iletilir. Kızılötesi sayaçlar basit bir sayımın nispeten kısa 

vadelerde gerektiği boylama makineleri ve aşılama istasyonlarıyla 

kullanıma uygundur. 

Küçük balıkları hassas şekilde ölçmek üzere Optik Sensörlü 

Sayaçlar geliştirilmiştir ve bunlar balığın sudan çıkarılmasını 

gerektirmez. Boylayıcılarla ve ayırmaya yönelik olarak yaygın şekilde 

kullanılır ve bir yetiştirme akvaryumunun kenarına kolayca bağlanır. 

Balık sayaca girer ve bir optik sensör bulunduran köprü altından 

geçerken sürekli suda kalır.  

Boru tipi Dijital Kameralı Sayaçlar borularla taşınan balıkların 

sayımına yönelik olarak tasarlanmıştır. Balık, her bir balığın boy ve 

hızını ölçen bir kameradan geçer. Kamera bir balık pompasından hızla 

gelen büyük miktarda balığı doğru olarak sayabilir.  

Satır tarayıcı video kameralı sayaçlar isabetlidir. Yüksek hızlı 

sayma kapasitesine ve sayım verilerini doğrulama özelliğine sahiptir. 

Bir satır tarayıcı video kamera sayım yüzeyinden geçen her bir balığı 

algılar ve bu görüntü sonuçlar daha ileriki bir tarihte kontrol edilmek 

üzere bir bilgisayarda saklanır. Bu özellik, sayılan balık miktarı ve 

alınan sayı arasındaki tutarsızlık durumlarında çok faydalı 

olabilmektedir. 

 

Diğer ekipmanlar  

a. Ölü balık toplama sistemi 

Ölü balıklar neden toplanmalı? 

Hastalık salgınları dışında, balık çiftliklerinde açıklanamayan 

ölümler daima gerçekleşmektedir. Vücudu özellikle sıcak suda hızla 

çürüyeceği için her ölü balık tasfiye edilmelidir. Ölü balık, suyu 

kirleterek diğer balıkların sağlığını riske atar. Hastalıktan ölmüşse arzu 

edilecek en son şey diğer balıkların ölü balığı yemesidir. Bu yüzden 
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çabucak giderilmesi gerekir. Ölü balığın uzaklaştırılması yalnızca 

hastalık yayılmasına karşı bir önlem değildir.  Diğer bir sebep de ölü 

balıkların kafes çiftliği civarına istenmeyen balıkları çekmesidir. Foklar, 

mahmuzlu camgöz ve diğer hayvanlar ölü balıklara gelip bunları 

yemeye kalkabilmektedir. Bu yüzden ölü balığı kafeste bırakmak, 

ağda deliklere yol açabilecek yırtıcı hayvan saldırılarını artırma riski 

doğurur. Karada bulunan çiftliklerde ölü balıklar ayrıca çıkış 

noktasındaki perdeyi kapatabilir; böylece su akvaryum duvarı 

kenarından taşar. 

Kafeste ölü balık toplayıcı 

Kafesli çiftçilikte ölü balıkların tasfiyesi yüzeyde süzülen balıkların 

ağla toplanması ve kafes dibinde yatan ölü balıkların ağlarla kaldırılıp 

giderilmesi şeklindedir.  Kafes çiftlikleri için bir dizi ölü balık toplayıcı 

tasarımları geliştirilmiştir. Ölü balık toplayıcı esas ağ dibinin 

merkezinde bulunur (Şekil 22).  

Ölü balık toplayıcının kaldırılmasına mekanik bir vinç yardımcı olur. 

Ölü balık toplayıcı deniz yüzeyine ulaştığında, aynı anda esas ağ 

dibinin merkezi de kaldırılır ve kafeste ölü balık kaldıysa kenara doğru 

gelir. Toplayıcı sonra boşaltılır ve ana ağ merkezine doğru indirilir, ölü 

balık tekrar toplayıcıya dolar. 

 

 

  

 
Şekil  22. Kafeste ana ağın üstündeki ölü balık kollektörü (a) ve ölü 

balık çıkarmak için yukarı kaldırma sistemi (b)(V.I. Gunnarsson) 
 
Ölü balık toplanmasına yönelik otomatik sistemde, ana ağ dibinin 

merkezine toplayıcı konisi yerleştirilir. Bir kompresör, toplayıcı 

konisine hava basar. Hava yüzeye doğru hareket ederken, giriş 
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noktasında bir emme oluşturarak beraberinde suyu da götürür. Ölü 

balıklar ve yem kafes bileziğindeki hazneye bir boru içinde emmeyle 

inceleme ve ayırma için çekilir.  

 

Akvaryumda ölü balık toplayıcı 

Ölü balıkların dip merkez giderinden günlük olarak tasfiyesi 

önemlidir. Özellikle daha büyük akvaryumlardaki ölü balıklar dip ağıyla 

alınması balık çiftçileri için zordur. Ölü balık tasfiyesini daha kolay 

kılmak üzere bazı yenilikçi fikirler uygulanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  23. Yuvarlak tankta elek yukarı kalkar ve ölü balıklar akış ile 

uzaklaşır ( V.I. Gunnarsson)  

 

Dip gider perdeleri normalde balıkların yetiştirme akvaryumundan 

kaçışını engellemede kullanılır. Ölü balıklaraı ölü balık toplama 

sistemine sokmak için dip gider perdesinin giriş sağlamak üzere 

açılması gerekir. Perdeleri açmak için bir dizi mekanik, hidrolik ve 

pnömatik yöntemler kullanılmaktadır. Mekanik karmaşıklık en aza 

indirilmelidir. Zira mekanik sistemler bir noktada, genelde en uygunsuz 

zamanda arıza çıkarır. Perdeyi kaldırmak ve ölü balığı atık suyla ölü 

balık toplayıcıya taşımak basit yöntemlerdendir (Şekil 23). 

 

b. Yemleme teknolojisi  

Yemlemenin önemi 

Başarılı yetiştiriciliğin önemli bir unsuru balık yemlemesinin kolay 

ve sade olması gerektiğidir. Bu hızlı büyüme, stressiz balık ve iyi bir 

Elek kaldırıcı 
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yemden yararlanma oranı sağlar. Özünde balık yetiştiriciliğinin amacı 

minimum miktardaki pahalı balık yemini en kısa zamanda maksimum 

miktarda kaliteli balığa dönüştürmektir. Balık yemleme maliyeti en 

büyük işletme masrafıdır.  

Balık yemi saklama tesisleri 

Yemler genelde toplu olarak verildiği için çoğu balık çiftçisi 

çoğunlukla tekli yemleyiciler için silo veya merkezi yem dağıtım 

sistemlerinin parçası olan bir saklama tesisi kullanır. Yem mavnaları 

deniz kafesi çiftliklerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı 

durumlarda 500 tonu aşkın yem taşıyabilir. Birçok yem mavnasında 

silolar, jeneratörler, kontrol odası, yaşam alanları, güvenlik ekipmanı, 

kamera ve sensör sistemi gibi diğer opsiyonel ekipmanlar bulunur. 

Yemi doğrudan kafeslere veren merkezi yem dağıtım sistemlerine 

sahiplerdir.  

Yem verme yöntemleri 

Yemleme elle veya üç çeşit yemleyiciden biriyle yapılabilir: 

 Otomatik yemleyici, bazen sabit yem sistemleri olarak 

adlandırılır. 

 Balığın bizzat tetiklediği isteğe bağlı yemleyici, 

 Geri bildirim temelli yemleme sistemleri. 

 

  

Şekil 24. Deniz kafesi çiftliklerine yönelik merkezi yem dağıtımı                  
sistemlerindeki karada bulunan balık yem saklama siloları 
(solda). Deniz kafesindeki tekli yemleyici (sağda) (V.I. 
Gunnarsson) 
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Otomatik yemleyiciler 

Piyasada çok sayıda otomatik yemleyici mevcuttur ve bu yemleyici 

sistemlerin çoğu hacim temellidir. Yani yem ağırlıktan çok hacimle 

ölçülür.  Otomatik yemleyiciler güç kaynaklarına göre elektrik veya 

pnömatik olarak sınıflandırılabilir.  

Elektrikli otomatik yemleyiciler üç ana tasarıma sahiptir (Şekil 25): 

 Konteynerin altında bulunan döner plaka yavaşça hareket eder 

ve yem doğrudan suya düşer.  

 Yemin akvaryuma boşaltılması ve bölüştürülmesi için yatay bir 

şaft vidası ve bant kullanılır.  

 Döner plaka hızla döner, yem suyun geniş bir yüzeyine yayılır.  

 

  

 

Şekil 25. Döner plakalı (A), yatay bantlı (B) otomatik yemleyici ve  
döner plakanın dönüşü (C) (V.I. Gunnarsson) 

 

Elektrikli otomatik yemleyiciler bir zamanlayıcıyla kontrol edilir. 

Bununla yemleme zamanının uzunluğu ve iki yemleme arasındaki 

zaman aralığı ayarlanabilir. Bir yemleyici için tekli bir kontrol birimi 

kullanılabilir ya da daha fazla yemleyici için merkezi bir kontrol ünitesi 

çalıştırılabilir. 
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Şekil  26. Pnömatik tip otomatik yemleyici sistemler (www.vaki.is)  

Pnömatik otomatik yemleyici, yemi sıkıştırılmış havayla püskürterek su 

yüzeyine yayar (Şekil 26). Yemi bırakan mekanizma yemin miktarını 

ayarlamak için belli sayıda (veya belli bir sürede) dönen bir vidaya 

dayanır. Belli bir zamanda/vidanın belli dönüşlerinde salınan yem 

miktarı tartılır ve bu bilgisayar temelli dümen sistemine girilir. Merkezi 

dümen kontrolü bu bilgiyi o tesise yönelik programlanan yemleme 

protokolüne dayanarak yemlemeyi ayarlamak için kullanır. 

Kafes/akvaryum seçmek için seçiciler kullanılır ve hava odacığından 

hava salındığı zaman basma borusundaki yemler kafeslere 

püskürtülür. Bazı durumlarda yemi daha geniş yüzeye yaymak için 

pervaneli yayıcı kullanılır. 

 

İsteğe bağlı yemleyiciler 

İsteğe bağlı yemleyiciler akvaryum/havuzdaki balık tarafından 

etkinleştirilir (Şekil 27). İnce bir tele takılan bir tetik mekanizması yem 

haznesi altındaki suya yerleştirilir.  Balık, bir yemleyiciye ve hazneye 

bağlı tetiğe dokunur veya onu ısırır, yem hazneden ortama dökülür. 

Bazı balıkların isteğe bağlı yemleyiciyi kullanmayı öğrenebildikleri 

bilinse de bu yemleyici türü örneğin Avrupa'da gökkuşağı alabalığı 

çiftliklerinde kullanılmaktadır.  

http://www.vaki.is/
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Şekil 27. Basit, isteğe bağlı yemleyici (V.I. Gunnarsson) 

Denetim temelli yemleme sistemleri 

Burada yemleme sistemi otomatik olarak yenmemiş yemleri su 

yüzeyinde asılı duran huni yardımıyla kaydeder (Şekil 28). Denetim 

temelli yemleme sisteminin bir versiyonu, biriken yemleri kaydeden 

birime bir huniden uzanan bir hortumdur. Sistem şöyle çalışır:  

 Balıklar yemlenir.   

 Bazı yemler yenmezse batar ve hunide birikerek sayım 

birimine pompalanır; burada optik olarak kaydeder. 

 Huniden sayım birimine yem gelmezse sistem otomatik olarak 

yeni bir doz yem salar ve fazla yemler tekrar kaydedilene kadar 

bu böyle devam eder.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 28. Deniz kafes sistemlerinde geribeslemeli yemleyiciler (V.I. 
Gunnarsson) 

 

Sayıcı 
  

 
 

Sayıcı 
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c. İştah takip sistemleri 

Su altı kamerası 

Balığın tükettiği yem miktarını takip etmeye yönelik birçok sistem 

mevcuttur ve en yaygını su altı kamerasıdır. Bir kafesli çiftlikte kamera 

yem çıkı noktasının altına yerleştirilir, operatörün yemlenme 

davranışını ve yem artığını bir tekne veya mavnaya bağlı monitörden 

gözlemlemesini sağlar (Şekil 29). Kamera sistemleri kullanmanın 

dezavantajları, uygun uygulamanın yüksek operatör özeni ve su 

kolonunda makul seviyede görünürlük gerektirmesidir.  

Deniz kafesi için diğer iştah takip sistemleri 

Yem tanesi sayma sistemleri operatör özeni ihtiyacını, yenmemiş 

yem tanelerinin otomatik olarak sayılması ve yemleme oranının buna 

göre ayarlanmasıyla azaltır. Huni temelli sistemlerin potansiyel bir 

dezavantajı kafesli çiftlikler için açık koşullarda uygulaması ve 

çalışması kullanışsız ve zor olabilmesidir. Bu teknoloji günümüzde 

yaygın olarak kullanılmamaktadır. 

 

 

Şekil 29. Deniz kafesinde su altı kamerasıyla balığın tükettiği yem 
miktarının takip edilmesi (V.I. Gunnarsson ve imalatçıdan  
alınan fotoğraf) 
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Karada bulunan çiftlikler için iştah takip sistemleri 

Karada bulunan çiftliklerde yenmemiş yemi toplamak veya 

toplayıcı, örneğin harici bir girdaplı ayırıcı kullanmak için havuz çıkış 

borusu üstüne bir perde yerleştirmek kolaydır. 

Atıksu borusuna yerleştirilen ve dışkıyla karıştırmadan yenmemiş 

yemi tespit eden bir ultrason sondası kullanan ticari sistemler 

mevcuttur. Sonda, yemleyiciyi önceden belirlenmiş miktarda 

yenmemiş yem sensörden geçtikten sonra otomatik olarak kapatan bir 

kontrolöre bağlıdır. Bu teknoloji günümüzde yaygın olarak 

kullanılmamaktadır. Havuz atık suyundaki yem atığını kontrol etmenin 

dezavantajı tepki süresidir ve yemleme durdurulmadan önce bir süre 

aşırı yemleme yapılabilmektedir. Sondayı yem çıkış noktasının altına 

koyma en uygunudur.  

 

d. Temizlik ekipmanı 

Deniz kafesi 

Kafesli çiftliklerde ağlar yosun, hidroit, midye gibi deniz ürünleriyle 

kirlenebilmektedir. Ağların sürekli tıkanması kafesteki su geçişini 

engeller ve su değişimindeki bu azalma oksijen seviyesinin 

azalmasına yol açabilir. Bu durumu kontrol edilmezse balıklar öyle 

stresli hâle gelebilir ki büyümeleri azalır ve ölümler gerçekleşebilir. 

Ağır kirlilik ayrıca su altı ekipmanları üstündeki akıntı kaynaklı güçleri 

artırarak aşırı yüklenme sebebiyle parça arızasına sebep olabilir.  

Kirliliği ortadan kaldırmak için ağlar düzenli olarak temizlenmelidir. 

Bu işlem yıkama, kurulama ve bakır içerikli maddelerle karada 

sağlama yapılarak gerçekleştirilir.  Karadayken ağlar ayrıca hasarlar 

için de kontrol ve tamir edilir. Bazı kafesli çiftliklerde ağ temizliği su 

altında da yapılmaktadır. Temizlik dalgıçlarca veya kafes 

kenarlarındaki yürüme yolundan özel ekipmanla çalışan personel 

tarafından yapılır.  
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Şekil 30. Yüksek basınçlı yıkayıcıların üstündeki ağ temizlik 
çemberleri (V.I. Gunnarsson)  

 
Ağ temizliğinde, ağlardaki deniz kirliliğini ortadan kaldırmak için 

filtrelenmiş yüksek basınçlı deniz suyu kullanılmaktadır. Bir ağ 

temizleyici, çeşitli şekil ve kombinasyonlardaki temizlik teçhizatlarına 

monte edilmiş döner temizlik diskleri kullanır. Temizlik disklerini 

döndürmek için yüksek basınçlı yıkayıcılar kullanılır. Temizlik işlemi 

ağın içinde teçhizat batırılarak başlar, sadece yüksek basınçlı deniz 

suyu kullanılır (Şekil 30).    

Ağ temizliği için ROV'lar (uzaktan çalıştırılan araçlar) 

geliştirilmektedir.  ROV temizlik süresini azaltan vakumlu temizlik 

sistemleri, ağın tüm yanlarında ve tabanında gezinerek kirlenmeyi 

ortadan kaldırıp deşarj eden uzaktan kumandalı makinelerdir. 

 

Karada bulunan çiftlikler 

Balık akvaryumları genelde içindeki su boşaltılana kadar 

temizlenmez. Denge boruları düzenli olarak kaldırılır ve katılar 

akvaryum atık suyuyla deşarj edilir. Boşaltıldığında akvaryumlar fırça 

ve/veya yüksek basınçlı pompayla temizlenir. Bazı durumlarda, 

özellikle yetiştirme kanalları kullanılır haldeyken, dışkı ve yenmemiş 

yemi temizlemek üzere vakumla temizlenir.  
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Daha fazla bilgi – Web siteleri 

Simple Methods for Aquaculture:    
ftp://ftp.fao.org/fi/cdrom/fao_training/start.htm  
Nuts & Bolts - The PR Aqua Team contributes articles to Hatchery 
International Magazine: http://www.praqua.com/articles/nuts-bolts  
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V. Damızlık ve Larva Yönetimi 
                             

                             Yazarlar: Valdimar Ingi Gunnarsson, 

                                                          Sigurður Már Einarsson 

 
 

 

Balık üretme istasyonlarında yapılan işler, damızlık anaç balıkların 

seçilmesi, sağım ve dölleme, yumurtaları kuluçkaya yatırma ve 

yavruların yetiştirilmesidir. Alabalıkgiller gibi tatlı su balıkları ile deniz 

balıklarının üretilmesiyle ilgili işler arasında büyük yapısal farklar 

bulunmaktadır.  

Ayrıca, deniz balıkları ile tatlı su balıklarının (alabalıkgiller) 

biyolojileri ve yaşam döngüleri arasında da büyük farklılıklar vardır. 

Alabalıkgilleri temsilen, gökkuşağı alabalığı, kahverengi alabalık ve göl 

alabalığı ile yetiştirme yöntemleri benzer olan Atlantik somonunu 

model balık olarak kullanacağız.   Deniz balıkları içinse yetiştirme 

yöntemleri çipura ve Atlantik morinası ile benzer olan Avrupa levreğini 

kullanacağız.  

Levrek, Akdeniz ve Güney Avrupa Atlantik okyanusunda yaşayan, 

yüksek fiyatlı bir balık türü olup, birçok güney Avrupa ülkesinde lezzetli 

kabul edilir.  

Atlantik somonu çiftlik alanları, Kuzey Avrupa'da özellikle Norveç'te 

bulunmaktadır.  Somon çiftçiliği büyük bir sektör haline gelmiş olup, 

dünya çapında çok sayıda büyük ülkeye ihracat yapmaktadır.  

 

Tablo 1. Deniz balıkları ve somonlarda kuluçka faaliyetleri 

arasındaki farklılıklar  

 

 Avrupa levreği Atlantic somon 

Yumurtlama Tankta serbest 
yumurtlama  

Elle sağım 

Yumurta 
yarıçapı 

1.2 - 1.4 mm 5.0 - 6.0 mm 

Yumurta 
özellikleri 

Yarı-batmaz yumurtalar Batmaz yumurtalar 

Kuluçkada 
larva boyutu 

4.0 mm 15.0 - 25.0 mm 

Başlangıç yemi Canlı yem Kuru yem 
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1. Tatlı su balıkları 
 

a. Damızlık  
 

Damızlık yönetimi  

Damızlıklar genellikle karada bulunan çiftliklerde, ısı, tuzluluk ve 

ışık koşulları kontrol edilebilen tanklarda tutulur (Şekil 1).  Somonların 

cinsel olgunluğu, ışığa maruziyet ile kontrol altına alınır ve balıklar 

genellikle 8-10 kg'dan fazla olan asgari boyuta ulaştıklarında cinsel 

açıdan olgunlaşmaya başlarlar. Somonlar kritik boyuta ulaştıklarında 

ve ışık uyarımının kısa olduğu günlerin bulunduğu bir dönemi 

atlattıklarında, gonadların olgunlaşması için ışık uyarımı artırılır.  Bazı 

balık çiftlikleri, yıl içerisinde birden fazla yumurtlama yapılması için ışık 

maruziyetini manipule etmektedir.  

 

 
Şekil 1.  İzlanda’da en büyük somon yumurtası üretimi yapan balık 

çiftliği olan Stofnfiskur görünümü  (V.I.Gunnarsson) 

 

Seçici yetiştirme  

 

Genetik olarak seçilmiş olan sürüler gelişmede önemli bir rol oynar. 

Çevrenin en iyi şekilde kullanılmasını sağlar ve aynı zamanda üretimin 

maliyet verimliliğini iyileştirir. Somon çiftçiliği faaliyetlerinde damızlık 

anaç balıklar belirli kriterlere göre seçilir (Şekil 2). En önemli damızlık 

anaç balık seçimi kriterleri şunlardır: 

 Daha hızlı büyüme 

 Geç cinsel olgunluk 

 Hastalıklara daha fazla direnç (daha yüksek hayatta kalma 

oranı) 

 Yemden iyi yararlanma 

 Daha iyi et kalitesi (düşük yağ içeriği, renk, doku vb.) 
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Şekil 2. Atlantik somonunun 12-18 ay süren üretim süreci 

(V.I.Gunnarsson) 

 

Cinsel olgunluk 

Balıklar cinsel olgunluğa ulaşmaya başladıkça görünümlerinde 

değişiklikler olur. Deri ve et rengi değişir.  Somon balıklarında ette 

bulunan pigmentler, cilde ve yumurtaya renk vermek için kullanılır. 

Baş ve çene şeklinde de değişiklikler meydana gelir. Özellikle 

erkeklerde alt çene değişime uğrayarak, karakteristik bir kanca 

görünümü kazanır.  Olgun balıkların iştahı azalır. Bunlar daha 

saldırgan olur ve daha sığ sularda kalma eğilimi gösterirler.  

 

 

Sağım 

Balıklar olgunlaştığında yumurta ve sperm için sağılabilirler (Şekil 

3). Sağma işleminin yapılacağı yerin sıcaklığı 2-10°C olmalıdır. 

Gametlerin sıcaklık şoku yaşamasını önlemek için ideal sıcaklık 

 

 12
-
18 
ay 

Damızlık 

 

Sağım ve 
döllenme 

 Larvalar  Fry 

 

Smoltifikasyon 
 

 

Transfer 
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balıkların çıkarıldığı su ile aynı olmalıdır. Doğrudan güneş ışığına 

maruziyetten kaçınılmalıdır. Güçlü ışık gametlerin zarar görmesine 

neden olabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil  3. Atlantik somonunun sağım, döllenme ve şişmesi 

 

 

Optimal sonuç için sağma işlemi doğru zaman geldiğinde 

gerçekleştirilmelidir. Bunun içinse balıkların olgunlaşması yakından 

takip edilmelidir. Yumurtalar dişi balıklardan aşırı güç kullanılmadan 

kolayca ve sürekli bir şekilde akmalıdır. Sağma işleminin 

gerçekleştirilmesinde aşırı geç kalınması halinde, aşırı olgun 

yumurtaların pigmentleri eşit olmayan bir biçimde dağılır ve yumurtalar 

mükemmel olgunluğa erişildiğini gösteren, bütüncül sarı/turuncu renk 

özelliğini kaybeder.   

Sağma işlemi öncesinde balıklara anestezi uygulanmalıdır.  

Sağılan yumurtalara veya sperme anestetik kalıntısı bulaşmasını 

engellemek için balıkların anestezi sonrasında ve sağma işlemi 

öncesinde temiz suyla tamamen yıkanması gerekmektedir. Anestetik 

kalıntısı bulunabileceğinden erkeklerden alınan ilk sperm püskürtüsü 

çöpe atılmalıdır. Her bir litre yumurta için üç ila beş ml'lik kuru sperm 

yeterlidir ve bir dişinin yumurtalarının döllenmesi için 2-4 erkek balık 

kullanılır. Bunun amacı yüksek kalitede yeteri kadar sperm olmasını 

sağlamaktır. Genellikle kötü kaliteli olan sulu sperm yerine yoğun ve 

beyaz sperm tercih edilir.  

 

 

Sağım dişi Sağım 
erkek 

Yumur
ta ve 
sperm 
lerin 
karıştı 
rılması 

Şişme 
için 2-3 
saat  
bekleme   Su 

ekleme 
ve 
yumurta 
yıkama 
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Döllenme 

Dişi balıklar vücut ağırlıklarının her bir kilosu başına yaklaşık 

1.000-2.000 yumurta üretirler. Sağma işleminin ardından yumurtalar 

ve sperm su katılarak nazikçe karıştırılmalı ve döllenme için yaklaşık 

2-3 dakika bekletilmelidir. Yumurtaların döllenmesinin ardından 

yumurtalara bir miktar su eklenmelidir.  Eklenen su spermi aktif hale 

getirir ve döllenmemiş olan yumurtaların döllenmesine yardımcı olur.  

 

Arıtma ve şişme 

Döllenmenin ardından yumurtalar su eklenerek arındırılır.  

Yumurtalar nazikçe karıştırılır ve fazla spermi ve over sıvısını 

temizlemek için su dökülür. Bu aşamada aşırı hassas olduklarından 

yumurtalar yıkanırken büyük özen gösterilmelidir. Şişme gerçekleşene 

kadar yumurtalar olduğu gibi bırakılmalıdır.  Sıcaklığa bağlı olarak 

şişme 2-3 saat içinde gerçekleşir ve döllenen yumurtalar boyutlarının 

%40'ı kadar şişerler. Şişme tamamlandığında, yumurtalar işlemden 

geçirme için yeteri kadar sağlamlaşırlar.  

 

b. Yumurtaların saklanması ve yumurtadan çıkarma 
ekipmanı 

 
Kuluçka sistemleri  

Alabalıkgillerin çiftliklerde yetiştirilmesi için birçok kuluçkaya 

yatırma sistemi geliştirilmiştir ve bunların üç farklı sisteme ayrılması 

mümkündür (Şekil 4): 

 

 Yumurtaların yavrular ilk beslenmeye hazır hale gelene kadarki 

süreçte aynı birimde tutulduğu sistem. 

 Yumurtaların kalın katmanlarda tutulduğu ve yumurtadan 

çıkmadan önce kaldırılmasının gerektiği sistem. 

 Saklama, yumurtadan çıkarma ve ilk beslemenin aynı birimde 

gerçekleştirildiği sistem.  
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Şekil  4. Yumurta depolama ve kuluçka ekipmanları  

 (İmalatçılardan alınan fotoğraf). 

 

Yumurtadan çıkma çukurları 

En sık kullanılan birimlerden biri içinde tepsiler bulunan 

yumurtadan çıkma çukurlarıdır (Şekil 5). Tepsilerin alt kısmı deliklidir, 

ayrıca yan duvarlardan biri de deliklidir.  Çukurun bir ucundan su verilir 

ve verilen su diğer uçtan çıkar. Düzey çıkış ağzı, çukurdaki su 

düzeyini kontrol eder. Çukura yerleştirilen tepsi ile dip akıntısının 

delikli alt tabandan, ardından tepside bulunan yumurta katmanlarının 

arasından geçerek, son olarak tepsinin delikli kısmından dışarı akması 

sağlanır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. İçinde tepsiler bulunan yumurtadan çıkma çukuru (V.I. 

Gunnarsson)  

  

Yapay alttaş 

Sonuçları iyileştirmek için tabana yapay alttaş yerleştirilebilir (Şekil 

6).  Balıklar yumurtadan çıktığında, yumurta keseli yavrular (alevinler) 

deliklerden aşağıya doğru ilerlerler.  Alttaş yumurta keseli yavruların 
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dik konumda durabileceği küçük boşluklar yaratır.  Bu sayede yumurta 

keseli yavrular enerji tasarrufu yapabilirler ve tasarruf ettikleri enerjiyi 

büyüme için kullanabilirler.  

 

 
 

Şekil 6. Yapay alttaş (İmalatçılardan alınan fotoğraf)  

 

Yumurtadan çıkma kabini 

Yumurtadan çıkma kabininde yumurtalar birbirlerinin üzerine 

çekmecelere veya raflara yerleştirilirler (Şekil 4). Yumurtadan çıkma 

kabininde iki farklı tasarım kullanılır: 

1. Su damlaları yukarıdan düşer. 

2. Veya her çekmecede bireysel bir su girişi ve çıkışı vardır. 

 

Her çekmecede suyun yumurta katmanlarından akabileceği delikli 

bir alt taban vardır.  Bu sistem, yumurtadan çıkma çukuru ve tepsisine 

göre boşlukların düzgün kullanımını maksimize eder, ancak kontrol 

edilmesi daha zordur. Bu sistemde yumurtaların yumurtadan çıkma 

gerçekleşmeden yerlerinden alınması gerekmektedir.  

 

Silindir 

Çok sayıda yumurtanın yetiştirilmesi için en çok kullanılan 

kuluçkaya yatırma sistemi, yumurtadan çıkma silindiridir (Şekil 7). Bu 

tür bir kuluçka makinesi kullanıldığında yumurtaların, yumurtadan 

çıkma gerçekleşmeden başka birimlere aktarılması gerekmektedir.  Su 

alt tabandan alınır ve bir dağıtım plakası aracılığıyla dip akıntısı ile 

yumurta katmanları arasında eşit miktarda dağıtılır. Su daha sonra 

yumurta katmanları arasından ve silindirin üst kenarından akarak çıkış 

ağzına doğru akar.  
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Şekil 7. Alabalıkgillerin yumurtalarının saklanması için kullanılan 

silindir (V.I. Gunnarsson)  

 

 

Kombine tank  

Bu sistemler, yavruların daha sonra ilk besleme için tutulacağı 

tanklara yerleştirilmiş özel yumurtadan çıkma tepsilerinden oluşurlar.  

Piyasada yumurtadan çıkma, yavruların ilk beslenmesi ve daha büyük 

yavruların yetiştirilmesi için tasarlanmış, komple bir "yumurtadan 

çıkma sistemi" de bulunmaktadır. Bu sistem bir yumurta tepsisinden, 

ilk besleme tanklarından ve bir ana tanktan oluşmaktadır (Şekil 4). 

Yumurtalar yumurtadan çıktığında, keseli yavrular yumurta 

tepsisinin oluklu yüzeyi üzerinden yerçekimi aracılığıyla hareket eder. 

Yavrular yemyemeye başladıklarında ana tankta alınabilirler. 

 

 

Su girişi 
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c. Yumurta inkübasyonu 

Kuluçkaya yatırma - Yumurtaların gelişimi  

Döllenmiş yumurtaların ve balıkların yaşı, somon yavrularının gün 

olarak belirlenen yaşını aynı zaman dönemi içindeki ortalama 

sıcaklıkla çarpılmasıyla gün derece cinsinden hesaplanır. 

Yumurtaların gözlerinin çıkması yaklaşık 250 derece gün, yumurtadan 

çıkma ise 500 derece gün sonra gerçekleşir.  

Yumurtalar döllenmeden hemen sonra gelişme göstermeye başlar. 

Yumurtaların rengi pembe veya turuncu olur. Embriyo yumurtanın 

içinde açıkça görülür. Gözü bulunan yumurtalarda embriyonun gözleri 

açıkça görülebilir. Embriyolar kısa sürede gelişir ve yumurtadan alevin 

olarak çıkarlar. 

 

 
Şekil 8. Küçük yumurtadan çıkma odasındaki yumurtadan çıkma 

çukurları (V.I.Gunnarsson)  

 

Çevre koşulları  

Yumurtalar için geçerli su gereklilikleri, kullanılan depolama 

yöntemlerine bakılmaksızın, her bir litre yumurta başına asgari 0.5 

litre/dakikadır. Yumurtadan çıkma ve alevin aşamasında akış üç faktör 

oranında artırılmalıdır.  Gözlerin oluştuğu aşamaya kadar kuluçkaya 

yatırma sıcaklıklarının 4°C ila 8°C arasında tutulması halinde, ölüm 

oranı en düşük seviyede gerçekleşmektedir. Sıcaklık 8-10°C'yi 

aşmamalı ve mümkün olduğunca sabit tutulmalıdır. Ani 

dalgalanmalardan kaçınılmalıdır.  
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Doğal ortamlarında çakıl taşları arasına gömülü olan yumurta ve 

alevinler, benzer koşulların sağlanması adına tamamen karanlık bir 

ortamda kuluçkaya yatırılmalıdırlar. İdeal olan gruplara ayrılarak loş 

bir aydınlatmaya sahip üretim alanında tutulmaları ve yalnızca 

incelenmeleri gerektiğinde aydınlatılmalarıdır. Özellikle ultraviyole 

radyasyon olmak üzere ışığa uzun süre maruziyet zararlıdır.  

 

Gözlü yumurta aşaması 

Bu aşamaya ulaşan yumurtalar artık daha dayanıklı hale 

geldiğinden, ayırma ve taşıma gibi işlemleri daha iyi tolere edebilirler. 

Yumurtalar bu aşamada genelde şoka uğrarlar.  Kova dolu bir sudan 

başka bir kovaya 30-40 cm yukarıdan dökülerek aktarılan yumurtalar 

bu şekilde sarsılırlar (Şekil 9). Bu mekanik stres, boş yumurtalardaki 

yumurtanın koyulaşıp, beyaza dönmesine neden olur. Bu teknik 

kullanılarak döllenmemiş yumurtaların çoğu yumurtadan çıkma 

sistemlerine aktarılmadan önce kolaylıkla ayırabiliriz.   

 

Ölü yumurtaların atılması 

Yumurtaların ilk hassas aşamasında saprolegniaya karşı 

uygulanabilecek tek önlem, formalin veya başka bir kimyasalın 

kullanımıdır. Saprolegnianın ölü ve bozulmaya başlamış yumurtalarda 

görülmesi ve sağlıklı yumurtalara da bulaşabilir olması nedeniyle, 

zarar görmüş ve ölü yumurtaların saprolegnia enfeksiyonu kapmış 

olsun ya da olmasın, dokunabilir hale geldiğinde atılması oldukça 

önemlidir.  Ölü yumurtalar bir emme pipeti veya yumurta toplama 

makinesi kullanılarak manuel olarak toplanarak atılabilir (Şekil 9).  

 

Yumurtaların ayrılması ve sayılması 

Ölü (beyaz) yumurtaları ayırmada kullanılan birçok farklı makine 

türü vardır (Şekil 9). Bunların çoğu foto-optik sistemleri esas alır ve 

çoğu aynı zamanda yumurtaları da sayabilir. Bu makineler yumurtaları 

gözlü aşamaya geçip, daha sağlam olduklarında kullanışlıdır. 

Yumurtaları saymada kullanılan daha eski yöntemlerden biri 25 

cm'lik aralar bırakılarak ardarda dizilen yumurtaların sayılmasıdır. 

Ardından bir tabloya bakılarak, litre başı yumurta sayısı tahmini olarak 

belirlenebilir.  
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Şekil 9. Yumurtaların şoka uğraması ve ölü beyaz yumurtaların 

manuel olarak toplanması veya makine ile ayrılması (İnternetten 

farklı kaynaklardan alınmıştır). 

 

d. Alevinler ve ilk besleme 

Alevinlerin ihtiyaçları  

Yumurtadan çıkan balıklara alevin veya vücutlarında besin 

maddesi açısından zengin bir yumurta kesesi bulunduğundan ve bunu 

yiyecek arayacak hale gelene kadar beslenme için kullandıklarından 

yumurta keseli yavru adı verilir. Turuncu yumurta kesesinde dengeli 

bir diyet mevcuttur. Bu kese faydalı besin maddelerini içeren küçük bir 

beslenme çantası şeklindedir. Kolay yüzemedikleri ve yem 

yiyemedikleri için alevinlere doğal çakıl taşlı çukur yapısına 

benzetmek için yumuşak bir taban veya alttaşlı bir yer sağlanır ve 

alevinler genellikle karanlık ortamlarda tutulurlar. Yetişmeleri için 

gereken korunaklı koşulları sağlamak için alevin tepsilerinin altına 

yapay alttaşlar dizilir.  

 

Çevre koşulları  

Balıklar yumurtadan çıktıktan sonra sıcaklık 8-10°C düzeyinde 

tutulmalı ve yavrular ilk besleme aşamasına yaklaştıkça kademeli 

olarak artırılarak 12°C'ye kadar çıkarılabilir. Işık düzeyleri kritik 

Şoklanmış 
yumurta 

Döllenmemiş 
yumurta 
beyaza döner 

Vakum pipeti 
ile manuel 
toplama  

Ölü yumurtaları  
(beyaz) dışarı 
atma 
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düzeyde öneme sahiptir ve düşük olmalıdır. Su yüzeyindeki ışık 

düzeyi kesinlikle 50 lüksten az olmalıdır.  Patern dağınık olmalı ve 

gölgeler veya parlak noktalar olmamalıdır.  Işıklar açık olduğu sürece, 

yavrular ilk besleme tankının dibinde uygun şekilde dağıtılmış olarak 

kalırlar. 

 

 
 

Şekil 10. Canlı alvinleri ölü yumurta ve ölü alvinlerden ayırma 

yöntemleri (V.I.Gunnarsson).  

 

Alevinler için sığ su gereklidir. Su derinliği, alevinlerin günlük 

bakımını kolaylaştırabilmek için oldukça düşük tutulabilir. İlk etapta su 

derinliği 0.2 metre olabilir ve kademli olarak 0.5-0.8 metre veya 

üzerine çıkarılabilir.  

İlk besleme için tanklardaki balık yoğunluğu, yavrular tankın 

dibinde yattıklarından ve yeterli miktarda alana ihtiyaç duyduklarında 

yüzölçümü biriminden hesaplanır. Temel kural, ilk besleme 

aşamasında 10.000 yavru/m
2
'dir.  Balıklar ilk besleme aşamasını 

geçtiklerinde, balık yoğunluğu m
3
 cinsinden ölçülür. 

 

İlk besleme 

İlk besleme, balıkların yumurtadan çıkmasının ardından yaklaşık 

240-300 gün sonra 8°C'de başlar. Alevinlerin gelişimleri ilerledikçe, 

yumurta keseleri kademeli olarak atılır ve alevinler dışarıdan 

beslenmeye başlarlar. Yumurtaların tamamı atıldığında alevinler yavru 

halini alır.  Daha sonra hareket etmeye başlarlar ve en son su 

yüzeyine çıkarak ortamdan hava soluyabilirler. Yukarıya yüzen 

yavrular, yumurtalarının neredeyse tamamını emen, yüzer hale gelen 

ve yem yemeye hazır hale gelen yavrulardır. Bu noktada genç 

yavrular, ilk beslenme yaklaştıkça daha büyük tanklara aktarılırlar.  
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Tankın dibine yapay alttaşların yerleştirilmesi, yavruların 

saklanabileceği güvenli bir yer sağlar (Şekil 11).   

 

 
 

Şekil 11. Yapay alttaşlı ilk besleme tankı (V.I.Gunnarsson) 

 

Yavrular, yumurta keselerini atana kadar tankın dibinde kalırlar.  

Yavrular dipten yukarı çıkıp, su kolonunda aktif bir şekilde yüzmeye 

başladıklarında, yumurta kesesindeki kaynaklar neredeyse tüketilmiş 

olur ve yavrular ilk beslenmeye hazır hale gelirler.  

İlk beslenme, yavrunun gelişimi için çok kritik bir dönemdir. 

Yetiştiriciler bu aşamada yavruları düzenli aralıklarla, küçük miktarda 

yemle elleriyle beslerler ve onları dikkatle izlerler. Yavrular tankın 

tamamını yüzme için kullanmaya başladıklarında, yapay alttaşlar 

kademeli olarak kaldırılabilir.  

 

e. Büyütme 

Yem 

Balık yeminin tadı, boyutu, şekli, rengi, toz içeriği ve batma hızı ile 

yemin suda bu özelliklerini yitirme süresi, balıkların refahını ve 

büyümesini etkileyen unsurlardır.  

Verilen ilk yem, çok küçük tanecik veya kırıntılardan oluşur; ancak, 

zaman içinde boyutları kademeli olarak artarak ağzın ve boğazın 

(yemek borusu) boyutuna uygun hale gelir. Vücut ağırlığı 5 grama 

ulaşana kadar dört farklı yem boyutu kullanılır. 

Yem ayrıca toz da içermemelidir. Bunun nedenlerinden biri 

balıkların küçük toz parçalarını yiyemeyecek olmasıdır. Bu nedenle, 
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toz iyi besin maddelerinin boşa kullanımı anlamına gelir. Başka ve 

daha önemli bir neden ise toz parçalarının fiziksel tahrişe neden 

olarak veya bakteri büyümesine destek verip enfeksiyon riskini 

artırarak doğrudan solungaçları tahriş edebilmesidir. 

 

Yemleme 

Balıklara verilen yem, ağırlıklarının yüzdesi olarak ifade edilir. 

Küçük balıkların vücut ağırlıklarının günlük beslenme yüzdesi, %7 

veya 8 olabilmekle beraber, gerekli yem miktarı balığın asıl boyutuna 

ve su sıcaklığına bağlıdır. Balıkların küçük, sıcaklığın yüksek olduğu 

durumlarda, yetiştiriciler soğuk suda yaşayan büyük balıklara kıyasla 

yüzde olarak daha fazla yem verir. 

Daha küçük balıkların, yemlerin hazmedilmesi için daha küçük bir 

mideye ve kısa bir bağırsağa sahip oldukları unutulmamalıdır. 

Bu tür balıkların bu nedenle daha düzenli beslenmeleri, günde 

birkaç kez yemlenmeleri gerekmektedir.  Kullanılan yemleme 

makinesi, hangi türden olursa olsun, doğru zamanda doğru miktarda 

yem vermeli ve tankta olan balıkların tamamının beslenmesini 

sağlamak için yemin düzgün bir şekilde dağıtılması gerekmektedir. 

Yem türü değiştirildiğinde, bir geçiş dönemi uygulanmalı, yeni yem 

eski yemle karıştırılarak kademeli olarak balıklara verilmelidir.  

 

 
 

Şekil 12. Parmakboyların ilk beslenmesi ve devam büyümesi için 

kullanılan küçük kanallar (V.I.Gunnarsson).  
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Balık yoğunluğu ve büyüme aşaması 

Tanklarda tutulan balıklar için azami balık yoğunluğu için tam bir 

limit belirlemek zor olmakla beraber, genellikle yoğunluğun üst sınırı 

60-80 kg/m
3
'tür.  Balıkların ağırlıkları birkaç grama ulaştığında ayırma 

işlemi yapılır. Ayırma işlemi balıklar için stresli bir işlemdir. Ayırma 

işlemi öncesinde balıkların aç bırakılması (boyuta bağlı olarak 1-2 

gün) stresin azaltılmasına yardımcı olur.  Hızlı büyüme aşamasında 

akılda tutulması gereken önemli unsurlar:  

 Oksijen seviyesi %80'den fazla olmalıdır. 

 Tanklardaki balıkların sayısı, ortalama ağırlığı, biyo-kütlesi ve 

balık yoğunluğu kontrol edilmelidir. 

 Boyut, biyo-kütle ve sıcaklığa bağlı olarak balıklara uygun 

optimal besleme stratejisi. 

 Optimal balık yemi büyüklüğü. 

 Balıkların boyutuna uygun optimal akım paternleri ve su 

sirkülasyonu ve tankların kendi kendine temizlenmesi. 

 Uygun zamanda ayırma işlemi. 

 Sanitasyon ve su kalitesi. 

 Işık rejimi. 

 
 

Şekil 13. Tankların temizlenmesi ve ölü yavruların tanktan 

çıkarılması (V.I. Gunnarsson)  
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Smoltifikasyon 

Smoltifikasyon, balıkların tatlı suda bir dizi morfolojik, fizyolojik ve 

davranışsal değişiklikten geçerek, deniz suyu koşullarına 

aktarılmalarını, orada hayatta kalmalarını ve büyümelerini sağlayan bir 

süreçtir. Bu değişiklikler şunlardır: 

 

 Lateral parmakboy belirtilerinin kaybolması. 

 Kuyruk uçlarının koyulaşması. 

 Pulların gri renk alması ve kolaylıkla çıkarılabilmesi. 

 Durum indeksinde azalma. 

 Akıntıya karşı yüzme isteği. 

 Yüksek tuz oranını tolere edebilme. 

 

Işık rejimi 

Balıklar 8-10 cm uzunluğa ulaşana kadar üretim tesisinde ışıklar 

sürekli açık bırakılır. Işık smoltifikasyon süreci için de önemlidir.  

Somon smoltları, smolt haline gelmeden önce 25-30 g'lık kritik boyuta 

ulaşmalıdır. Bu noktaya gelene kadar balıkların bir yaz (uzun günler), 

bir kış (kısa günler) ve tekrar uzun günleri görmesi gerekir. Smolt 

çiftliklerinde genellikle kullanılan rejimlerden biri aşağıda anlatılmıştır: 

 Somon parmakboyları 6 hafta boyunca uzun günlere maruz 

bırakılırlar (örneğin, 16 saat aydınlık, 8 saat karanlık). 

 Ardından 6 hafta boyunca kısa günlere maruz bırakılarak (8 

saat aydınlık, 16 saat karanlık), balıkların yapay bir sonbahar 

ve kış ışık rejimlerine tabi olmaları sağlanır. 

 Son olarak, balıklar ilkbaharda olduğu gibi 6 hafta boyunca 

uzun günlere maruz bırakılırlar (ilk aşamada olduğu gibi). 

 

Bu rejim, yapay ışık uygulaması başladığında fizyolojik olarak hazır 

olan balıklarda smoltifikasyonu tetikler. Çiftlik koşullarında 

smoltifikasyon 50-100 g ağırlıkta meydana gelir.  

 

Smolt üretimi 

Norveç'te damızlık anaç balıkların yumurta sağımı sonbaharda 

yapılır. Üreticiler, ışık manipülasyonu ile smoltifikasyon sürecini 6 aya 

kadar hızlandırarak jüvenillerin büyüme hızını artırma imkanına 

sahiptirler. Işık manipülasyonu sonucu büyüyen jüvenillere “S0”, 

normal büyüme hızında büyüyen jüvenillere “S1” adı verilir.  

Norveç'te smoltlar yılda iki kez deniz suyuna bırakılırlar. S0'lar 

yumurtaların verilmesinin ardından 12 ay içinde 

sonbaharda/ilkbaharda, S1'ler ise yumurtaların verilmesinin ardından 

yaklaşık 18 ay içinde bırakırlar. Üretimin yalnızca küçük bir kısmı S1½ 
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olarak üretilir ve bunlar yumurtaların verilmesinin ardından 2 yıl sonra 

denize bırakılırlar. Norveç'te piyasada kabul gören büyüklüğe 

ulaşması için deniz kafeslerine aktarılan smoltların ağırlığı genellikle 

60-100 gramdır. 

2.  Deniz balıkları 
a. Damızlık yönetimi 

Damızlık  

Bazı önde gelen şirketler, 1980'li yılların ortasında Avrupa deniz 

levreğini evcilleştirme çalışmalarına başlamışlardır. Bugün bazı türler 

avlanarak tutulmakta olup, balıklar birkaç jenerasyon için 

seçilmektedir. Ancak, bazı balık üretim istasyonları halen doğal 

damızlıkları kullanmaktadır (Şekil 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Şekil 15. Avrupa deniz levreği yumurtalarının 2-5 g parmakboylara 

dönüşmesi için gereken üretim süresi 4-5 aydır                 
(İnternetten farklı kaynaklardan alınmıştır).  
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Deniz levreği yetiştiriciliği, verimlilik özelliği için büyük fayda 

sağlayabilir. Çiftliklerde yetiştirilen tüm türler için büyüme, 

seleksiyonda tercih edilen ilk özelliktir. Büyüme hızının yavaş olması 

nedeniyle bu özellikle deniz levreği için önemli bir husustur. Selektif 

yetiştiricilik ile ticari satışa uygun büyüklükte bir deniz levreği (400 g) 

üretmek için yumurtadan çıkma anından itibaren 24 ay süre geçmesini 

beklemeye gerek duyulmaz. 

Kafeslerde tutulan balıklarda ilk cinsel olgunlaşma erkeklerde 1-2 

yılda, dişilerde 3-5 yılda meydana gelir. Dişiler erkeklere göre % 10 ila 

40 arasında daha büyüktür. Dişi balıklarda ebeveynlik için optimal yaş 

5 ila 8, erkeklerde ise 2-4'tür. Doğurganlık ve yumurta kalitesi, ilk 

yumurtlamanın ardından iyileşir.  

Işık uyarıları ve termal uyarılar, deniz levreğinin çoğalmasını 

kontrol eder. Balıklar günün kısalmasına ve su sıcaklığının düşmesine 

tepki verir. Su sıcaklığı özellikle yumurta kalitesi için kritiktir. Damızlık 

anaç balıklar için optimal sıcaklık, yumurtlama döneminde 13-15 

°C'dir. Bu sıcaklık, maksimum kalitede yumurta elde edilmesine 

yardımcı olur. 

 

Yumurtlama 

Doğal dişi levrek balıkları, Akdeniz'de kışın (Aralık-Mart), Atlantik 

Okyanusunda ise Haziran ayına kadar yumurtlarlar. Doğurganlık 

oranları yüksektir (dişi balık kilosu başına ortalama 200.000 yumurta). 

Balık üretim tesislerinde ise uygun sıcaklık ve ışık süreleri kullanılarak 

yıl boyu yumurta üretimi gerçekleştirilir. 

Deniz levrekleri tanklarda doğal şekilde yumurtlarlar ve yüzer hale 

gelen yumurtalar, yumurtlama tanklarının su çıkışında toplanırlar. 

Anestezi verilmiş balıkların yan kısımlarına hafif bir baskı uygulanarak 

yumurtalar ve spermler de toplanabilir. 

Yumurtalama sezonunun başında yumurtlayacak balıklardan 

seçilenlerin uzun süredir tutuldukları tesislerden alınarak, daha iyi 

muamele görecekleri ve performanslarını kolaylıkla izlenebileceği 

yumurtlama tanklarına alınması gereklidir. Yumurtlama tanklarındaki 

erkek:dişi balık oranı 2:1 olarak tutulur. Erkek balıklar spontan bir 

şekilde veya sağma sonucu sperm vermeye başladıklarında 

seçilirken, dişilerin olgunlaşma durumu kateter kullanılarak 

yumurtalıktan oosit çıkarılarak kesin olarak belirlenmelidir. Yalnızca 

geç vitellojenik aşamada olan, yani çapı 650 µm'den fazla olan 

oositlere sahip dişiler seçilir. 

Deniz levreklerinde spontan çoğalmanın başlamaması halinde, 

olgunlaşmayı tetiklemek için enjeksiyon, kontrollü olarak verilen 

implantlar veya mikro kapsüller aracılığıyla hormon tedavisi 



112 

 

başlatılabilir. Bu yolla ovülasyon ve yumurtlama 54-68 saatte 

gerçekleşir. Hormon tedavisi, yumurtaların geç vitellojenik veya (post 

vitellojenik) aşamaya ulaşması halinde yumurta olgunlaşmasındaki 

son aşamaları tetikleme amacı taşımaktadır.  

 

Sezon dışı yumurtlama 

Deniz levreklerinin üretiminde fotoperiyodun güçlü bir etkisinin 

olması sayesinde bu tür balıkların üretim sezonunu yıl boyuna 

yayılabilmektedir. Ebeveyn deniz levreği gruplarına gün 

uzunluklarındaki değişiklikleri yansıtan yapay aydınlatma ve düşük 

sıcaklıktaki su ile yıl boyu yumurtlama sağlanabilir.  

Örneğin, damızlıklar erkek ve dişiler bir arada olmak üzere dört 

gruba ayrılırlar. Bu gruplardan ilk üçü, sırasıyla 3, 6 ve 9 ayda 

değiştirilen çevre rejimlerine tabi tutulurken, dördüncü grup doğal 

çevresel rejime tabi tutulur. Bu sayede, üretim tesisinde her sezon 

yumurtlamaya hazır bir grup balık bulunması sağlanır. Ebeveyn balık 

grubu kışın doğal çevre koşullarına maruz bırakılırken, diğer üç gruba 

ilkbahar, yaz ve sonbaharda doğal çevre koşulları uygulanır. Koşul 

değişiklikleri balıklar cinsel döngülerinin dinlenme aşamasındayken 

başlamalıdır. 

Yumurta verenlerin uygun şekilde yönetilmesi halinde sezon 

dışında koşullar değiştirilerek üretilen yumurtalarda kalite ve miktar 

açısından önemli bir değişiklik olmaz. 

 

b. Yumurtaların kuluçkaya yatırılması 

Yumurta toplayıcılar 

Yumurtalar otomatik yumurta toplayıcılarla toplanırlar. Akıntı üstü 

toplayıcısı, yumurtlama tankının dışına yerleştirilir (Şekil 16). Akıntın 

üstünden yumurtlama tankının suyunu alıp, başka bir kaba aktaran 

pencereli bir kaba sahiptir. 
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Şekil 16. Akıntı üstü yumurta toplayıcısı yumurtlama tankının 

dışına yerleştirilir (V.I. Gunnarsson).  

Hava taşımalı toplayıcı, yumurtlama tankının içine yerleştirilen bir 

cihazdır. Temelde bir ekranlı kutu veya kova şeklinde olan bu alette 

yüzdürücüler ve küçük hava taşımalı asansörler bulunmaktadır. Bu 

hava taşımalı asansörler, yumurtlama tankının yüzey suyunu hava 

akışı yoluyla toplayıcıya aktaran PVC borularıdır.  

Yumurta hasadı 

Yumurta toplayıcının boyutları iyiyse ve düzgün bir konuma 

yerleştirilmişlerse, bu cihazlar yalnızca yüzer durumdaki yumurtaları 

toplarlar. Ölü veya döllenmemiş yumurtalar ise dibe batarlar. Birkaç 

önemli önlemin alınması gerekir.  

 Yumurtlama sonucunda çok kısa sürede çok fazla miktarda 

yumurtanın üretilmesi ve bu nedenle, toplayıcıların tıkanması 

ya da yumurtaların mekanik strese maruz kalma riski olması 

nedeniyle toplayıcılardaki yumurtaların sık sık kontrol edilmesi 

gerekmektedir.  

 Yumurtalayanların neden olduğu atık nedeniyle yumurta 

toplayıcıların temiz tutulması ve en azından günlük olarak 

sterilize edilmiş olanlarla değiştirilmesi gerekmektedir.  

 Su akışı, zararlı mekanik şoklar olmadan yumurtaların 

yumurtalama tankından yumurta toplayıcıya nazikçe 

aktarılmasını sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. 
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Yumurtaların her iki türdeki toplayıcılardan alınması için 

havalandırma ve su akışının durdurulması gerekmektedir. Canlı 

yumurtaların durgun suda serbest şekilde yüzmesine izin verilir. Bu 

sayede batan ölü yumurtalarla canlı yumurtalar arasında ilk ayrım 

yapılabilir. Suya genellikle daha fazla batan kötü kaliteli yumurtaların 

varlığını azaltmak için yalnızca su yüzeyinde yüzen yumurtaların 

toplanması tavsiye edilir. 

 

Yumurtaların kalite kontrolü ve stoklanması 

Güvenilir bir yumurta kontrol kalitesi için genellikle mikroskop veya 

ışığı geçiren üç boyutlu mikroskop altında incelen birkaç deste 

yumurta gerekir. Bu yumurtalar geçici konteynerde yer alan yüzer 

yumurta katmanından bir pipet yardımıyla alınmalı ve yumurtaların tek 

bir katman oluşturduğundan emin olunarak bir saat camına veya petri 

kabına yerleştirilmelidir. Genel bir kural olarak iyi bir yumurta serisinde 

anormal yumurta sayısı genellikle 

%10'dan az olur. % 20'den fazla anormal yumurta içeren seriler 

atılmalıdır. Yumurtaların üretim tesislerinde veya doğrudan larva 

yetiştirme tanklarında stoklanmasından önce üç aşamaya daha gerek 

vardır: ağırlıklandırma, miktar tahmini ve dezenfeksiyon. 

 

Kuluçka makinesi 

Yumurtalar küre şeklinde olup, çapları 1.1-1.25 mm'dir. Pelajik 

yumurtaların saklanması ve yumurtadan çıkması için kullanılan 

geleneksel kuluçka makineleri ise silindir şekilde olup, koni şeklinde 

bir tabana sahiptir (Şekil 17). Bu şekil sayesinde birimde iyi bir akış 

paterni sağlamak kolaydır. Koni şeklindeki alt taban, ölü yumurtaların 

koninin altındaki bir çıkıştan kolaylıkla atılmasını mümkün kılar.  

Uygulamada su akışının durdurulması veya daha yüksek tuzluluk 

oranına sahip bir tıpa kullanıp, ardından su akışının durdurulması gibi 

birçok yöntem kullanılmaktadır. Her iki sistemde de ölü yumurtalar 

dibe çökerken, canlı yumurtalar daha iyi yüzme yeteneği sayesinde 

asılı kalırlar.  

 

Yumurtaların kuluçkaya yatırılması 

Kuluçka sıcaklıkları 14-15°C aralığındadır. Döllenmiş yumurtalar, 

tuzluluk oranı 35 ila 37 ppt arasında değişen suda yüzerler. Tuzluluk 

oranı düştüğünde yumurtaların yüzme yeteneği azalmaktadır. Fiziksel 

stres ve bakteriyolojik kirlenme açısından büyük bir riske neden 

olabileceğinden yumurtaların dibe batmasını önlemek için güçlü bir 

havalandırma önerilmektedir.  
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Yumurtadan çıkma, 13 - 14 °C'de gerçekleşen yumurtalamadan 72 

saat sonra gerçekleşir. Yumurtalamanın ardından yalnızca 

yumurtadan çıkan larvalar temiz larva tanklarına alınır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 17. Pelajik yumurtalar için koni şeklinde alt kısma sahip 

silindir (V.I. Gunnarsson) 

 

c. Larvaların yetiştirilmesi 

Larva  

Larvalar yumurtadan yeni çıktıklarında mikroskobik 

büyüklüktedirler. Boyutları yalnızca 4 mm uzunluğundadır ve 

boyutlarının yarısı büyüklükte bir yumurta keseleri vardır. Yumurtada 

genç larvaların bir parçası olan yumurta kesesi için tutulan çeşitli besin 

maddesi rezervleri bulunmaktadır. Kese tamamen emilene kadar bu 

larvalara yumurta keseli larvalar adı verilir. 

Yumurtadan yeni çıkan larvalar, larva yetiştirme tanklarına 

alınmadan önce canlılık ve koşul açısından değerlendirmek için 

 Akıntı 
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kontrol edilirler. Larvaların hareketleri, açık bir duruş almadan yapılan 

ani ve sık olmayan vücut hareketleriyle yapılan bir tür basit yüzmedir. 

Genellikle önde başları olmak üzere yavaşça batarlar, sonra ise her 

birkaç saniyede bir iki veya üç saniye ileriye doğru yüzerler. 

 

Larva gelişimi ve beslenme 

Larvalar büyüdükçe gözleri, dişleri ve karınları gelişir. Yumurtadan 

çıktıktan yalnızca 6 gün içinde kendi kendini beslemeye başlar. Üretim 

tesislerinde genç balıklar, Artemia yiyebilecek hale gelene kadar algler 

ve rotiferler adı verilen zooplanktonlarla beslenirler. 

Balıklara her zaman verilecek yem olmasını sağlamak için rotiferler 

'ilk beslenme' tanklarında belirli bir yoğunlukta tutulurlar. Genç 

balıklara büyüdükçe rotiferler yerine canlı tuzlu karidesler (Artemia) 

verilir.   

Larva yetiştirme, yumurtadan yeni çıkmış larvalarla başlayıp, 

metamorfozla biten larva gelişim sürecinin tamamını kapsar. 

Metamorfoz, yumurtadan çıktıktan 30 gün sonra başlayıp, yumurtadan 

çıkmanın 40.-45. gününde tamamlanır.  

 

Yetiştirme koşulları 

Larvalar çok hassas yapıda olup, çevre koşullarının kontrol 

edilmesi oldukça önemlidir:  

 Larva öncesi aşamada sıcaklık 15-16°C'de tutulur, hava 

keseciği şişene kadar yavaş yavaş (günde 0.5°C) 17°C'ye 

çıkarılır.  Daha sonra ise sıcaklık 19-20°C'ye çıkarılır. 

 Tuzluluk oranı genellikle yumurtlama ile aynı düzeydedir (35-

38 ppt). Hayatta kalma oranını iyileştirmek için tuzluluk oranı 4. 

ile 17. günler arasında 25-26 ppt'ye düşürülür. 

 Beslenme döneminin başında ışık yoğunluğu düşük tutulur (20 

lüks). 13. güne gelinene kadar 100 lüksün altında tutulur ve 17. 

günde 500 lükse kadar çıkarılır. 

 Başlangıçta foto periyodu günde 8 saat ışık şeklindeyken, 17. 

günde 16 saat ışığa çıkarılır.  

 Süpürücüler su yüzeyini temizleyerek larvaların hava 

keseciklerini şişirmelerine yardımcı olurlar. 4. günden 

başlamak üzere 17. güne kadar günde en az üç kez kullanırlar 

(Şekil 18).  

 Başlangıç stoklama yoğunluğu larva birimi: Litre başına 

yumurtadan çıkmış 200 larva. 
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Şekil 18. Süpürücüler larvaların hava keseciklerini şişirmelerine 

yardımcı olmak için su yüzeyini  temizlerler (V.I.Gunnarsson).  

 

Besleme protokolü 

Post larva aşamasındaki larvalar Artemia nauplii ile beslenmeye 

başlayabilirler.  Ancak, Artemia nauplii'nin aşırı yüksek fiyatlı 

olmasından dolayı, bazı üretim tesislerinde ilk yem olarak rotiferler 

kullanılmaktadır.   

Çiftlik koşullarında ağızlarının açılmasının ardından (yumurtadan 

çıkmanın ardından 3-5 gün sonra), formüle edilmiş ticari yemlere 

geçilmeden önce larvalara alg içeren veya içermeyen rotiferler gibi 

canlı avlar ve normalde farklı zenginleştirme araçları kullanılarak 

zenginleştirilen Artemia verilir (Şekil 19). Bu aşamada yemler ağız 

büyüklüklerine uygun olarak oldukça küçük parçalar halinde 

verilmektedir: 8-10 mm'lik larvalar için 50–250 μm, 20 mm'lik larvalar 

için 180–400 μm, 25 mm'lik jüveniller için 315–600 μm.  

Yıllar içerisinde bazı sürelerin azaltılmasına yönelik çalışmalar 

yapılmıştır. Bunlar arasında rotiferle yapılan beslenme, canlı avla 

beslenme süresinin birleşik besleme ile azaltılması veya kuru yeme 

daha erken bir tarihte geçilmesi bulunmaktadır. Günümüzde toplam 

döngü süresinin düşürülerek, eskiden olduğu gibi iki aydan uzun değil 

de 40 günden az olarak gerçekleşmesi sık görülmektedir. Canlı avların 

zarar/besleyicilik yapısında büyük farklılıklar görülebilir ve hem 

rotiferler, hem de Artemia besin değerlerinin iyileştirilmesi için farklı 

zenginleştirme yöntemleriyle zenginleştirilirler. 
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Şekil 19. Larva üretim tablosu; farklı yem ve yemleme zamanı 

içeren diyetler (İnternetten farklı kaynaklardan alınmıştır).  

 

d. Canlı yemden kesme 

Jüveniller  

Metamorfoza uğrayan balıklar (40-45 mg, yaklaşık 45 günlük) canlı 

yemden kesme aşamasına alınırlar. Bu aşamada olan balıklara 

parmakboy veya jüvenil adı verilir ve bunların yetişkin balık 

özelliklerine sahip olmaları gerekmektedir. Genç balıklar canlı yemden 
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kesilerek, oldukça küçük boyutlu özel olarak formule edilmiş ticari 

balık yemiyle beslenirler.  

 

  
 

Şekil 20. Larva yetiştirme birimleri (V.I.Gunnarsson) 

 

Yetiştirme parametreleri 

Metaformoz sonrasında balıklar post larva aşamasındaki küçük 

çevresel değişiklikleri daha fazla tolere edebilir. Ancak, yemden 

kesme/bakım dönemindeki yetiştirme parametrelerinin yakından 

izlenmesi gerekmektedir:  

 Yemden kesme birimindeki ilk stoklama yoğunluğu, litre 

başına 20 yavrudur.  

 Sıcaklık, 18-22°C'de tutulur.  

 Tuzluluk derecesi 2-25 ppt olan hafif tuzlu suda yem dönüşüm 

oranları ve hayatta kalma oranları daha iyi olur.  

 Fotoperiyot larva aşamasına kıyasla iki saat kısaltılmalı, 14 

saat aydınlık, 10 saat karanlık şeklinde olmalıdır. Balıklar 80-

90 günlükken doğal fotoperiyot oluşturulabilir.  

 

Yemleme 

Yemden kesme bölümündeki beslenme prosedürleri, larva 

yetiştirme birimine göre farklılık gösterir. Genelde değişiklikler canlı 

yem tedarikinin sona erme zamanı ve otomatik kuru yem dağıtımını 

esas alan tamamen entansif bir yetiştirme sisteminin kurulmasıyla 

ilgilidir.  

Yemden kesme tam olarak larvaların yetiştirilmesi sırasında başlar. 

Genç balıkların ilk beslenmesi inert yemle başlar, daha sonra ise 

yemden kesme sektörüne alındıklarında tek besin kaynakları kuru 

birleşik yem olur.  
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Büyüme özellikleri 

Üretim tesislerinde larvaların büyümeleri üretim tesisi 

uygulamalarına bağlı olarak ve birleşik yemden kesilmenin ardından 

aşırı miktarda değişkenlik gösterebilir. Canlı larvalardan başlayarak 2 

g'lık yavru elde etmek için normalde gerekli süre, 18 ila 20°C arasında 

sıcaklığa sahip suda yaklaşık dört aydır.  

Aktarma 

Ağırlıkları 2-5 grama ulaştığında yemden kesilen yavrular, üretim 

tesisinden alınarak büyüme öncesi tanklarda veya yüzen kafeslerde 

tutulmak üzere şişmanlatma tesislerine alınırlar.  Üretim tesisinin 

bulunduğu çiftliklerde taşıma işlemi uzun sürmez ve özel bir ekipman 

da gerektirmez.  Balıkların satıldığı veya çiftliklerin devam büyümesi 

tesislerinin üretim tesisinden uzakta olduğu durumlarda ise taşıma 

daha karmaşık bir hal alır. Taşıma konteynerlerine yüklenirken maruz 

kaldıkları birçok müdahale nedeniyle balıklar hiperaktif olurlar ve 

solunum oranı ile metabolik dışkılamaları artar.  Oksijen tüketiminin 

minimize edilmesi ve taşıma kabındaki dışkı ve kusmuk miktarını 

azaltmak için yavrular genellikle taşımadan önce en az 24 saat 

süreyle aç bırakılırlar.  

 

 
 

Şekil 21. Deniz balığı larvalarının sayılması (V.I. Gunnarsson). 
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VI.  Balık Besleme, Yemleme ve 

Yem Katkı Maddeleri 
 

                                                Yazarlar: Prof. Dr. Kemal Çelik,  

                                                       Baver Coşkun,  Dr. Ahmet Uzatıcı   

 

 

Balık beslemeye genel bakış 

Kültür balıkçılığında yem ve dengeli beslenme en önemli 

konulardan birisidir. Balıkların yararlanılabilecekleri bir yem alımı söz 

konusu olmadığında, herhangi bir büyüme de olamayacak ve bunun 

sonucunda ölüm gerçekleşecektir. Yeterince beslenmemiş ya da kötü 

beslenmiş balıklar ortam koşulları çok iyi olsa da sağlıklı olamaz ve 

büyüyemezler.  Bu nedenle, kültür balıkçılığında herhangi bir 

teşebbüste bulunmadan önce şu temel soruyu sormak akıllıca 

olacaktır: “Balığımı neyle ve nasıl beslemeliyim?”  

Ekonomik bakımdan sağlıklı, yüksek kaliteli bir ürün yetiştirmek için 

hayvancılık üretim sistemlerinde iyi besleme zorunludur. Genel olarak 

çiftlikte balık üretiminde yem hayati önem taşır. Çünkü yem, üretim 

maliyetlerinin %40-50’sini oluşturur.  Balık yemleri, ideal balık 

büyümesini ve sağlığını destekleyen yeni, dengeli ticari yemlerin 

üretilmesi sonucunda son yıllarda çarpıcı biçimde gelişmiştir.  Su 

ürünleri endüstrisi düşük maliyetli, güvenli ve yüksek kaliteli balık ve 

deniz ürünlerine ilişkin artan talebi karşılayacak şekilde 

genişlediğinden yeni türlere özgü yem formülasyonlarının gelişimi bu 

endüstriyi desteklemektedir.   

Günümüzde su ürünleri üretimi Türkiye de dahil olmak üzere birçok 

ülkede önemli bir su ürünleri endüstrisi olup su ürünlerine olan talep 

arttığı, denizler gibi doğal kaynaklardan olan su ürünleri üretimi 

azaldığı için büyümeye devam edecektir.  Hayvan yetiştiriciliğinin diğer 

kollarında olduğu gibi, yem entansif su ürünleri yetiştiriciliğinde de 

kritik bir rol oynamaktadır. Zira yem, yalnızca üretim maliyetlerini değil, 

aynı zamanda balıkların büyümesini, sağlığını ve atık üretimini de 

etkiler.  Besin değeri yüksek, maliyeti uygun yemler üretmek için 

balıkların besin madde gereksinimlerini bilmemiz ve bu ihtiyaçları 

dengeli yem formülasyonları ve uygun yemleme uygulamalarıyla 

karşılamamız gerekir.  
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Enerji yemleri ana yem hammadde grubudur. Proteinler, 

karbonhidratlar ve yağlar vücudun çok sayıda fizyolojik işlev ve fiziksel 

aktivite için ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretmek üzere metabolize ettiği üç 

temel besin grubudur. Balık türlerinin enerji yemlerini kullanma 

yeteneğinde dikkate değer bir farklılık söz konusudur. Bu farklılık 

onların otçul, hem etçil hem otçul veya etçil olarak sınıflandırılan doğal 

beslenme alışkanlıklarıyla ilişkilidir. Dolayısıyla, doğal beslenme 

alışkanlıkları ile rasyon protein gereksinimleri arasında bir ilişki 

bulunmaktadır.  

Otçul ve hem etçil hem otçul türler bazı etçil türlere göre daha az 

yem proteinine ihtiyaç duyarlar.  Etçil türler enerji için yem proteini ve 

yağ kullanmada oldukça etkili olmakla birlikte, yem karbonhidratlarını 

kullanmada daha az etkilidir.  Etçil türlerin tükettiği yemler çok az 

miktarda karbonhidrat içerdiğinden bu türler bu yemi daha az etkili 

kullanır.  Enerji yoğunluğu bakımından proteinler, karbonhidratlar ve 

yağlar gram başına sırasıyla 5.65, 4.15 ve 9.45 kilokalorilik ortalama 

enerji değerlerine sahiptir. Bu brüt enerji değerleri, yemdeki besin 

maddelerinin tamamen oksitlenmesi ve kcal/g veya kilojoule (kJ)/g (1 

kcal = 4.185 kJ) olarak ifade edilen ve kalorimetrede yanma ısılarının 

ölçülmesiyle elde edilen değerlerdir. Yemlerdeki brüt enerjinin tamamı 

kullanılmaz. Çünkü bu enerjinin bir kısmı daha ileri metabolizma için 

sindirilemez ve emilemez.  Böylece, bir yem ya da yem bileşeninden 

sağlanan sindirilebilir enerji (SE), genellikle brüt enerjinin bir yüzdesi 

olarak ifade edilir. Balık tarafından emilen SE'nin daha küçük bir 

bölümü idrar ve solungaç boşaltımları da dahil olmak üzere metabolik 

artıklarda kaybolmaktadır. Ancak bu kayıplar dışkılarda atılan yem 

enerjisiyle kıyaslandığında oldukça azdır. Çünkü balık idrarını ve 

solungaç salgılarını toplamak zordur. Metabolize olabilir enerji (ME) 

değerlerini suda yaşayan organizmalar için belirlemek karada yaşayan 

hayvanlar için belirlemekten çok daha zordur. Bu nedenle, ME 

değerleri genellikle balık yemleri ya da içerikleri için rapor edilmez.   

 

Balık beslenmesinde proteinler 

Bilindiği gibi protein balık yeminin en pahalı kısmıdır. Her türün ve 

her boyuttaki kültür balığının protein gereksinimlerini doğru bir şekilde 

belirlemek önemlidir.  Proteinler serbest amino asitlerin birbirine 

bağlanmasıyla oluşur. Doğada 200’ün üzerinde amino asit 

bulunmasına rağmen, hayvan beslenmesinde yalnızca 20 kadar 

amino asit yaygındır.  Bunlardan 10’u balıklar tarafından 

sentezlenemeyen esansiyel (hayati) amino asitlerdir.  Yemlerin 
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sağlaması gereken 10 esansiyel amino asit şunlardır: metiyonin, 

arginin, treonin, triptofan, histidin, izolösin, lisin, lösin, valin ve 

fenilalalindir.  Bunlardan lisin ve metiyonin çoğunlukla birinci derecede 

büyümeyi sınırlayan amino asitlerdir.   

Bitkisel (soya küspesi) protein kaynakları kullanılarak hazırlanan 

balık yemleri tipik olarak metiyonin bakımından fakirdir. Bu nedenle 

ideal büyümeyi ve sağlığı desteklemek için soya küspesi esaslı 

yemlere ekstra metiyonin eklenmelidir. Her balık türünün protein ve 

amino asit gereksinimlerini bilmek ve bunları dengelemek önemlidir. 

Su ürünleri yemlerindeki protein seviyesi deniz karidesi için ortalama 

%18-20, yayın balığı için %28-32, tilapia için %32-38 ve hibrit çizgili 

levrek için %38-42’dir. Protein gereksinimleri otçul ve hem otçul hem 

etçil olan balıklar için genellikle etçil balıklar için olduğundan daha 

düşük; yüksek yoğunlukta yetiştiricilik sistemlerinde yetiştirilen balıklar 

için ise düşük yoğunlukta yetiştirilenler için olduğundan daha 

yüksektir.   Protein gereksinimleri genel olarak küçük balıklar için daha 

yüksektir. Balıklar büyüdükçe protein gereksinimleri çoğunlukla azalır.  

Protein gereksinimleri ayrıca yetiştirme ortamı, su sıcaklığı ve su 

kalitesinin yanı sıra balıkların genetik yapısına ve beslenme oranlarına 

göre değişiklik gösterir. Normal bedensel işlevler için gereken 

enzimler, hormonlar ve immunoglobülinler gibi maddelerin de yapısı 

proteindir. 

Yemde yeterli seviyede yağ ve karbonhidratın bulunması halinde 

protein, balığın büyümesi için kullanılır.  Bunların bulunmaması 

durumunda ise protein büyüme yerine enerji ve yaşam desteği olarak 

kullanılabilir. Proteinler karbon (%50), azot (%16), oksijen (%21.5) ve 

hidrojenden (%6.5) oluşur. Proteinlerle alınan azotun çoğu balığın 

solungaçları tarafından amonyak olarak atılır ve yalnızca %10’u katı 

atık olarak kaybedilir. Balık çiftliği atıklarının yol açtığı aşırı azot 

nedeniyle yüzey sularının hızlı ötrofikasyonu (besin yönünden 

zenginleşme) balık yetiştiricileri için önemli bir su kalitesi sorunudur.   

Diğer hayvanlar gibi balıklar da vücut proteinlerini yemdeki amino 

asitlerden ve diğer bazı kaynaklardan sentezlerler. Yemde sağlanması 

gereken amino asitler “esansiyel” veya “hayati” amino asitler olarak 

adlandırılır. Çeşitli balık türleri için 10 adet esansiyel amino aside 

yönelik niceliksel besin ihtiyaçları belirlenmiştir.  Ayrıca vücudun diğer 

kaynaklardan sentezleyebildiği on “esansiyel olmayan” veya “hayati 

olmayan” amino asit bulunmaktadır.  Bu esansiyel olmayan amino 

asitler de yem proteininde bulunabilir ve vücut proteinlerini 

sentezlemede kullanılabilir.   
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Tablo1. Amino asitler 

 

B

alığı

n 

prote

ine 

ya 

da 

deng

eli bir 

amino asit karışımına olan minimum gereksiniminin karşılanması, 

yeterli büyüme ve sağlık için hayati öneme sahiptir. Ancak, aşırı 

seviyede besinsel protein sağlamak hem ekonomik hem de çevresel 

açıdan sağlıksızdır. Çünkü protein en pahalı besin öğesi olmakla 

birlikte aşırı protein azotlu atık salgısını arttırmaktadır. Bugüne kadar 

değerlendirilen otçul ve hem etçil hem otçul balıkların çoğu %25-35 

oranında ham protein içeren bir yeme ihtiyaç duyarken, etçil türler 

%40-45 oranında ham proteine ihtiyaç duyabilirler. Bu nedenle protein 

ve amino asit gereksinimlerinin karşılanması için ticari yemler dikkatli 

bir şekilde formüle edilmektedir.  

 

Balık beslenmesinde karbonhidratlar 

Karbonhidratlar (nişasta ve şekerler), hayvan beslenmelerindeki en 

ekonomik ve nispeten ucuz enerji kaynaklarıdır. Bu durum balık 

beslenmesinde de benzerdir. Zorunlu olmamasına rağmen, 

karbonhidratlar yem maliyetlerini azaltmak için ve yem üretimi 

esnasındaki bağlama-yapıştırma özellikleri nedeniyle su ürünleri 

üretiminde kullanılmaktadır. Ekstrüzyon işlemi yemlerdeki nişastayı 

suda yüzer konuma getirdiğinden balık yemi üretiminde önemli bir 

yem hazırlama yöntemidir. Balıkların karbonhidrata özel bir ihtiyacı 

yoktur. Ancak bu bileşiklerin yemlerde yer alması az masraflı bir enerji 

kaynağı sağlar. Balıkların enerji için yem karbonhidratından 

faydalanma yeteneği farklılık gösterir. Pek çok etçil tür, otçul ve hem 

etçil hem otçul türlere göre karbonhidratı daha az etkin kullanır. Bazı 

karbonhidratlar hazır bir enerji kaynağı olarak bulundukları karaciğer 

ve kas gibi dokularda glikojen formunda depolanır. Bazı yem 

karbonhidratları enerji amacıyla yağa dönüştürülerek vücutta 

depolanır.  

Esansiyel amino asitler 

Arjinin    
Histidin   
Isolösin    
Lösin                
Lizin    
Metiyonin   
Fenilalanin               
Treonin    
Triptofan     
Valin   

Esansiyel olmayan amino asitler 

Alanin 
Asparagin 
Aspartik asit 
Cystine 
Glutamik asid 
Glutamin 
Glisin 
Prolin 
Serin 
Tirozin   
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Karbonhidratlar glukoz moleküllerinin birbirine farklı şekillerde 

bağlanmasından oluşmuş besin maddesi olup fotosentez yoluyla 

bitkiler tarafından sentezlenirler.  Selüloz ve diğer lifli karbonhidratlar 

bitkilerin yapısal öğelerinde bulunan karbonhidrat olup balıklar da 

dahil olmak üzere tek mideli (monogastrik) hayvanlar tarafından 

sindirilemez. Bu nedenle balık yemlerindeki ham selüloz, yemin 

%7’sinden daha azdır.   

Nişasta gibi çözünür karbonhidratlar tohumlarda, yumru köklerde 

ve diğer bitki yapılarında bulunan birincil enerji rezervleridir. Karaciğer 

ve kas gibi hayvan dokuları, yapısal olarak nişastaya benzeyen 

glikojen biçiminde az miktarda karbonhidrat depolar. Bu glikojen 

rezervi, vücut glukoza ihtiyaç duyduğunda hızlı bir şekilde harekete 

geçirilebilir. Etçil balıklara yönelik hazır yemler genellikle %20’den 

daha az çözünür karbonhidrat içerirken, hem etçil hem otçul türlere 

yönelik hazırlanan yemler genellikle %25-45 oranında çözünür 

karbonhidrat içerir. Bir enerji kaynağı olmasının yanı sıra, balık 

yemindeki çözünür karbonhidrat peletlere bütünlük ve dayanıklılık 

verir. 

 

Balık beslenmesinde yağlar 

Yağlar balık yetiştiriciliğinde kullanılan yemlerde enerjiyi 

dengelemek için kullanılabilen yüksek enerjili besinlerdir. Yağlar 

protein ve karbonhidratların yaklaşık iki katı kadar enerji sağlar. Yağlar 

genel anlamda balık yemlerinin yaklaşık %15’ini oluşturur. Yağlar 

balıklar için gerekli esansiyel yağ asitleri (EYA) ve yağda eriyen 

vitaminler için taşıyıcı işlevini de görürüler. Son yıllarda balık yemi 

formulasyonunda yeni trend, yemlerde yüksek düzeyde yağ 

kullanmaktır. Yem yağlarını arttırmak yemdeki proteinin kısmen yerini 

alarak yemlerin yüksek maliyetlerini azaltmaya yardımcı olsa da, 

karaciğerde aşırı yağ depolanması gibi sorunlar balık sağlığını 

bozarak balığın piyasa kalitesini düşürebilir.  

Bu besin grubu birkaç farklı bileşikten oluşur. Trigliserit biçimindeki 

nötr lipidler (hayvansal ve sıvı yağlar) suda yaşayan türler için 

konsantre bir enerji kaynağı sağlar. Yem yağı aynı zamanda 

organizma tarafından sentezlenemeyen esansiyel yağ asitlerini 

karşılar.   

Balıklar için linolenik asit (n-3) ailesindeki yağ asitleri genellikle 

linoeik asit (n-6) ailesindekilerden daha gereklidir. Genel formül 

X:Ynz’ye göre yağ asitlerini tanımlamak için n- veya “omega” adları 

kullanılır. Bu formülde X karbon zincir uzunluğunu, Y ise etilenik/çift 



128 

 

bağları ifade eder ve n-z (ya da ωz), yağ asidinin metil ucuna ilişkin ilk 

çift bağın konumunu gösterir. Böylece, 16:0 16 karbon ve sıfır çift bağ 

içeren doymuş bir yağ asidini simgelerken (tüm karbonlar hidrojenle 

doymuş), 18:1n-9 (18:1ω9) 18 karbon atomuna ve metil uçtaki 

dokuzuncu karbon atomunda tek bir çift bağa sahip mono doymamış 

yağ asidini belirtir.   

Pek çok tatlısu balığı üç çift bağlı 18-karbonlu linolenik asidi, beş 

ya da altı çift bağlı çok daha yüksek doymamış yağ asitlerinin (PUFA) 

daha uzun zincirlerine (20 ve 22 karbon) uzatabilir ve doymamış hale 

getirebilir. Tersine, birçok deniz balığının beslenmesinde PUFA 

bulunmalıdır. PUFA vücutta özellikle beyin ve gözün sinir 

hücrelerindeki zarların ana bileşenleridir (fosfogliserit ya da fosfolipit 

şeklinde). Bunlar aynı zamanda steroid hormonlarının ve 20-karbonlu 

PUFA’lardan üretilen oldukça aktif eikosanoidlerin öncüleri işlevini 

görür. Eikosanoid bileşikleri siklooksijenaz hareketiyle üretilen 

prostaglandin, prostasiklin ve tromboksan gibi siklik moleküllerin yanı 

sıra, öncelikle lipoksijenaz enzimleri tarafından oluşturulan lökotrien ve 

lipoksin gibi lineer bileşikler ihtiva eder. Eikosanoidler kanın 

pıhtılaşmasından, immünolojik ve inflamatuvar yanıtlardan, böbrek 

fonksiyonlarından, kardiyovasküler tondan, sinirsel fonksiyondan ve 

diğer işlevlerden sorumludur. Esansiyel yağ asitleri bakımından 

yetersiz bir yem balıklarda ağırlık artışını azaltabilir. Bunun nedeni 

endojen (içsel) doku lipitlerindeki esansiyel yağ asitlerinin yıkılmasıdır.  

 

Mineraller  

Bilindiği gibi mineraller normal vücut işlevleri için gerekli olan 

inorganik elementlerdir. Mineraller yemde gerekli olan miktara ve 

balıkta mevcut olan miktara bağlı makro mineraller ve mikro mineraller 

olarak iki ana gruba ayrılabilir.  Yaygın bilinen makro mineraller 

kalsiyum, magnezyum, sodyum, klorür, kükürt, potasyum ve fosfordur. 

Bu mineraller ozmotik dengeyi ayarlayıp kemik ve kılçık oluşumuna ve 

bunların bütünlüğüne yardımcı olur. Mikro minerallerin (iz mineraller) 

enzim ve hormon sistemlerinde bileşikler olarak az miktarda 

bulunması gerekir. Yaygın olarak bilinen iz mineraller demir, bakır, 

mangan, çinko, krom, iyot, çinko ve selenyumdur. Balıklar pek çok 

minerali solungaçları ve derileri yoluyla doğrudan sudan alabilirler. Bu 

onların yemlerindeki mineral eksikliğini bir dereceye kadar telafi 

etmelerine olanak verir.  

Mikrobesinler önceden belirtildiği gibi vücudun değişik amaçlar için 

ihtiyaç duyduğu inorganik elementlerden oluşur. Bazı araştırmacılar 
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balıkların doku oluşumu, ozmoregülasyon ve diğer metabolik 

fonksiyonlar için karada yaşayan hayvanlarla aynı minerallere ihtiyaç 

duyduklarını belirtmiştir. Ancak, sudaki çözünmüş mineraller balıkların 

metabolik gereksinimlerinin bir kısmını karşılayabilir.  

Fosforun balık beslenmelerindeki en kritik makromineral olduğu 

bilinmektedir. Çünkü suda çok az fosfor bulunmaktadır. Vücuttan 

atılan fosfor suyun ötrofikasyonunu etkilediğinden, pek çok araştırma 

fosfor atımını en aza indirmek amacıyla fosfor üzerinde odaklanmıştır. 

Fosfor kemik, kılçık ve balık pulu gibi sert dokuların önemli bir bileşeni 

olup çeşitli vücut doku ve sıvılarında da mevcuttur. Yavru balıklarda 

büyüme bozuklukları ve yemden yararlanma ile azalmış doku 

mineralizasyonu ve bozuk iskelet oluşumu, balıklara fosfor yönünden 

eksik yemler verildiğinde görülen yaygın belirtilerdir. Klorür, sodyum 

ve potasyum vücuttaki ozmoregülasyonda ve asit-baz dengesinde yer 

alan önemli elektrolitlerdir. Bu mineraller genellikle suda ve pratik 

yemlerde bol miktarda bulunur. Magnezyum hücre içi ve hücre dışı 

homeostazda ve hücresel solunumda rol alır. Magnezyum da çoğu 

yemde bol miktarda bulunur.  

Uzun süreli iz mineral bakımından yetersiz beslenme durumunda 

bu minerallere ilişkin eksiklik belirtileri görülür.  İz mineraller ve onların 

balıklardaki metabolik fonksiyonları Tablo 2’de gösterilmiştir. Bazı 

balık türleri için niceliksel beslenme gereksinimleri belirtilmiştir. Bakır, 

demir, manganez, selenyum ve çinko rasyonlardaki en önemli 

tamamlayıcılardır. Çünkü pratik olarak yemler bu mikrominerallerden 

çok düşük seviyede içerir ve diğer yem bileşenleriyle olan etkileşimler 

bu minerallerin biyoyararlılığını azaltabilir. Genellikle pratik yemlerdeki 

diğer mikrominerallerle tamamlamak gerekmese de, yeterli bir iz 

mineral içeriği sağlamak için besin yönünden tam olan yemlere pahalı 

olmayan bir iz mineral önkarışımı ilave edilebilir.  

 

Tablo 2.  İz mineraller ve etkileri  

 

İz mineral                          Etkisi 

Bakır                   metalloenzimler 
Kobalt                 vitamin B12 
Krom                karbonhidrat metabolizması 
İyot                tiroid hormonları 
Demir                hemoglobin 
Mangan                 kemik matriksi 
Molibden   ksantin oksidaz 
Selenyum    glutation peraoksidaz 
Çinko    metalloenzimler 
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Vitaminler 

Karada yaşayan hayvanlar ve bugüne kadar incelenmiş çeşitli balık 

türleri için on beş vitamin zorunludur. Vitaminler özel ya da metabolik 

fonksiyonları desteklemek için oldukça küçük miktarlarda gerekli olan 

organik bileşiklerdir. Vitaminler çözünürlüklerine göre iki gruba ayrılır. 

Yağda eriyebilen vitaminler arasında A vitamini (retinol), D vitamini 

(kolekalsiferol), E vitamini (alfa tokoferol) ve K vitamini yer alır. Bu 

yağda eriyen vitaminler vücut lipitleriyle ilişkili olarak metabolize edilip 

depolanır. Bu nedenle balıklarda bu vitaminlerin eksiklik belirtileri, bu 

vitaminleri belli süre almadığında ortaya çıkar.  

Suda eriyen vitaminler arasında ise askorbik asit (C vitamini), 

biotin, kolin, folik asit, inositol, niasin, pantotenik asit, pridoksin, 

riboflavin, tiamin ve B vitamini yer alır. Bunlar vücutta kayda değer 

miktarlarda depolanmaz. Bu nedenle eksiklik belirtileri genç, hızlı 

büyüyen balıklarda genellikle haftalar içinde ortaya çıkar.  Suda eriyen 

vitaminlerin çoğu özel metabolik fonksiyonları olan koenzimlerin 

bileşenleridir.  

 

Tablo 3. Vitaminler ve balıklardaki etkileri 

 

Yağda eriyen vitaminler               Etkisi 

Vitamin A, Retinol                         Epitel doku, görme  
Vitamin D, Kolekalsiferol                Kemik kalsifikasyonu, 
                                                     Paratiroid hormon 
Vitamin E, Tokoferol                      Biyolojik antioksidan 
Vitamin K                 Kan pıhtılaşması 

Suda eriyen vitaminler               Etkisi  

Thiamin, B1   Karbonhidrat metabolisması 
Riboflavin, B2    Hidrogen transferi 
Pyridoxine, B6                              Protein metabolizması 
Pantothenik asid               Lipid ve karbonhidrat metabolizması 
Niasin    Hidrogen transfer 
Biotin    Karboksilasyon ve dekarboksilasyon  
Kolin    Lipotrop faktör, hücre zarlarıı 
Folik asid    Tekli-karbon metabolizması 
B12                             Kırmızı kan hücreleri sayımı 
Inositol     Hücre zarı  bileşeni   
Vitamin C                           Kan pıhtılaşması, kollojen sentezi   

 

Vitamin önkarışımları hazırlanan yemlere eklenebilir özelliktedir. 

Böylece balıklar yemleri ile her vitaminden yeterli seviyede 

alabilmektedir. Bu da üreticilere işleme ve saklama ile ilgili kayıplarda 

bir emniyet payı vermektedir. Yem imalatı ve depolanması sırasında 
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vitaminlerin dayanıklılığı yıllar içinde koruyucu kaplamalar ve/veya 

kimyasal  değişikliklerle arttırılmıştır. Bu, özellikle oldukça 

değişken olan askorbik asidin çeşitli stabilize formlarının üretilmesinde 

önemli olmuştur. Bu nedenle, ticari balık üretimde vitamin eksiklikleri 

nadiren gözlenir.  

 

Balıklarda sindirim ve metabolizma 

Balıkların hazır yemlerden aldıkları besinler mide sıvıları ve 

enzimler yoluyla parçalandıktan sonra gastrointestinal kanaldan 

emilerek kana karışır. Balıklardaki sindirim işlemi, diğer monogastrik 

hayvanlardakine benzer olarak gastrointestinal kanal içerisindeki 

fiziksel, kimyasal ve fizyolojik işlemlerle olur. Balıklardaki 

gastrointestinal kanalın boyutları ve şekilleri çok farklılık gösterir. 

Genellikle balıkların hepsinde (sazangiller gibi bazı balıklar asidik bir 

mideye sahip olmasalar da) sindirim sistemi aynı temel yapılardan 

oluşur. Bunlar özofagus (yemek borusu), asit üreten mide ve 

bağırsaktır. Gastrointestinal kanalda ayrıca mideden sonra gelen ve 

kanalın emici alanını arttıran çıkıntılar olan pilorik keseler yer alır.  

Gastrointestinal kanalıyla bağlantılı yardımcı organlar arasında, 

çeşitli sindirim enzimleri üreten pankreas ile gastrointestinal 

kanalındaki lipitlerin emülsifikasyonu için safra tuzları üreten ve 

depolayan karaciğer ve safra kesesi bulunur.   

Protein sindirimi, hidroklorik asit sekresyonu ve proteolitik enzim 

olan pepsinden kaynaklanan düşük pH’lı bir ortam olan midede başlar. 

Mideyi harekete geçirdikten sonra, sindirilmiş yiyecekler bağırsaktaki 

sıvılar tarafından parçalanır ve pankreas ile bağırsaktaki enzimler 

tarafından daha ileri işlem görür. Bu enzimler kompleks proteinlerin, 

karbonhidratların ve yağların en sonunda kanın ara metabolizması 

içine alınan küçük moleküller halinde besinlerin parçalanmasına 

yardımcı olur. Karaciğer, çeşitli besinleri enerji amacıyla metabolize 

edebilmek üzere belirli organlara ve dokulara yönlendirmede önemli 

bir rol oynar. Balıklar amino asitleri, karbonhidratları ve yağları 

enerjiye dönüştürmede karada yaşayan hayvanlara benzer temel 

metabolik özelliklere sahiptir. Proteinin (amino asitlerin) doku 

sentezinde kullanılabilmesi amacıyla yem karbonhidratlarının veya 

yağların enerji için metabolize edilmesi tercih edilir. Bunu sağlamak, 

balık gelişimi ve yağsız doku büyümesini optimize etmek için yem 

proteinin enerjiye uygun bir dengesi olmalıdır. Bu oranın farklı balık 

türleri için 8-10 kcal sindirilebilir enerji/g  protein düzeyinde (33 - 42 

kJ/g) olması gerekir.  
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Besin maddesi ve enerji kullanımı 

Dışkı ile atılan yem besin maddelerinin ya da enerji, balığın 

beslenmesine katkı sağlamayan sindirilmemiş besin maddelerini 

temsil eder.  Bu nedenle balık beslemede genel olarak yüksek 

düzeyde sindirilebilirliğe sahip yemleri kullanmak gerekir. Yemlerin 

sindirim katsayıları önemli olup balık yemlerinin hazırlanmasında bu 

sindirim dereceleri dikkate alınmalıdır. Bu bilgiler artık birçok hayvan 

yemi ve kültür balıkçılığında kullanılan bazı balık türleri için mevcuttur.  

 

Yem içerikleri 

İnsan beslenmesinde kullanılan ürünler balık yemleri için mevcut 

olan birincil yem maddeleridir. Bu yem hammaddelerinin çoğu kısmen 

veya büyük oranda antibesinsel maddelere sahip olup yem 

formüllerinde yalnızca belirli sınırlar dahilinde kullanılabilir. Hazır balık 

yemlerindeki belli başlı besin maddeleri, protein takviyeleri ve enerji 

takviyeleridir. Protein yemleri %20’den fazla ham protein içerirken, 

enerji yemleri %20’den az ham proteine ve %18’den az ham selüloza 

sahiptir.  

Protein takviye kategorisindeki bitkisel yemler arasında soya 

küspesi, pamuk tohumu küspesi ve kanola küspesinin yanı sıra, mısır 

gluteni, DDGS ve buğday gluteni de dahil olmak üzere tahıl 

tanelerinden elde edilen diğer protein konsantreleri yer alır. Protein 

kategorisindeki hayvansal yemler arasında kan unu, et unu ve et-

kemik unu gibi sığır ve domuz yan ürünleri; kümes hayvanları yan 

ürünleri unu ve tüy unu ile çeşitli su ürünlerinden ya da işleme yan 

ürünlerinden elde edilen balık unu yer alır.  

Enerji konsantreleri ise mısır, buğday, sorgum gibi tahıl taneleri ile 

buğday kepeği ve pirinç kepeği gibi değirmencilik yan ürünlerini içerir. 

Katı ve sıvı yağlar balık yemlerindeki yoğun enerjinin diğer 

kaynaklarıdır. Bunlar arasında soya, aspir ve kanola yağları gibi 

yemlik bitki ürünleri ile sığır etinden elde edilen donyağı, kümes 

hayvanlarından elde edilen yağ ve balık yağı gibi hayvansal yağlar 

bulunur. Hayvansal ve bitkisel yağ karışımları da balık yemlerinde 

kullanılabilir.  

Yem maddelerinin diğer iki sınıfı ise, tüm besin gereksinimlerinin 

karşılanmasını sağlamak için genellikle karışım olarak satın alınan ve 
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besin yönünden karma yemlere eklenen mineral ve vitamin 

takviyeleridir.  

Yem maddelerinin son sınıfı da yem katkı maddeleridir. Bu yem 

katkı maddeleri antioksidanlar, bağlayıcı maddeler, enzimler, 

immunostimülantlar, lezzet arttırıcılar, prebiyotikler ve özel yararlar 

sağlamak amacıyla balık yemlerine oldukça düşük 

konsantrasyonlarda eklenebilen probiyotikler gibi bileşiklerdir.  

Ticari yem fabrikalarında düzenli olarak kullanılan belli başlı yem 

maddeleri büyük miktarlarda üretilir ve genellikle yıl boyunca 

mevcuttur. Yaygın olarak kullanılan yem hammaddelerinin besin 

maddeleri düzeyleri analizlerle belirlendikten sonra yem üretiminde 

kullanılmalıdır. Bu besin madde değerleri için referans değerleri NRC 

yayınları ve veri tabanlarında bulunabilir ve yem formülasyonlarında 

kullanılabilir. Yem fabrikaları yem hammaddelerini hem satın almadan 

önce hem de yem hazırlama sırasında düzenli olarak kontrol ederek 

yönetmeliklerdeki hükümlere uygun yem hazırlarlar. Yem üretiminin, 

yem maddelerinin imalat sürecindeki birçok adımdan geçerek ilk 

kabulünden, mamul yemin nihai denetimine kadar tüm açıları, iyice 

oturmuş kalite kontrol tedbirleri ile yönetilir. Bu tedbirler hedeflenen 

balık türlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla istenen fiziki 

özelliklere ve besin bileşimlerine sahip yüksek kaliteli yemlerin 

üretilmesini sağlar. 

 

Yem formülasyonu ve imalatı 

Çeşitli balık türleri için yemlerin gerçek formülasyonunda yem 

hazırlanacak balık türlerinin besin gereksinimleri, çeşitli yem 

maddelerindeki besin madde bileşimi ve besin maddelerinin 

mevcudiyeti, besin maddelerinin maliyeti ve işlenme özellikleri dikkate 

alınır. Bazı yem imalatçıları, mevcut yem hammaddelerinin maliyetine, 

onların besin madde konsantrasyonlarına ve balıklar için 

yarayışlılığına, hedeflenen türün besin madde ihtiyaçlarına ve diğer  

kısıtlamalara bağlı olarak en uygun maliyetli formülasyonlara ulaşmak 

için “en düşük maliyet” veya “kesinlik” formülasyonuna ilişkin bilgisayar 

yazılımını kullanır. Bu kısıtlamalar arasında besinsel ve/veya besinsel 

olmayan nedenlerden ötürü belirli besinler veya yem hammaddeleri 

için maksimum ya da minimum sınırlar yer alabilir. Besinsel nedenler 

genellikle balığın ihtiyaçlarını karşılamakla ilişkiliyken, besinsel 

olmayan etmenler imalat sürecini engelleyen ya da imal edilen yemin 

fiziksel özelliklerini istenmeyen yönde değiştirenleri içerebilir.  
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İmalat sırasında yemler balıkların kullanabildiği fiziksel bir forma 

dönüştürülür. Balık yemi ince öğütülmüş un, ufak parçalar ve değişik 

boyut ve yoğunluktaki peletler şeklinde imal edilebilir. Birçok yem 

şekilleri %10 ya da daha az nem içeren kuru ürünler olarak satılır. 

Böylece soğutulmuş ya da dondurulmuş olarak saklanmalarına gerek 

kalmaz. Bazı yarı nemli diyetler (% 20 ila 35 nem), etçil türlerin 

öncelikle ilk yaşam evrelerinde beslenmesinde kullanmak için 

uygundur. Bu yemleri uzun süreli saklanmak için soğutulmalı ya da 

dondurulmalıdır. 

İmalat işlemleri arasında partikül boyutunu azaltmak için yem 

maddelerini öğütme, yem maddelerini karıştırma, bu maddeleri neme 

maruz bırakma (su ve/veya buhar) ve belirli bir ürün formu üretmek 

için sıcaklık ve basınç uygulama yer alır. Suda yaşayan canlılara 

yönelik yemlere ilişkin en yaygın imalat tipleri, batan peletler oluşturan 

basınçlı peletleme ile batan ya da yüzen peletler üreten ekstrüzyon 

pişirme yöntemidir. Pelet fabrikaları, istenen büyüklükte sıkıştırılmış bir 

pelet üretmek için yem karışımını bir pelet kalıbından geçirmeden 

önce bir önişlem odasında yaklaşık 70–85 °C’de ısıtmak ve %15-18 

nemle nemlendirmek için buhar kullanır. Yemlerin bir miktar pişirilmesi 

ve nişastanın jelatinleştirilmesi ön işleme ve peletleme işlemi sırasında 

gerçekleşse de, pelet dayanıklılığını arttırmak için karşımın içine 

genellikle bir pelet bağlayıcı ilave edilir. Ekstrüzyon işlemi ayrıca yem 

karışımını ısıya ve buhar nemine tabi tutmak için bir ön işleme odası 

kullanır. Ancak bir kalıp aracılığıyla dışarı çıkmaya zorlanana kadar 

ekstrüderden geçtiği için yem karışımını daha yüksek neme (~%25) ve 

çok daha yüksek sıcaklıklara (88-149°C) tabi tutar. Karışım 

ekstrüderden geçerken ciddi miktarda ısı ve basınç oluşur. Karışım 

kalıptan çıkarken basınçtaki hızlı azalma, karışımdaki nemin bir 

kısmının buharlaşmasına neden olur. Böylece peletlerin yoğunlukları 

azaltılır ve peletler genişler. Ekstrüde peletler nem seviyesini %8-10’a 

düşürmek amacıyla bir kurutucuda kurutulmalıdır. Böylelikle yemler 

soğutma yapılmaksızın saklanabilirler.  

İşlem sırasındaki sürtünme kayıpları nedeniyle peletlere dahil 

edilebilecek yağ miktarlarında sınırlama bulunmaktadır. Ekstrüzyon 

işleminin peletlemedeki avantajlarından birisi de genişletilen peletlerin 

daha fazla yağ absorbe etmesidir. Bu da bir yağ kaplayıcısı ile 

uygulanır. Katı yağ genellikle yemin kurumasından sonra ve yem 

saklama depolarına yönlendirilmeden hemen önce uygulanır. Yağ 

kaplama işlemi yeme enerji katar ve lezzetliliği arttırıp yem tozunu 

azaltabilir. Küçük balıklar için yem formları çeşitli yöntemlerle 

üretilebilir. Mikro bağlama, mikro kaplama ve mikro kapsülasyon 
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işlemleri ile boyutları 25 ila 400 mikron arasında değişen larva yemleri 

üretilir.  

 

 

Balık yetiştiriciliğinde doğal yemler 

Belirli kültür balıkçılığı sistemlerinde (havuzlarda yetiştirme gibi), 

doğal olarak mevcut olan yemler balıkların bazı yaşam evrelerindeki 

beslenmelerine önemli bir katkıda bulunabilir. Üreticiler bu yemleri 

hazır takviye olarak kullandıklarından mümkün olduğunca doğal 

yemlerin gelişimini teşvik etmelidir.   Balıklar büyüdükçe, özellikle 

yoğun üretim koşullarında, ortamlarının sağlayabildiğinden daha fazla 

besin maddesine ihtiyaç duyarlar. Bu balıklara besin madde 

bakımından tam hazır yemler verilmelidir. Doğal yemlerin çok az 

olduğu su kanalları, kafesler/ağ çitleri ve yeniden dolaşım 

(resirkülasyon) sistemleri gibi kültür sistemlerinde karma yemlerin 

kullanılması çok önemlidir.  

 

Su sıcaklığına ve/veya balık büyüklüğüne bağlı 

besleme programları  

On yıllardır kültür balığı olarak yetiştirilen gökkuşağı alabalığı ve 

kanal yayın balığı gibi birkaç balık türü için, su sıcaklığının ve balık 

büyüklüğünün balığın vücut ağırlığının bir yüzdesi olarak ifade edilen 

nispi yem alımı üzerindeki etkilerini dikkate alan çeşitli besleme 

programları deneysel olarak geliştirilmiştir. Bu programlar belirli 

aralıklarla verilmesi gereken miktarları belirtir. Genelde besleme sıklığı 

ve yem miktarı (vücut ağırlığının bir yüzdesi olarak ifade edilir), balık 

boyutu arttıkça ve su sıcaklığı idealden uzaklaştıkça azaltılır. Yem 

imalatçıları bu tür besleme programlarını genel kılavuzlar olarak 

sunabilir.  

Görünür doygunlukla besleme  

Büyük havuzlarda üretim gibi belirli kültür sistemlerinde, balık 

biyokütlesi hakkında doğru bir tahminde bulunmak zordur. Böyle bir 

durumda balıklar “görünür doygunlukla” beslenebilir. Bu besleme 

yöntemi oldukça subjektif olabilir. Çünkü bu balığın beslenme 

aktivitesine ve yemleme yapan personelin tecrübesine bağlıdır. İdeal 
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olarak yem, küçük miktarlarda 20-30 dakikalık sürelerde ya da 

beslenme aktivitesi yavaşlayana kadar verilmelidir. Bu yaklaşım tüm 

balıklara, özellikle en agresif balıklar istediklerini aldıktan sonra bir 

miktar yem yeme fırsatı verir. Ancak, bu yöntem çoklu kültür 

sistemlerinin idaresinde ciddi miktarda zaman gerektirir. Genellikle 

yetersiz beslemek çok fazla beslemekten daha iyidir. Zira yenmemiş 

yem ziyan olmakla kalmaz, aynı zamanda su kalitesini de düşürebilir. 

Ayrıca su kalitesi iyi olmadığında (özellikle çözünür oksijen seviyesi ve 

toplam amonyak azot konsantrasyonları), balıkları tüketmeleri gereken 

her şeyle beslemek mümkün olmayabilir.  Belli durumlarda özel 

yemlikler kullanılabilir. Bu yemlikler balıkların istedikleri zaman yem 

tüketebilmelerine olanak verir. Bu yemlikte konik şeklinde tabanı olan 

bir yem depolama kabı ile konik tabanın hemen altına yerleştirilmiş bir 

disk bulunur. Metal bir çubuk suyun içine uzanır. Balık çubuğa 

değdiğinde yem suya düşer. Dağıtılan miktar ayarlanabilir. Bu tip 

yemlik genellikle su kanallarındaki gökkuşağı alabalığının üretiminde 

kullanılır. Düzgün çalıştıklarından emin olmak ve boşalan yemi tekrar 

doldurmak için talep yemlikleri düzenli olarak kontrol edilmelidir.  

Yemleme sıklığı ve yem dağıtımı  

Yemin dağıtılma sıklığı öncelikli olarak balık boyutuna ve yetiştirme 

sisteminin özelliklerine göre belirlenir. Genç balıklar günde birkaç kez 

beslendiğinde daha hızlı büyür ve daha iyi bir yem dönüşümü elde 

eder. Daha yaşlı balıklar ise sık yemlendiğinde aynı yararları ortaya 

koymaz. Besleme elle ya da otomatik yemliklerle yapılabilir. Bu 

yemleme üniteleri bantlı taşıyıcılar ya da titreşimli dağıtıcılar gibi 

birçok farklı tasarıma sahiptir. Ancak genellikle belirlenen aralıklarda 

belirli miktarda yem sağlayacak şekilde ayarlanabilir. Balık üretme 

çiftliklerinde ve diğer küçük sistemlerde, balıklar genellikle günde 

birkaç kez yemlenir. Havuzlar gibi daha büyük yetiştirme sistemlerinde 

ise bu uygulama daha fazla zaman alır ve balıklar doğal yiyecek 

erişimine sahip olduklarından aynı miktarda yararlanamayabilir.   

Yemin yeterli dağıtımı da diğer önemli bir konudur. Su kanalları, 

kafesler, ağ çitleri gibi oldukça küçük kültür sistemlerinde ya da yoğun 

devirdaim veya kapalı devre su sistemlerinde yemin dağıtılması 

kolaydır. Büyük havuzlarda yem dağıtmak daha zordur. Havuzlarda 

yem dağıtmak için kamyonlara takılan ya da kamyonların arkasından 

çekilen yem üfleyiciler yaygın olarak kullanılır. Yemin mümkün 

olduğunca fazla balığa ulaşmasını sağlamak için genellikle havuzun 

bir ya da birden fazla kenarına dökülmesi önerilir. Günde çok sayıda 

havuzun yemlendiği büyük tesislerde olduğu gibi yemlemenin bir sette 
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olması gerekiyorsa, havuzda yayılması için yem rüzgarın esme 

yönündeki setten dağıtılmalıdır.  

Balıkların sağlıklı ve normal büyümesi için gereken tüm besinler 

formüle edilen uemlerde sindirilebilir besinler olarak temin edilmelidir. 

Aksi taktirde, balıklar yem içeriğinde mevcut olan besinlerden 

yararlanamaz. Formüle edilen yemler ayrıca asgari miktarda ince 

madde içerecek ve sağlam, suya dayanıklı olacak şekilde peletlenip 

işlenmelidir. Kaliteli bir yemin uygun şekilde verilmesi, balık üretim 

istasyonlarındaki günlük rutinde başlıca öncelik olarak görülmelidir. 

Kültür balığı olarak yetiştirilen önemli balık türleri için besin madde 

gereksinimleri konusunda güvenilir hesaplamalar yapılmıştır. Bu 

hesaplamalar doğal beslenme alışkanlıkları ve çevresel gereksinimleri 

kıyaslanabilen türler arasında oldukça benzerdir. Ayrıca balık 

yemlerinde kullanılan genel yem hammaddelerinin besinsel değeri ve 

uygunluğu hakkında da bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler etkili ve uygun 

maliyetli üretimi teşvik eden ve aynı zamanda kültürü yapılan türlerin 

sağlığını koruyan yem formülasyonlarının ve yem yönetim 

uygulamalarının gelişimine kılavuzluk eder.  
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VII. Balık Hastalıkları ve Tedavi 

Yöntemleri 
                                       

                                                Yazarlar: Prof. Dr. Imre Mucsi, 

                                                     György Lódi, János Sztanó 

 

Sağlıklı balıklar hareketlidir ve çevresel uyarılara iyi tepki verir. 

Vücutlarında görünür hastalık veya yaralanma olmaz, yemlerini de 

hareketli bir biçimde ararlar.  

Hasta balıklar durgun bir şekilde yüzer, suda yan veya sırtüstü 

süzülür veya öylece yüzer, su girişinde toplanır ve su yüzeyine yakın 

yerlerde zorlukla nefes alır. Ayrıca iştahları olmaz ve yem tüketmezler. 

Hasta balıklarda biçimsiz omurga, karın lezyonları, aşırı zayıflık, şişik 

gözler, kırık yüzgeç, kalkmış pullar, derinin solması, düzensiz deri 

hastalıkları, deri yüzeyinde parazit ve tümör  tipik olarak görülen 

belirtilerdir. Balık su içinde yaşadığından sağlık durumu ancak iyi 

gözlem yapılarak anlaşılabilir.  

 

Biyotik balık hastalıkları virüs, bakteri, mantar ve parazit kaynaklı 

hastalıklardır.  

Abiyotik balık hastalıkları oksijen eksikliği koşulları, kötü su 

kalitesi, toksik madde varlığı, beslenme sorunları, kötü ve küflü 

maddelerle beslenme gibi düzensiz çevresel faktörler sonucu oluşan 

hastalıklardır.  

 

 

1. Biyotik Balık Hastalıkları 

Viral hastalıklar 
 

Sazanların bahar viremisi (Virus septicaemia infectiosa 

cyprinorum) - RNS virüsünün yol açtığı, esasen bir veya iki yaşındaki 

sazanları etkileyen bir hastalıktır. Hastalık, göl sıcaklığının 13-15 °C'yi 

aştığı bahar döneminde başlar. Ölü veya hasta balığın karnı genişler, 

gözleri şişer, rektumu dışa doğru çıkar, pulları kalkar ve deride 

kanama görülebilir. İncelenmiş balıklarda karın boşluğunda sıvı 

toplandığı, vücutta kanamalar olduğu ve iç organların şiştiği görülür. 

Özellikle viral hastalığının üstüne ikincil bir bakteri enfeksiyonu 

yaşanırsa balıkların hayatta kalma ihtimali düşer.  
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Viral hastalık vücudun güçlü direnciyle önlenebilirken, bakteriyel 

hastalıklar antibiyotik veya antibiyotikli yem ile önlenebilmektedir.  

Bahar viremisinin hayvan sağlığı mercisine bildirilmesi 

gerekmektedir. Hastalığın bulunduğu alana karantina uygulanır. 

Karantina ancak hayvan sağlığı mercisince kaldırılabilir. 

 

 
 

Balık çiçeği – sazan uçuğu (herpes) (Epithelioma myxomatosa 

cyprinorum) – Uçuk virüsünün yol açtığı bir sazan hastalığı olup 

nadiren yayınbalıklarında da görülür.  Hasta balığın baş, yüzgeç ve 

genelde vücudunda jel kıvamlı, grimsi beyaz dağınık veya birleşmiş 

yumrular oluşur. Bunlar vücuda sıkıca bağlıdır ve temizlenirse kanama 

bölgesi dağılmaz. Balıklar bu hastalıktan nadiren ölür; ancak etin tadı 

değiştiği için insanlar bu balıkları yiyemez.  
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Koi uçuk virüsü (herpesvirus) hastalığı - İlk kez, uçuk virüsünün 

yol açtığı bu hastalıktan sazan ve koi sazanlarının birkaç ay içinde 

%80'inin öldüğü İsrail'de görülmüştür. Hastalık daha sonra 

Endonezya'da da ortaya çıkmıştır. Koi uçuğu genelde su sıcaklığının 

22-27 °C olduğu yaz aylarında görülür. Ölü balıkların solungaçlarında 

beyaz noktalar, kangren, kanama ortaya çıkar; gözleri oyuklaşır; vücut 

yüzeyinde soluk izler, kabartılar görülür. 

 
 

Somon tipi viral hastalığı – Alabalıktaki viral hemorrajik septisemi 

(VHS), bulaşıcı kan kangreni (IHN) ve bulaşıcı pankreas kangreninden 

(IPN) meydana gelir. 

VHS'li balıklarda, deride ve kaslarda iltihaplı bölgeler görülür. 

Karaciğer ve böbreklerde kanama ve dejenerasyon meydana gelir ve 

karın boşluğunda iltihap sıvısı birikir. Ölüm oranı %50'ye kadar 

çıkabilmektedir. 

IPN genç balıkları hasta eder. Bu hastalığın belirtisi, virüs 

izolasyonunun yanı sıra pankreas kangreni ve kaslarda hiyalin 

dejenerasyonudur. Bu hastalıklar yetkili mercilere bildirilmelidir. Ölüm 

durumunda araştırma için belirlenmiş laboratuvarlarla iletişime 

geçilmelidir. 

 

Turna Balıklarının Rabdovirüs Hastalığı (Virus septicaemia 

infectiosa esocium) – Turna balıklarının kızıl hastalığı olarak bilinir. 

4-5 cm uzunluğundaki turna balığının vücudunda kızıllık, deri ve 

solungacında kanama, gözlerinde şişkinlik ve hidrosefali belirir. 

Hastalık Japon balıkları ve su yoluyla bulaşır. 
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Süs balıklarında lenfosistoz– Süs balıkları akvaryumları ve 

havuzlarında görülür. Enfeksiyonlu balıkların yüzgeç, deri ve 

solungacında incimsi tümörler ortaya çıkar. Bunlar sonra ülserleşir. 

Hasta balıklar kötü beslenir ve gelişimleri yavaşlar.  

 

Yılan balığında karnabahar hastalığı (Papillomatosis 

anguillarum) - Yaşlı balıklarda görülen viral bir hastalıktır. Üst çene 

bölgesinde fıstık veya ceviz büyüklüğünde grimsi beyaz, düzensiz 

yüzeyli karnabaharımsı tümörler görülür. Bu balıkların insanlarca 

tüketilmesi uygun olmadığından ekonomik sonuçlar ortaya çıkar.  

 

Bakteriyel hastalıklar 
 

Aeromonas hydrophila'nın yol açtığı ascites (Septicaemia 

haemorrhagia cyprinorum) – Balıklarda düşük direnç durumunda 

görülen farklı türlere ait bir hastalıktır.  Bu hastalıkta balıklarda karında 

sıvı toplanması, iç iltihaplanma ve kanama sonucunda ölüm görülür. 

Semptomları bahar viremisininkilere benzerdir.  

Balığı bu hastalığa yatkın kılan faktörler hatalı besleme, su 

sıcaklığında büyük dalgalanmalar, strese yol açan taşıma ve 

paketlemelerdir. Hastalık başka hastalıkların komplikasyonu olarak 

gelişebilmektedir. Mikrop, fakültatif bir patojen bakteridir. Suda, 

balıkların ortamında ve hatta bağırsaklarda daima bulunur. Balığın 

direnci zayıflarsa kana karışır, çoğalmaya başlar ve bakteriyemiye 

sebep olur.  

Havuz çiftliklerinde tedavi, balıkları antibiyotik takviyeyle 

yemlemek, antibiyotik içeren bir çözeltide yıkamak veya ayrı ayrı 

aşılama olabilir. 

 

Ülseratif dermatit (Erythrodermatitis) – Genelde sazanlarda bir 

Gram-negatif bakteri tipinin yol açtığı hastalıktır. Hastalığa diğer 

türlerde de rastlanır. Hasta balığın kafası hariç vücudunda yuvarlak 

ülserler gelişir. Bunlar dokuların derinine nüfuz eder.  Ülserler 

epidermi, dermatit ve kas hücrelerinin dejenerasyonuna neden olur. 

Hastalıkta karın boşluğundaki organlar etkilenmez.  
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Uzun süren hastalık bahar aylarında, genelde düşük dirence sahip 

balık gruplarında meydana gelir. Eskiden ascitesin kronik bir türü 

olduğu düşünülmüştür. Hastalık, olta balıkçıları arasında "yaralı 

sazan" adıyla bilinir. Ölüm oranı %20'den azdır. 

Hastalık, balıklar kış mevsiminde zayıf düşmüşlerse, baharda tatlı 

suya bırakılmış iki yaşındaki sazanlarda da gelişebilir. Balıklar 

antibiyotikle yemlenirse veya balık havuzunda antibiyotik çözeltide 

yıkanırsa iyileşme olasılığı bulunmaktadır. 

 

Kolumnaris – Genelde sazanlarda görülmekle birlikte beslenme 

sorununun plankton yetersizliğini doğurması sonucunda havuz ve 

akvaryumlardaki diğer balık türlerinde de rastlanabilir. Hastalık, adını 

şekli sütuna benzeyen Gram-negatif bakterilerinden almıştır.  

Bu hastalık durumunda balığın vücudunda ve genelde 

solungaçlarında beyaz ve bulanık yamalar oluşur. Bunun ardından 

deride ve solungaç flamentlerinde kangren meydana gelir. Hastalığın 

klinik belirtisi solungaç flamententlerinde parçalanma ve solmadır.  

Balık direnci düşerse, fakültatif patojen bakteriler aşırı çoğaldığında 

balık havuzlarında ve oltacılık göllerinde rastlanır. Tedavi olarak 

balıklar tuzlu suda yıkanabilir; fakat elverişsiz ortam koşullarının 

ortadan kaldırılması da önemlidir. 

 

Balık tüberkülozu (Tuberculosis piscium) – Esasen bir 

akvaryum balığı hastalığıdır. Tüm balık türleri de bu hastalığa 

yatkındır. Hastalık, insanlar için tehlike teşkil etmez. Hastalığa farklı 

mikobakteri suşları yol açar. Hastalık belirtileri uyuşukluk, zayıf 

balıkların karın hacminin artması, karın boşluğunda sıvı birikmesi ve 

bağırsaklarda bezelye büyüklüğünde tüberküller çıkmasıdır. Hastalık 
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tedavi edilemez. Enfeksiyonlu balıkların yok edilmesi ve akvaryumun 

veya havuzun bütünüyle dezenfekte edilmesi gerekmektedir. 

 

Turna balıklarında ülserleşme (Morbus maculosus esocium) – 

Patojeni netlik kazanmamıştır. Genelde bu hastalığa ilk baharda, 

yumurtlayan yaşlı turna balıkları yakalanır. Hastalıklı balıklar kıyıya ve 

su yüzeyine yakın dururlar. Hastalık başlangıcında vücudun farklı 

bölgelerinde daha sonra daha büyük ölçeklerde olmak üzere kızıllık ve 

iltihaplanma görülür. Sonra pullar dökülür, deri ölür ve alttaki dokularla 

kaslar kan ve sıvı dolar. Bu bölgeler kırmızı bir halkayla çevrelenir. 

Sonra ölü deri dökülür ve kasta derin bir ülser kalır. Ülser iyileşmez ve 

balık ölür.  

Yapılan incelemelerde balığın zayıf düşmüş olduğu, bazen de 

karaciğer dejenerasyonu ve bağırsak iltihabı ortaya çıkabildiği 

görülmektedir. Balığın tedavisi mümkün değildir. Ölü balıkların 

toplanıp yok edilmesi önerilmektedir.  

 

Alabalıklarda kızıl ağız hastalığı - Salomonella suşuna ait Gram-

negatif bakterilerinin yol açtığı bir hastalıktır. En belirgin semptomlar 

ağız çevresinde, dudaklarda ve sonra solungaçlarda kanama ve 

iltihaplanmadır. Derinin rengi kararır ve gözler şişkinleşir. Hastalıklı 

balıklar iştah kaybeder ve uyuşuk biçimde yüzer.  

İnceleme sonrasında vücudun tüm iç bölgelerinde kanama olduğu 

görülür. Hastalık 3-4 hafta sürer; genç alabalıkların %30-50'si, yaşlı 

alabalıkların %15-20'si ölebilir. Aşılama, sülfonamit ve antibiyotikle 

tedavi yapılabilir. Bu hastalık bazı ülkelerde mercilere bildirilmelidir.  

 

Gümüş sazanlarda septisemi - Psödomonas floresan bakterilerin 

yol açtığı bir hastalıktır. Deride, yüzgeçlerde, ağzın mukus 

membranında, solungaç boşluğunda ve göz boşluğunda kanamalar 

oluşur. Karaciğer ve böbrek dejenerasyonunun yanı sıra iç organlarda 

mukusta kanamalar ve nüfuzlar görülebilir. Kış mevsiminde tedavi 

mümkün değildir. Hastalık, teknoloji sıkı sıkıya takip edilerek 

önlenebilmektedir.  

 

Mucophilosis – Benzer isimdeki organizmanın yol açtığı bir 

hastalıktır. Enfeksiyonlu balığın solungaç epiderminde 60-70 µm 

çaplardaki Formulae görülebilir. Bunlar hücrelerdeki mikropların 

birikmiş kitlesidir. Bu esasen bir sazan ve ot sazanı hastalığıdır. Şu an 

bu hastalığın hiçbir tedavisi yoktur. Havuzun kurutulması ve toprağın 

kireçlenmesi önerilir. 
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Mantar ve alglerin yol açtığı hastalıklar 

 
Mantarlar sporlarla çoğalır. Hücrelerinde klorofil bulunmadığı için 

beslenme bakımından türler heterotrofiktir ve yaşamak için organik 

maddelere ihtiyaç duyar. Balık hastalıklarına yol açan mantarlar 

Archimyteses ve Phycomycetes gruplarına aittir. Bunlar, havuzun 

biyolojik dengesi bozulursa (oksijen yetersizliği, su pH'ında değişiklik 

gibi) hastalıklara yol açabilir. 

 

Saprolegniasis – Bilinen en eski balık hastalıklarındandır. Bu 

hastalığa çürüyen, bozulan organik maddede yaşayan mantarlar yol 

açar. Balığın derisinde farklı boyutlarda beyazımsı-grimsi pamuksu 

tümörler oluşur. Bu tümörlere mantarlar sebep olur. Mantarların bir 

ucu deriye nüfuz eder, diğer ucu balık üstünde suda yüzer. Tümör tüm 

vücudu kaplayabilir.  

Balıkların bırakılmasından sonra oltacılık havuzlarındaki 

yaralanmalarda da rastlanabilir. Havuz çiftliklerinde tümörler 

karabatak, martı veya etçil balık kaynaklı yaralanma bölgelerinde 

görülür. Pullar genelde mantarların altında kaybolur, deride kangren 

oluşur, yüzgeç kılçıkları parçalanır ve kornea şeffaflaşır.  

Hastalıklı balık suda uyuşuk biçimde yüzer. Çok hasta balıkların 

tedavi edilmesi güçtür. Hastalık erken teşhis edilirse, balık 4 ppm 

konsantrasyonlu malahit yeşili çözeltisinde (1:250,000 seyrelti) 20 

dakika yıkanırsa elverişli bir sonuç elde edilebilir.  

 

 
 

Solungaç çürümesi (Branchiomycosis) – Yetiştirilen herhangi 

bir balık türünde görülebilir. Hastalığa esasen bol miktarda organik 
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maddenin aşırı alg ve plankton nüfusunu tetiklediği oltacılık 

havuzlarında rastlanır. Hastalığa solungaç damarlarına parazit olarak 

yerleşen bir alg mantarı yol açar. Balıklar mantarın sporlarını yayar; 

ancak sporlar kirlenmiş suyla da taşınır. Kandaki mantar solungaç 

damarlarına girer ve burada kılcal damarları tıkayıp solungaçta 

kangrene yol açar. Hastalıklar algin tespit edilmesiyle diğer benzer 

solungaç sorunlarından ayırt edilebilir.  

Akut formu yaz sonu veya sonbahar başında ortaya çıkar ve 2-3 

gün sürer. Yarı akut formu baharda veya yaz başında başlar ve 1-2 

hafta sürer. Kronik tip baharda veya sonbahar sonunda ortaya çıkar 

ve aylarca sürer. Ölüm oranı düşüktür.  

Ağır enfeksiyonlu solungaç mermer rengine sahip olur. Bu, 

dolaşımdaki bir hastalığın göstergesidir.  

Hastalığı belirledikten sonra yemleme derhal kesilmelidir ve havuz 

büyük miktarda oksijenli bol suyla yenilenmelidir. Birikmiş plankton 

miktarı kireç (200kg/hektar) eklenerek düşürülebilir. Su pH'ı 9'dan 

yüksek olmamalıdır. Hastalığa, bakır sülfat (8-12 kg/hektar) eklenerek 

müdahale edilebilir. Bu madde, Mayıstan Ağustosa kadar her ay 

%1'lik bir çözelti halinde uygulanmalıdır.  

Dışarıdan enfeksiyonlu balıklar alınmazsa hastalık önlenebilir. 

Göldeki çürüyen bitkiler derhal toplanmalı ve havuzda Pekin ördeği 

yetiştiriliyorsa, göle hektar başına en fazla 100 ördek bırakılmalıdır. 

Hastalık şüphesi varsa hayvanlar havuzdan alınmalıdır.  

 

İhtiyosporidiyozi – Akvaryumda yaşayan tropikal balıkların bir 

hastalığıdır. Aynı isimli mantardan ortaya çıkar. Hastalıklı balık 

zayıflar, yüzgeçler kırılır, pullar dökülür ve deride ülserleşme meydana 

gelir. İncelemede dalak ve karaciğerde kangrenli nodüller görülür. 

Hastalığın tedavisi olmadığı için balıklar kısa sürede ölür. 

Balıkların ölümünü ötelemek için akvaryum suyuna antibiyotik 

eklenebilir. Hastalık, balıkların ve bitkilerin yok edilerek sıkı 

dezenfeksiyonla ortadan kaldırılabilir. Diğer ekipmanlar da hidroklorik 

asitle dezenfekte edilmelidir. 

 

Alglerin yol açtığı hastalıklar – Deriye ve solungaca yapışan 

algler gaz değiş-tokuşunu engeller, toksinleri zehirlenmeye sebep olur 

ve aşırı çoğaldıklarında ortamın dengesini bozar.  

 

Alg zehirlenmesine bazı yeşil ve mavi alg türleri toksin üretimi 

yoluyla sebep olur. Toksikoz, büyük miktarda gübre kullanan balık 

çiftliklerini etkileyebilir. 
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Alg çiçekleri besin maddesi açısından zengin havuzlarda yazın 

ortaya çıkar. Bu da gölün biyotop dengesizliğine yol açar. Aşırı 

türeyen algler su yüzeyinde engelleyici bir katman oluşturur ve suyun 

oksijen almasını engeller. Algler de oksijen kullanır ve ayrıca sudaki 

besin maddelerini tüketir. Aşırı türemeden sonra ölürler. Bu da çürüme 

sürecini hızlandırır ve böylece sudaki oksijen oranı daha da düşer. 

Çürüme sırasında hidrojen sülfür ve metan ortaya çıkar. Bu da 

boğulma semptomlarıyla büyük miktarlarda balık ölümüne sebep olur. 

Suyun pH'sındaki büyük değişimler de solungaçlara hasar verir.  

Alg çiçeği gübrelerin optimal düzeyde kullanılmasıyla önlenmelidir. 

Algler bir havuzda aşırı türemeye başladıysa, suya bakır sülfat veya 

kireç ekleyerek bu önlenebilir. Alg çiçeğine yatkın havuzlarda ördek 

yetiştirmek büyük özen ve teknolojiye ayak uydurmayı gerektirir.  

 

Mucophilosis (epitheliocystis) – Sazan ve ot sazanlarında 

hastalığa yol açar. Aynı isimdeki tek hücreli bir mikrop solungacın 

epitel hücrelerinde çoğalır. Hastalıklı hayvanların solungaçları ufak 

yuvarlak yamalarla dolar. Hastalık Haziran veya Temmuzda 

gerçekleşir. Genelde suda çürümeye meyilli organik maddelerin bol 

bulunduğu havuzlarda rastlanır.  

Hastalıklı balıklar su girişinde toplanır, uyuşur ve kıyıya yakın 

yüzer. Bu hastalıkla savaşmanın en iyi yolu havuzun hijyenik 

koşullarını korumaktır. 

 

 

Parazitlerin yol açtığı hastalıklar 
 

Çoğu balık hastalığına parazit organizmalar yol açar. Balık 

parazitleri genelde protozoa veya kurtlardır. Bunlara ek olarak bazı 

eklembacaklı ve yumuşakça türleri de balıklarda parazit olur. Bazı 

parazitler balık vücudunda serbestçe dolaşır ve ayrıldıktan sonra 

kendine başka bir balık bulur. Örneğin solungaç kurtları, kan 

parazitleri ve koşniller gibi bazı parazit grupları bir balık türüne 

özgüdür.  

Islak ortamın özel niteliklerinden dolayı balıklar muhtemelen hiçbir 

zaman parazitsiz yetiştirilmez. Ufak ölçekli bir parazit istilası, hastalık 

anlamına gelmez. Parazit istilasının bir hastalığa dönüşmesi, 

parazitlerin sayısına, balık yaşı, gelişimi ve durumuna ve istilanın 

süresine, vb. bağlıdır. İyi beslenen, durumu iyi balıkların doğal direnci 

genelde hastalık gelişimini engellemeye yeter.  Ancak durumları 

zayıflarsa ağır hastalıklar ortaya çıkabilir. Parazitler solungaçlara öyle 

çok hasar verebilir ki solungaçlar gaz değiş-tokuşu yapamaz ve 
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balıklar boğulur. Bir diğer önemli hasara da parazitlerin mekanik ve 

toksik etkisi yol açar. Parazitler yapışıp ondan beslendiği için solungaç 

kangren geçirir ve epitelyal çoğalmaya başlar. Balığın solungaç 

hasarından ölüp ölmeyeceği suyun sıcaklığına ve oksijen seviyesine 

bağlıdır. Daha sıcak sulardaki balıklar soğuk sudakilere göre daha 

erken ölür. Suyun oksijen içeriği bir diğer önemli faktördür.  

 

Ichthyophthiriasis – En bilinen ve ekonomik olarak en önemli balık 

hastalıklarındandır. Soğuk ve sıcak havuzlarda ve akvaryumlarda da 

gerçekleşmektedir. Hastalığa kirpikli bir protozoan yol açar. 1 mm'lik 

büyüklüğü sebebiyle gözle görülebilir. Bu dış parazit epitelyalin dış 

katmanının altında bir iç parazite dönüşür ve konak organizmanın 

hücreleri ve dokularıyla beslenir. Balıktan ayrıldıktan sonra parazit 

dışarıda türer ve çok miktarda yeni parazit yeni konaklar arar. Bu tür 

gelişmeden dolayı oltacılık gölleri veya entansif balık çiftlikleri gibi 

kalabalık sularda tutulan balıklarda yoğun bir istila gerçekleşebilir. 

Solungaç ve deri hasarı yüzde 100 ölüm oranına sebep olabilir. Derisi 

etkilenmiş balıklar öğütülmüş tahılla kaplı gibi görünür. Bu yüzden 

hastalığa bazı ülkelerde öğütülmüş tahıl hastalığı ismi verilir. 

Etkilenmiş balıklar derin suları terk eder, yüksek oksijen içerikli 

sular arar ya da yüzeyde güçlükle nefes alır. Yan taraflarını ve 

karınlarını sürtmeye çalışırlar. Buralar kızarır ve yaralar oluşabilir. Deri 

ve solungaçta grimsi beyaz, keskin şekilli, çapı 0,3-1 mm olan çıkıntılı 

nodüller oluşur.  
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Tedavi için malahit yeşili önerilir. 400 g malahit yeşili ılık suda 

seyreltilir ve 1000 m
3 

havuz suyuna eşit şekilde eklenir. Maddeyi suya 

eşit şekilde karıştırmak çok önemlidir. Çünkü malahit yeşili balıklar için 

zehirlidir. 24 saat sonra havuz suyunun değiştirilmesi önerilir. 

Tedaviye bu çözeltiyle devam ettirilmelidir.  Diğer bir yöntem de 

enfeksiyonlu balıkları akan suya sokmaktır. Burada protozoalar akımla 

beraber sürüklenir. Aynısı akvaryumdaki balıklar için önerilir.  

 

Balık uyku hastalığı (Trypanoplasmosis) – Balığın kanında 

yaşayan bir kamçılı protozoanın yol açtığı hastalıktır. Enfeksiyon 

balıktan balığa balık sülüğüyle geçer. Kanda serbestçe dolaşan 

parazitler kamçılarını sallar, bölünerek çoğalır ve kan plazmalarını 

yiyerek ve alyuvarlara zarar vererek balığı zayıf düşürür. 

Balıklar yavaşlar, az hareket eder. Çok hasta balıklar suyun 

dibinde yan yatar ve vücutlarında çok miktarda balık sülüğü bulunur. 

Bu balıklar zayıflar, deri ve solungaçları solar ve gözleri çukurlaşır.  

Belli bir tedavisi yoktur. Koşullar iyi tutularak ve balıklar düzenli 

beslenerek önlenebilir.  

 

Chilodonellosis – Benzer isimdeki protozoanın yol açtığı bir 

hastalıktır. Genelde kalabalık balık gruplarında, yavru balık yetiştirme 

havuzları ve kışlama havuzlarında görülür. Parazit suyla yayılır. Daha 

soğuk sularda da çoğalır. Hastalıklı hayvanlar uyuşuklaşır, yüzeye 

yakın yüzer. Birçok kez karınlarını yukarı döndürürler. Cansızlaşan 

balıklar elle yakalanabilir. Balığın derisi sütümsü bir renge dönüşür, 

epiderm yıpranır, solungaçlar solar ve vücutları bulanıklaşır, mukus ve 

epiderm parçalarıyla kaplanır. 

Hastalığı önlemenin esas yolu havuzlardaki balık yoğunluğunu 

azaltmak veya malahit yeşili, bakır sülfat, metil mavisi gibi kimyasallar 

kullanmaktır.  

 

Ichtyobodosis veya Costiosis – Yoğun olarak suya salınmış 

birkaç haftalık sazan ve alabalıklarda görülen hastalıktır. Bu hastalığa 

kamçılı bir protozoan yol açar. Hasta yavru balık az yem yer veya hiç 

yemez. Balıklar su yüzeyine yakın durur ve güçlükle solur. Hareketleri 

yavaşlar ve ortamdan gelen uyarılara tepki vermez. Kolayca 

yakalanabilirler. Yüzgeç, deri ve solungaçlarda tülümsü gri bir tabaka 

görülebilir. Çeşitli durumlarda yüzgeçler şeffaflığını yitirir, bulanıklaşır 

ve üstünde yara ve deformasyon belirir. Deri parçalanır ve parçaları 

suda yüzer.  

Bu hastalık genelde asitli su girişi olan ve balıkların yoğun olarak 

bulunduğu havuzlarda görülür. Tedavi için yaşlı sazanlar %5'lik bir 
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sofra tuzu çözeltisinde yıkanabilir. Bunun faydalı bir etkisi vardır. Diğer 

türler ve yavru balıklar için %2,5'lik bir sofra tuzu çözeltisinde 15-20 

dakikalık bir yıkama önerilir.  

 

Trichodinosis – Kirpikli parazitler yol açar. Bunlar solungaçları, 

deriyi ve yüzgeçleri kaplar. Ciddi epiderm yaraları ölüme sebep olur. 

Esasen balık çiftliklerindeki otçul balıklar etkilenir. Ölü balıkların 

solungaçları soluk, mukus ve doku parçalarıyla kaplıdır. Tavsiye 

edilen tedavi malahit yeşilinde yıkamadır.  

 

Balık Koksidiyozu – Çok yaygın bir istiladır ama sadece pullu 

sazan ve gümüş sazan koksidiyozu önemlidir. Yaygın bağırsak 

koksidiyozuna Eimeria carpelli sebep olur. Etmenin tüm gelişimi 

balıkta gerçekleşir. Oositler bağırsak epiderminin içine doğar. Burada 

bağırsak hücrelerine mekanik olarak ve toksik metabolitlerle zarar 

vererek bağırsakların ayırma ve emme mekanizmasını bozlar. Sonuç 

olarak bazı yerlerde mukus membranı soyulur ve bakteriler birikmeye 

başlar.  

Bu hastalık kış sonunda yaşlı balıklarda ve yaz boyunca yetiştirme 

havuzlarındaki yavru balıklarda görülür. Ağır koksiyodiz durumunda 

bağırsakların mukus membranında çok sayıda sarı leke ortaya çıkar.  

Enfeksiyonlu balıklar zayıf düşer. Havuzun dibine veya kıyı 

kenarına gruplar halinde yatarlar. Başları genelde aşağı dönük olur. 

Gözleri oyuklaşır, sırtları ve karınları geri çekilir. Bağırsak mukus 

membranı kalın, kızılımsı mukus tabakasıyla kaplanır. Burada oositin 

gelişimsel formları bulunur.  

Klinik belirtiler gösteren balıklar tedavi edilemez. Hastalıkla 

mücadele ancak önleme yoluyla verilebilir. Bahar grupları ancak 

kurutulmuş ve kireçle dezenfekte edilmiş bir havuza salınmalıdır.  

 

Myxosporean’ların yol açtığı hastalıklar – Miksosporların bazı 

türleri balıklarda oluşur ve bazıları önemli hasara yol açabilir. İstilanın 

belirtisi yüzgeç, deri, solungaç ve iç organlarda iğne başı 

büyüklüğünde beyaz yumruların oluşmasıdır. Bu kistler spor doludur.  

 

Solungaç myxobolosisi (Myxobolosis disparum) – Protozoalar, 

solungacın merkezi bağlayıcı dokularında ve dış kısımlarında darı 

tanesi büyüklüğünde kistler oluşturur. Balıklar yeterince güçlüyse 

ölmez. Havuzlar kurutulabilirse ve üst tabaka kışın donarsa istila 

azaltılabilir. Havuz toprağı kireç ve kireç klorürüyle dezenfekte edilerek 

güvenilir arındırma sağlanabilir.  
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Kas miksobolozu (Myxobolosis cyprinorum) – Sazanın iskelet 

kaslarında protozoa gelişir. Sporlarına ise tüm iç organlarda 

rastlanabilir. Sporlar yüzünden iç organ kılcal damarlarında sulu 

nüfuzlar gerçekleşebilir, pullar ayrılır ve gözler şişer.  Böbrekler ve 

kaslar kolay bozulabilir, ayrıca anemi görülebilir.  

 

Alabalık sema (whirling) hastalığı (Myxobolosis salmonum) – 

Esasen gökkuşağı alabalığında ekonomik zarara yol açar. Kemik 

kıkırdağına ve omurgaya hasar verir. Belirtisi, denge merkezi 

hasarından dolayı balığın etrafında dönmesidir. Vücudun arkası ön 

kısımdan daha koyudur. Kıkırdak doku hasarından dolayı omurga 

yana kıvrılabilir, solungaçlar eğrilir, burun "domuz burnu"na döner ve 

ağız açık kalır. Fumagilin DCH toz, hastalığın tedavisi için uygundur. 

Ayrıca havuzun dip toprağı dezenfekte edilmelidir. 

 

Telohanelloz – Yazları sazan yavrularını hasta edebilir. Yüzgeç ve 

kılçıklar bozulur ve kırılır. Hastalık önemli ekonomik hasara yol açmaz. 

Hastalıkla savaşmak ve hastalığı önlemek için havuzun kurutulup 

dezenfekte edilmesi gerekir.  

 

Solungaç sferosporozu – Kist olmadan protozoalar gelişir ve 

solungacın yüzeyinde ve nadiren deride katmanlar oluşturur. Hastalık 

bu yüzden basit bir gözlemle teşhis edilemez. Enfeksiyonun özel bir 

epidemiyolojisi vardır. Sporlar sadece yazın ve sonbaharda görülebilir. 

Hastalığın başında enfeksiyonlu balık oranı bazı havuzlarda % 80-

100'dür. Yan havuzda hiç enfeksiyon bulunmayabilir. Bir grupta ya 

ciddi enfeksiyonlu ya da hiç enfeksiyon kapmamış balıklar bulunabilir.  

Hasta balıklar boğulma belirtisi gösterir. Su yüzeyine yakın 

yüzerler, zayıf düşer ve zayıflarlar. Sporlar büyüdüğünde ölüm oranı 

çok yüksektir. Ölü balıkların solungacı soluktur. Bulanık bir yapısı 

vardır ve hasarlı doku parçaları görülebilir. Balıklar optimal şekilde 

yemlenirse enfeksiyonu atlatabilir ve enfeksiyon sonbahar sonunda 

biter.  

 

Yüzme kesesi hastalığı (Aerocystitis) – Havuz çiftliklerinde 

görülen bir sazan hastalığıdır. En önemli yavru balık hastalıklarından 

biridir. Hastalığa yüzme kesesi duvarında gelişen bir protozoa yol 

açar. Hastalık beş aşamaya bölünebilir:  

 1.   Yüzme kesesinde kan fazlalaşır ve küçük kanamalar gelişir. 

 2. Yüzme kesesindeki kan seviyesi düşer ve yüzme kesesi 

duvarında belirgin, mercimek büyüklüğünde kahverengi veya siyah 

yamalar oluşur. 
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3.  Yüzme kesesi kalınlaşır, iltihaplanma görülür. 

4.  Hastalık ağırlaşır, yüzme kesesi duvarının bazı katmanları ölür. 

      5. Yüzme kesesi duvarında kistler oluşur ve boşluk seröz, iltihaplı 

sıvılarla dolar. 

Üçüncü aşamadan sonra bakteriyel komplikasyon görülmesi 

muhtemeldir.  

 
Belirtiler bakımından hastalık ilk iki aşamada asemptomiktir. 

Hastalığın kronik formunda (3. aşamadan sonra) hasta balık sırtüstü 

yüzer, dengesini yitirmiştir ya da yan veya baş aşağı yüzer. Kuyrukları 

su üstüne çıkar, kuyruklarını çırparlar fakat tekrar batamazlar. 

Havuzdaki veya akvaryumdaki su seviyesi düşünce hasta balıkta 

yüzme kesesi hidrostatik rolünü yerine getiremez olunca semptomlar 

aniden başlar. Balığın karnı çok büyür ve karnına dokunulduğunda 

dalgacıklı bir his verir. 

Balıkların yaklaşık %10-20'si baştaki hafif hastalıktan en ağır 

aşamalara ulaşır ve ölüm oranı da seyrektir. Sazanlarla yaşayan diğer 

balıkların görünür şekilde hastalanmaması dikkat çekicidir. Yavru 

balıklardaki hastalığın gidişatı hızlıdır. Parazit formu iyileşmeye 

meyillidir ve yüzme kesesi yenilenir. Komplikasyonlar halinde balık 

sürüsünün büyük bölümü kısa sürede ölebilir.  

Tedavisi bulunmamıştır. Önleme için etkili ilaç fumagillin DCH 

tozudur.  

 

 

Kurtların yol açtığı balık hastalıkları 

 
Bunlar genelde harici parazitlerdir. Genellikle balığın solungaç, 

yüzgeç ve derisinde ve burun boşluğunda kolonize olurlar. 
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Sazangillerin solungaç kelebeği hastalığı (Dactylogyrosis) - 

Dactilogirus'lar uzun vücutlu ufak kurtlardır. Uzunlukları 1 mm'yi geçer. 

Bu parazitler hermafrodittir ve üremek için yumurtlarlar. Solungaçlarda 

yaşayan kurtlar yumurtlar, yumurtalar havuzun dibine batar. Bunlar 

havuz dibinde embriyolara dönüşür ve kurtçuklarr konak bir balık 

bulmak için yüzer. Solungaçlara yerleşen kurtçuklar gelişmeye 

başlayarak kamçılarını düşürürler. Solungaçlara yerleşmiş olan kurtlar 

kancalarıyla kendilerini solungaca sabitler. Epitel hücreler, doku 

sıvıları, mukus ve bazen kanla beslenmek için yan kancalarıyla 

epitelyuma zarar verirler. Kurt istilası birkaç gün içinde gerçekleşirse, 

çok sayıda solungaç kurdu yerleşir. Balıklar tipik solungaç 

hasarlarından önce ölür. Ölüm oranı balığın boyutlarına, yerleşmiş 

kurtların sayısına ve su sıcaklığına bağlıdır. 

Hasta balıklar huzursuzdur, oksijeni daha fazla olan suları ararlar. 

Acı çeken balıklar karınları yukarı dönmüş şekilde su üstünde yüzer. 

Doğası gereği solungaçlar soluk, mozaikimsi, bol mukusla kaplanır. 

 

 
 

Hastalığı kontrol etmek için yavru balıkların parazit taşıyıcısı 

olabilecek daha yaşlılarla, örneğin damızlık anaç balıkla doğrudan 

temasını engellemek önemlidir. Kusursuz ayrıştırma, suni tohumlama 

yöntemiyle sağlanır. Kışlama, toprağın kurutulması ve 

dezenfeksiyonuyla yumurtalar ortadan kaldırılabilir. Diğer etkili bir 

yöntem de balıkların salınmasından birkaç gün önce havuzların suyla 

doldurulmasıdır. Açılan kurt larvaları uygun bir konak yokluğunda ölür. 

Uygun yemleme durumunda yavru balıklar kısa sürede 5-6 cm 
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uzunluğa erişir ve parazitlerin hasarlarından kurtulur. Havuzlarda balık 

yoğunluğu azaltıldığında parazitlerin konak balıklar bulmaları zorlaşır. 

Hasta yavrular % 2,5'luk tuz veya amonyak çözeltisinde yıkanarak 

tedavi edilebilir. Yaşlı balıklar % 5'lik tuz çözeltisinde 5 dakika 

yıkanabilir. % 0,1 amonyak hidroksit çözeltisinde yarım dakika 

yıkanarak benzer olumlu sonuçlara ulaşılabilir. 

 

Yayınbalıklarının solungaç kurdu hastalığı 

(Ancylodiscoidosis) - Yayınbalığına özgü bu parazit orta 

kancalarıyla solungaç dokularına tutunur ve yan kancaları ve sindirim 

sıvılarıyla solungaca zarar verir. Solungaç epidermisi çürür, doku 

hasar görür ve kanama başlar. Akut solungaç kurdu hastalığı yavru 

balıklarda gelişir ve yaşlı balıklarda subakut veya kronik bir hastalık 

görülür. Hasta balıklar hipoksi ve asfiksi belirtileri gösterir. Göl girişine 

doğru hareket eder ve elle yakalanabilirler. Bazı balıklar dikey şekilde 

su yüzeyinde yüzerler. Otopsi sırasında, büyük miktarda bu kurtlara 

sahip diğer balık türlerinde benzer bozukluklar gözlenir. 

Hastalığın tıbbi tedavisi için organik fosforik asit esterlerinin 

kullanımı ve yüzde 0,1'lik amonyak hidroksit çözeltide yarım dakikalık 

yıkama iyi sonuçlar doğuracaktır. Hastalığın önlenmesi için esas 

gereklilik, annelerin yavruları kirletmesini önlemektir. Hatta annelerin 

gölde yumurtlamalarından önce yıkanması önerilmektedir. 

 

Gyrodactylosis – Bu parazitler balıkların vücut yüzeyinde, yüzgeç 

ve solungaçlarında yaşar. Viviparöz bir türdür. Kurdun vücudunda bir 

seferde müteakip nesiller bulunabilir. Parazitler özellikle havuz 

çiftliklerinde sazanlarla ve diğer havuz balıklarıyla beslenir. Hasta 

balıklar uyuşuktur; yavrular yavaş gelişir ve nefes darlığı belirtileriı 

gösterir. Kurtlar tuz ve amonyak banyolarında veya organik fosforik 

asit esteriyle öldürülebilir. Alınacak önlem ise balık yoğunluğunu 

azaltmaktır. 

 

Kelebek kurtları (Trematodes) – Ara konaklarla türeyen 

parazitlerdir. Bazıları balıklarda, bağırsaklarındaki veya 

damarlarındaki yetişkin kurt parazitlerdir. Bu durumda ilk ara konaklar 

deniz salyangozları veya midyelerdir. İkinci ara konaklar yengeç, 

salyangoz, böcek gibi balığa gıda kaynağı olan organizmalardır. Ara 

konağa ihtiyaç duymazlarsa, kelebeklerin gelişimsel aşamaları 

(cercaria) aktif olarak yüzen balıkları bulur ve vücutlarına girer. 

 

Balıkların kan kelebeği hastalığı (Sanguinicolosis) – En uzunu 

1 mm ve vücudu uzun olan kelebekler sazan solungaçlarının 
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damarlarında parazitlik yapar. Ara konakları salyangozlardır. 

Kelebekler parazitlik yaptıkları sazan kanında yumurtlar; mirsidyumlar 

burada çatlar ve dokulara nüfuz ederek suya girerek bir salyangoz 

bulmak üzere yüzer. Burada evrilmeye devam ederler ve sonra ara 

konağı terk ederek nüfuz edecek bir balık bulurlar. Burada da cinsel 

olarak olgunlaşırlar ve süreç tekrar başlar. Büyük miktarlarda bırakılan 

yumurtalar damarları tıkayabilir. Sonuç olarak tıkanma ve kangren 

gerçekleşir.  

 

Solungaç hastalandığında, tıkanan kılcal damarlar sebebiyle bazı 

solungaç yaprakları ölür ve yok olur. Solungaçlar soluklaşır, bazen 

kanamayla beneklenir. Hastalığın bu formu esasen yavrularda görülür. 

 

Böbrek hastalandığında, Malphigi cisimcikleri tıkalı kılcal 

damarlardan dolayı ölür ve böbrek işlevinin yitirilmesi sonucu karın 

boşluğunda, pul ceplerinde ve göz boşluğunda sıvı birikir. Karın büyür, 

pullar ayrılır ve gözler şişer. Hastalığın bu formu esasen daha yaşlı 

balıklarda görülür. 

Hastalığın kontrolü salyangozların yok edilmesine dayanır. Bu da 

havuz dibinin dondurulması, yazın havuzun dinlendirilmesi ve kireçle 

dezenfekte edilmesiyle yapılabilir. 5 mg/l'lik bir bakır sülfat çözeltisi 

uygun bir salyangoz dezenfektanıdır. 

 

Kelebek larvasının yol açtığı hastalıklar (Diplostomosis) - 

Yaygın bir hastalıktır. Kelebek larvaları balık gözlerinde (göz 

merceğinde) parazitleşir ve olgun formları su kuşlarının (martı, 

balıkçın) bağırsaklarında yaşar. Yumurtalardan çıkıp dışkıyla suya 

düşen mirsidyumlar salyangozlara nüfus ettikten sonra cercaria’ya 

dönüşür. Cercaria’lar salyangozu terkeder ve buldukları balığın 

derisine nüfuz eder. Kan dolaşımı yoluyla göze girerler ve görünür bir 

şekilde kist oluşturmadan yıllarca orada kalırlar. Balık vücuduna göç 

eden veya mercekte bulunan larvalar balığı öldürebilir. Çünkü balığın 

görünür şekilde kötüleşmesi yem alımını engeller. 

Cercaria’ların göçü sırasında balıklar huzursuzlanır, güçlükle 

hareket ederler, derileri kararır ve karın bölgesinde kanamalar belirir. 

Göz hastalığının belirtisi hayvanların incelmesi ve bulanık 

merceklerinin sütümsü bir renge bürünmesidir. 

Enfeksiyonun ortadan kaldırılması, salyangoz ve kuşların kontrolü 

ile mümkündür. Ara konaklar yukarıda belirtilen havuz dibi arıtma ve 

kuşları korkutmayla yok edilebilir. 
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Balık tenyası hastalığı 

 

Khawiosis - Bölümlere ayrılmamış tenya sazan ve ot sazanlarının 

bağırsağında görülür. Yetişkinlerin boyu 170 mm, eni 4 mm'dir. 

Khawia ara konaklarla türer (Tubifex tubifex), orada bulaşıcı aşamaya 

ulaşır ve ara konakla beslenerek balığın bağırsak sistemine girer, ön 

kısma tutunur ve burada cinsel olarak olgunlaşır. Tüm gelişim 

döngüsü bir yıl sürer. Coracidium’lar baharda ve yaz başında çatlayan 

yumurtalardan çıkıp toprakta oluşur. Bu arakonak tarafından tüketilir 

ve sonraki gelişim aşaması burada gerçekleşir. Ara konak da tubifex'le 

balığa yem olur. 

Hastalığın tipik belirtisi yoktur. Balıklar yağsız olur, gelişimleri 

gecikir ve düzgün yem yemezler. Bağırsak epitel lezyonları ve ülserleri 

oluşur ve ağır bağırsak iltihaplanması da görülebilir. Bağırsak mukus 

üretimi artar, mukoza şişer, ayrıca ufak kanamalar oluşur.  

Hastalığın kontrolü havuz dibinin kurutulması ve dondurulmasıyla 

ve enfekte balıkların tedavisiyle yapılır. Hastalıklı balıklar uygun 

ilaçlarla yumurtlama başlamadan önce baharda tedavi edilebilir. 
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Sazan ve ot sazanlarının Bothriocephalosis’i - Tenya 150-200 

mm uzunluğa ve 2,5-3 mm genişliğe ulaşabilir. Tenyanın vücudu 

arkada genişleyen çeşitli bölümlere sahiptir. Yumurtalar balığı dışkıyla 

terk ettikten sonra göl dibinde Coracidium’lar oluşur. Su üstünde 

yüzerken 4-6 gün boyunca bulaşıcı kalır. Daha sonra göl yengeçlerine 

girerek burada 1-3 haftada bulaşıcı formlara dönüşürler. Ara konaklar 

balığın bağırsaklarına gıda olarak girerek ön kısımda koloni kurarlar 

ve böylece döngü tekrarlanır. Hastalık en çok havuz çiftliklerinde, 

yoğun olarak kullanılan akmaz göllerde ve rezervuarlarda görülür. 

Çiftlik balıkları arasında en yaygın hastalıklı balıklar sazanlar ve ot 

sazanlarıdır. Yabani yumurtlayan balıklar arasında havuz balığı ve 

kırmızı gözlü sazanlar hastalık kapar. Sahada, tenyanın tutunduğu 

bağırsakta enterit, kanama, kangren ve toksisite sebebiyle karaciğer 

ve böbrek bozulması gerçekleşebilir. Yerleşen kurtlar bağırsak 

lümenini tıkar, normal işleyişini bozar ve önemli miktarda gıda 

konaktan çıkar. Bu da balığın ağırlık kazanmasını azaltır. Hastalığın 

semptomları tipik değildir. En başta sadece yem almama görünür. Ağır 

istila durumunda balık su yüzeyinde yüzer, yem yemez, incelir ve ölür. 

Otopsi sırasında bağırsakta sarımsı-beyazımsı kurtlar açıkça 

görülebilir. Hastalığın kontrolü zordur. Çünkü kurdun göldeki gelişimi 

için tüm koşullar mevcuttur.  

Hastalığı önlemek için yavruyu yetişkinlerden sıkı şekilde ayırmak 

ve her sezon bakım havuzlarını kurutup dondurmak veya kireçle 

dezenfekte etmek önemlidir. Sudaki kurtlar organik fosforik asit 

esteriyle farklı gelişim aşamalarında yok edilebilir. Balıkta yaşayan 

tenyalar uygun ilaçlar ile yok edilebilir. Yemle ilaç karıştırılarak 

kullanılabilir. Genelde tam iyileşme güçtür. Çünkü ağır enfeksiyonlu 
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balıklar yemi en az tüketenlerdir. Enfeksiyon kaynağı olmaya devam 

eder. 

 

Ligulosis - Yetişkin kurtlar su kuşunun bağırsaklarında parazitleşir 

ve olgunluğa dek orada kalır. İlk ara konaklar Cyclop’lar, ikincisi de 

sazangillerdir. Bulaşıcı olması için kurtların balığın karın boşluğunda 

en az 425 gün kalması gerekmektedir. Balığın enfeksiyonu 3 yıldan 

uzun sürebilir. Enfeksiyonun en yaygın yerleri doğal sular, göller ve 

akmaz göllerdir. Ligülosis çapak balığı, kızılgöz ve inci balığı 

sürülerinin büyük kısmını yok edebilir. Balık havuzlarında sazanlar ve 

büyükbaşlı sazan nüfusları arasında önemli bir enfeksiyon görülebilir. 

Tenyalar karında öyle ciddi değişimlere yol açar ki balıkta kolonileşen 

1-2 tenya ölüme yol açabilir.  

 

 
 

Kurtlar balığın üçte biri kadar ağırlaşabilir. Bu yüzden karın duvarı 

genişler, gevşer, iç organlar baskı görür, tıkanır, bağırsakta yapışma 

görülür, sürekli bir karın iltihabı durumu baş gösterir ve boşlukta sıvı 

birikir. Hasta balık zorlukla yüzer ve su yüzeyine yakın durur. Güçlükle 

hareket eder ve sırtüstü yüzer. Göle atılan yemden değil, planktondan 

yer. 

Havuz çiftlikleri su kuşlarını kaçırarak ve yuvalama imkanlarını yok 

ederek ligulosisiden korunabilir. Doğal sulardaki ligülosis, avcı kuşları 

teşvik edilerek hasta balıkların ortadan kaldırılmasıyla azaltılabilir. 

 

Yuvarlak solucanların yol açtığı hastalıklar - Çoka balığı, 

yılanbalığı, çipura, turna balığı yuvarlak solucanların çeşitli türlerine 

maruz kalabilir. Genelde büyük ekonomik hasarlara sebep olmaz. 
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Sülüklerin yol açtığı hastalıklar – Balık sülüğü – Vücudu 

silindirik, ön ve arka ucu vakum ağzı gibidir. Yaklaşık 3 cm 

boyundadır. Sülükler hermafrodittir. Yazın yumurta keselerini göl 

bitkilerine, toprağa veya ıslak kıyıya bırakırlar.  

Yumurtadan çıkan sülükler hemen kan emmeye başlayabilir. Kanla 

dolan sülükler balıktan ayrılır ve dibe batar. Aç sülükler kaya ve 

bitkilerde sürünür ve bir balığa tutunur. Ağızları vücut yüzeyine yapışır 

ve kan emmek için deriyi deler. Sülüklerin tükürük bezleri antikoagulan 

(hirudin) içerdiği için sülük ayrıldıktan sonra kan bir süre akar. Hasarlı 

deri mantar ve bakteri tarafından istila edildiği için anemiyle beraber 

başka hastalıklar baş gösterir. Hastalık en çok kışlama havuzlarında 

görülür. Burada hayati işlevleri azalan balığa kan için saldırmak üzere 

en kolay şartlar mevcuttur. Bir diğer elverişli ortam da bitkilerin yoğun 

olduğu bölgelerdir. Hastalık daha yaşlı veya yabani balıklarda görülür. 

Sülükle yaşayan balıklar huzursuzdur. Kış gölünde kış uykularını 

yarıda keserek giriş suyuna yüzerler. Ağır istila durumunda balıklar 

incelir, derileri ülserleşerek kan sızdırabilir. 
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Göldeki su bitkileri kaldırılırsa veya göllere ot sazanları salınırsa 

hastalık büyük oranda azaltılabilir. Yabani balıkları çiftlik balıklarından 

uzakta tutmak da önemlidir. Kışın kuru göl yatağı hektar başına 2500-

3000 kg kireçle dezenfekte edilmelidir. Sülüksüz sürü salmak için 

balıkların % 2,5'lik tuz çözeltisinde 15 dakika yıkanması tavsiye edilir. 

Bu sürede sersemleyen sülükler balıktan düşer. Sülükler organik 

fosforik asit esterleriyle de yok edilebilir. 

 

 

Kabukluların yol açtığı hastalıklar (Lernaeosis)   
 

Nadir görülen bir parazit hastalığıdır. Dişi parazitler balıklara kalıcı 

olarak tutunur, sadece öldükten sonra düşer. Balığın üstüne yerleşmiş 

olanlar çıkıntılarıyla deriye o kadar derin nüfuz ederlerki kas 

katmanına ulaşırlar. Tutunma bölgesinde iltihaplı ülserleşme meydana 

gelir. Kenarlar açık kırmızıya dönüşür, normal dokudan keskin şekilde 

ayrılır. Bakteriler ülserde kolonileşebilir. Böylece büyürler ve doku 

tanelenmesi başlar. Pulcuklar vücut yüzeyinden kalkar. Parazitoz en 

sık balık çiftlikleri kanallarında yaşayan balıklarda ve havuz 

balıklarında görülür. Ancak turna balıkları ve otçul balıklar da 

etkilenmektedir. Önce hasta balıklar huysuzlaşır, hareket etmez, yem 

tüketmez ve çok zayıflar.  

Genç balıklar da ölür. Organik fosforik asit esterleri tıbbi tedavi için 

uygundur. 
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Balık Bitleri (Argulosis) - Her yaştan sazanlar enfekte olup 

hastalanabilir. Balıklara tutunan yengeç cinsel olarak olgunlaşarak 

kompleks bir dönüşüm geçirir. Parazit, kışı mukusla kaplı balığın 

derisinde atlatır. Balık bitlerinin geniş bir konak yelpazesi vardır. 

Sadece balıklarda değil, kurbağalarda da kolonileşebilirler. Aktif 

şekilde yüzen balığa yaklaşırlar ve vakum ağızlarıyla ve alt çene 

ayaklarıyla deriye tutunurlar. Delme organlarını deriye batırırlar ve 

iltihaplı deriden çekilen kanla ve doku sıvılarıyla beslenirler. Aşırı sıvı 

çıkışı olan bölgede çöküntü ve sonra ülserleşme meydana gelir. Balık 

bitleri konumlarını sık sık değiştirip birçok bölgede deriyi delerler. 

Mantarlar ve bakteriler delinen bölgelerde kolonileşir. 

Balık lifleri bazı parazit nematodların ara konağı olarak görev yapar 

ve yayılmalarını sağlar. Daha küçük balıklar balık liflerine karşı daha 

hassastır. Balıklar 20-25 balık lifi yüzünden ölebilir. 

Hasta balıklar huysuzlaşır, az yemeye başlar ve çok zayıflar. 

Enfeksiyon çıplak gözle görülebilir. Bit grubu balığı kaplayan çok 

miktardaki mukus içinde kolayca görülebilir.  

Hastalığı kontrol etmek için, yaşlı balıklar küçüklerden ayrı 

tutulmalı ve diğer balık türleri ve kurbağalar gölden çıkarılmalıdır. 

Havuz yatağının kurutulması ve dondurulması da tavsiye edilir. Göl 

yatağı sönmemiş kireçle dezenfekte edilebilir. Balık bitleri organik 

fosforik asit esteriyle kolayca yok edilebilir. Bir potasyum permanganat 

çözeltisi de kullanılabilir. 
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Midye larvalarının yol açtığı hastalıklar   

 

Midyelerin gelişiminde, larvaların balık solungaç, deri veya 

yüzgeçlerinde kolonileştiği ve tipik parazit yaşam tarzını gösterdiği 

nispeten kısa bir dönem bulunmaktadır. Parazitler doku sıvılarıyla, göç 

eden akyuvarlarla ve epitel hücrelerle beslenir. Midye larvaları 

balıklara en çok doğal sularda bulaşır. 

 

 

Nedeni bilinmeyen hastalıklar 
 

Solungaç kangreni - Genelde sazan balıklarında meydana gelir. 

Hasta balığın solungaçları şişer, yapıları bulanıklaşır ve üstlerinde çok 

miktarda mukusa rastlanabilir. Bazı solungaç yaprakları grimsi 

beyazdır. Diğerleri biriken kan yüzünden açık kırmızıdır. Solungaçlar, 

yaprak uçlarının ufalanmasından dolayı parça parça olur. Hastalığın, 

yüksek serbest amonyak içeriği sonucu gelişen otointoksikasyon 

olduğu veya amonyak zehirlenmesi ve arkasından gelen bir 

kolumnaris hastalığının kombinasyonu olduğu düşünülmektedir. 

Hasta balıklar huysuzlaşır, su girişi etrafında toplanır. Diğerleri 

dönme hareketleri gösterir, bu da nörolojik bir belirti oluşturmaktadır. 

Hastalık doğal sulara yeni salınan balıklarda görülür.  

 

Kış derisi hastalığı – Birkaç yaşındaki sazanlarda kışın görülen 

bir hastalıktır. Hasta balığın sırtında ve yüzgeçlerinde, en başta süt 

beyazı mukus gözlemlenebilir. Mukus altında deri pigmentasyonu 

değişir. Sonra deri haritamsı bir desene bürünür ve kurur. Hasta 

balığın derisi kazındığında bilinmeyen tek hücreli canlılar görülebilir. 

Hastalığın başlamasına akan suyun 1-2 dereceye aşırı 

soğutulmasının katkıda bulunması muhtemeldir. 
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Japon balıklarının granulomatosis’i - Enfeksiyon tüm yaşlı 

Japon balıklarında görülebilir ve genelde birkaç yaşındaki balıklar ölür. 

Dış klinik belirtiler arasında karın hacminin büyümesi, sersem yüzme, 

bir tarafa yatma veya suda sırt üstü yüzme bulunmaktadır. Otopside, 

belirtilerin her yönden tüberküloz enfeksiyonuna benzediği görülür. 

 

Balık haşerelerinin yol açtığı hastalıklar 
 

Kuş kesikleri - Balıkların vücudunda uzunlamasına yaralar sık sık 

gözlenmektedir. Bunlara sözde martı kesikleri denir. Bir kuş, balığı 

sudan alıp bıraktığında oluşur. Yaralanmalar genelde derinin dış 

katmanın içine doğru uzanır, fakat daha derin, kanamalı yaralanmalar 

da gerçekleşebilir. Ardından mantar ve bakteri komplikasyonları 

meydana gelebilir. Son 10 yılda çoğalan karabataklar yediklerinden 

fazla balığa zarar vermektedir. Yaraların sonbaharda, kışın ve bahar 

başında iyileşme ihtimali çok düşüktür. Su kuşları korkutularak kontrol 

edilebilir. 

 

Omurgasız balık zaralıları - Özellikle doğal sulardaki dalıcı 

böcekler, sandal böcekleri, sırt üstü yüzen böcekler, su akrepleri ve 

larvaları hastalıklardan daha fazla hasar verebilmektedir. Doğal 

sularda biyolojik denge balık ve düşmanları arasındadır. Üretim 

çiftliklerinde düşmanlara karşı savaşmak gerekmektedir. Bu haşereler 

organik fosforik asit esterlerine karşı epey hassastır. 
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2. Abiyotik balık hastalıkları 
 

Çevresel faktörlerin yol açtığı hastalıklar 
 

Oksijen eksikliği (Anoxemia) - Balığın ölümüne yol açan en 

yaygın faktördür. Suyun oksijen doyumu belli sebeplerden dolayı 

optimum seviyenin altına düşebilir. Yazın bu düşüşün sebebi yüksek 

su sıcaklığı veya suda gerçekleşen bir çürüme sürecidir. Ya da 

optimalden fazla, yüksek miktarda balık varlığı da sebep olabilir. Kışın 

buz oksijenin suya nüfuzunu doğrudan etkiler. Karla beraber suya ışık 

girmesini engeller, bu yüzden su bitkileri oksijen üretemez. 

Ciddi oksijen yokluğu ve suyun oksijen içeriğinin balığa 

yetmeyecek dereceye gelmesiyle oluşur. Nispi oksijen kıtlığı 

solungaçta hasara yol açar. Bu durumda suda yeterince oksijen olsa 

da balık bunu kullanamaz. Balıkta veya suda oksijen yetersizliği 

oluşursa balık ölür. Bu yüzden suyun ve balık solungaçlarının oksijen 

içeriğinin sürekli izlenmesi gereklidir. Balıklar kalabalık bir alandayken 

hasat, taşıma, suya balık salma gibi teknik yetiştirme faaliyetleri 

sırasında anoksik koşulları daima oluşmaktadır. Bu nispeten kısa süre 

ölüme yol açmaz, fakat oluşan stres etkiler ve hastalığa direnci 

azaltarak hastalıkların gelişmesini kolaylaştırır. 

Ciddi oksijen eksikliği durumunda, balıklar için bol miktarda oksijen 

bakımından zengin su sağlanmalıdır (pompalama). Gölde motorlu bir 

kayık çalıştırmak da uygundur. Kışın buzda delikler açılıp oksijen 

tedariki için buzdan kar kürenebilir. 

Nispi oksijen kıtlığı durumunda, sudaki oksijen içeriğini artırmanın 

yanı sıra solungaç hastalığı en kısa zamanda tedavi edilmeli ve 

ortadan kaldırılmalıdır. Göldeki çürüme süreçlerini önlemek için alg 

çiçeklerini önlemek üzere bitkiler sudan alınmalıdır. Bunu kışlama için 

de tekrarlamak gerekir. 

 

Zehirlenme (Intoxicationes Piscium) - Günümüzde kirlilik 

barındırmayan, sadece içme suyu değil, balık çiftçiliği için kaliteli su da 

gittikçe azalmaktadır. Atık su ve su kirliliği dünya çapında sorunlara 

yol açmaktadır. Su kirliliğiyle mücadelede balığın belirteç bir rolü 

vardır. Balığın yaşama koşullarını oluşturan su, uygun arındırma 

yöntemlerinden sonra içme suyu olarak kullanılabilir. 

Sanayinin gelişmesi ve tarımda kimyasalların kullanımıyla beraber 

sular gittikçe kirlenmektedir. Bu yüzden fazla balık ölümleri meydana 

geldiğinde sudan kaynaklanan zehirlenme aklımıza gelebilmektedir. 

Fazla balık ölümü vakalarının üçte ikisine sanayi, üçte birine de 

tarımsal faktörler yol açmaktadır. 
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Organik kaynaklı toksinler ya kendi kimyasal doğaları sebebiyle 

(tarım ilacı, fenol, vb.) ya da tek başlarına zararsız olsalar da (gıda 

sanayisi atık suyu) bunlar büyük miktarda oksijen emdiği ve balığın 

boğulmasına yol açtığı için zehirlidir. İnorganik bileşikler (ağır metal 

tuzları, amonyak, hidrojen sülfür, vb.) etkilerini doğrudan gösterir ve 

balığın ölümü bizzat toksinler yüzünden gerçekleşir. 

Zehirlenme aynı veya farklı balık türlerinin bir kerede büyük 

miktarlarda ön belirtiler olmaksızın ölmesiyle karaterize olmaktadır. 

Ölüm nedenlerini bulmaya çalışırken ilk adım oksijen eksikliğini 

dışarıda tutmaktır. Nehirlerdeki oksijen eksikliği genelde yaz 

sıcaklığında gerçekleşmez ama genellikle yüksek yoğunluklu havuz 

çiftliklerinde görülür. Oksijen eksikliği kaynaklı ölüm genelde sabahın 

erken saatlerinde görülür, bu da sabah yemlerinin gündüz vakti hala 

su üstünde olmasıyla fark edilir. 

Viral/bakteriyel ve parazitik hastalıklarının varlığını belirlemek için 

ölü balıklardan ve canlı balıklardan test numuneleri (ve su numuneleri) 

alınıp hayvan sağlığı laboratuarlarına gönderilmelidir. Balık 

vücudunda toksin tespit etmek her zaman mümkün olmayabilir. Balık 

öldüğünde ve incelendiğinde, lağım suyu gibi sulardaki potansiyel 

toksinler, toksin miktarlarını göstermeyecek derecede seyrelmiş 

olabilir. Bu yüzden nehir söz konusuysa, numuneler akıntı yönünde 

alınmalı ve laboratuvara gönderilmelidir. Teşhis saha ziyaretlerinde 

uzmanların tecrübesiyle ve laboratuvar test sonuçlarıyla koyulabilir. 

 

Otojen zehirlenme – Buna genelde çürüyen bitki veya balçıktaki 

anormal bozulma sebebiyle suda ve göl yatağında oluşan hidrojen 

sülfür ve amonyak yol açar. Hidrojen sülfür bağlı, asidik topraklardaki 

sülfür iyonlarının bozulmasıyla oluşur. Gaz önce balçıkta sonra da 

suda birikir. Esasen yazın daha az olmak üzere kışın hidrojen sülfür 

hava basıncının düşmesiyle salınır ve zehirlenmeye yol açar. Hidrojen 

sülfit 0,5-4 mg/l'lik bir miktarda bile toksiktir. Sudaki oksijen içeriği 

düşükse, toksik etki daha da güçlü olur. Hidrojen sülfür, ağır metaller 

içeren enzimleri devre dışı bıraktığı ve oksijen alımını ve 

metabolizmasını durdurduğu için toksiktir. Çipura balığı hidrojen sülfür 

varlığına karşı en hassas olan türdür. Onu avcı balıklar ve sazanlar 

takip eder. 

 

Amonyak – Alkalin suda, 20 derecenin üstünde amonyum iyonu 

serbest amonyağa dönüşür ve 0,2-0,5 mg/l'de yavaşça, 0,5 mg/L 

üstünde hızla çok fazla balık ölümüne yol açar. Amonyağın nörotoksik 

etkileri yüzünden balıklar huysuzlaşır, suda amaçsızca yüzer. Ölü 

balığın solungacı ve ağzı açılır ve solungaçlardan kan sızar. 
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Bazı tarımsal su kirliliği türleri oksijen eksikliğine yol açar. 

Hayvan çiftliklerinden, damıtım tesislerinden, şeker rafinerilerinden, 

birahanelerden veya hastanelerden çürüyen organik maddeler, bitki 

ve hayvanlardan kaynaklanan organik atıklar gelebilir. Büyük miktarda 

organik materyali yıkmak için o kadar büyük miktarda oksijen kullanılır 

ki bu durum balıkların büyük ölçüde ölümüne yol açabilir. 

Dezenfeksiyon için kireç kullanıldığında su pH'sı sürekli izlenmelidir. 

Su pH’sı 9'u aşmışsa solungaç epidermi ağır hasar görebilir ve bu da 

ölüme yol açar. 

 

Haşereler arasında birincil olarak organik fosforik asit esteri ve ot, 

alg ve mantar öldüren maddeler içeren klorlu hidrokarbonlar zehirlidir. 

Bu toksik maddeler ihmal sonucu, balıkların bulundukları bölgeye 

akan suyla veya kazara girebilir. En yaygın kullanılan tarım ilaçlarının 

toksik dozu LD 50'dir (balıkların %50'si belli miktarda zehir içeren su 

da 24 ila 96 saatte ölür). Bu verilerden her türün tarım ilacına 

hassaslık derecesinin değiştiği anlaşılabilir. En tehlikelileri, birikebilen 

klorlu hidrokarbonlardır. 

Tarım ilaçları balıklar için nörotoksindir. Bu yüzden zehirlenme 

belirtileri huzursuzluk, kıvrılma, konvülsif yüzme, sudan zıplama 

şekilde ortaya çıkar. Ölüm sebebi genelde solunum merkezi felcidir. 

Akut zehirlenme durumunda histolojik muayenede bile hastalık 

bulunamaz. Kronik durumlarda, hepatositlerde dejeneratif durum 

bulunabilir. Balıkta ve suda kimyasal tespit edilebilir. Zehirlenmeyi 

önlemek amacıyla, çabuk bozulmasına rağmen çok hassas dozlarda 

tedavi için kullanılan organik fosforik asit esteri eklenmelidir. Bu 

kimyasal kullanıldığında, zooplanktonun da yok olduğu göz önünde 

bulundurulmalıdır. Bu yüzden tedavi havuzda değil, kış havuzunda 

veya belirlenmiş bir havuzda yapılmalıdır. 

 

Gübrelerden öncelikli olarak fosfor ve amonyum nitrat içerenleri 

balığa zararlıdır. Büyük miktarlar suya karışırsa iyon dengesini 

değiştirir ve genç balık solungaç epidermine zarar vererek balıkların 

çok fazla miktarda ölmesine sebep olur. 

Sanayi kaynaklı su kirlenmesi durumunda, çok çeşitli inorganik 

madde, ağır metal tuzları, asitler, bazlar, madeni yağlar, deterjanlar 

ortaya çıkabilir. Bu durumda muayene özel analiz gerektirir. Bileşimleri 

ve konsantrasyonları kısa sürede büyük oranda değişir. Genelde 

güçlü bir etkileri vardır; ancak çabuk seyrelirler ve hasarları nispeten 

büyük bir bölgeye yayılmaz. Deterjanlar (sentetik olarak üretilmiş, 

sabun veya sürfaktif içeren sürfaktif yıkama ajanları) evsel ve 
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endüstriyel atık sularla balıkların ortamına girer. Benzen sülfat ve 

türevleri, 5-10 mg/l konsantrasyonda sadece balığı değil, yumurtalarını 

da yok eder. Zehir solungaç ve deriye hücum eder; mukus üretimini 

tetikler ve kan hücrelerine zarar verir. Deterjanlar suda tespit edilebilir. 

 

Metaller arasında çeşitli demir, bakır, kurşun ve çinko bileşikleri en 

tehlikelileridir. Bu maddeler suya genelde fabrika, maden ocağı ve 

sertleştirme tesislerinden gelir. Özellikle alabalık havuzundaki balık 

nüfusları ve yapay kuluçka yerleri bu metal ve bileşiklerine karşı 

hassastır. 

 

Serbest klor suya endüstriyel tesislerden ve dezenfeksiyondan 

sonra yüzme havuzlarından girebilir. Zehirlenmeye birkaç gün içinde 

0,1-0,2 mg/l serbest klor içeren su yol açar. Sonuç olarak 

solungaçların solunum epitelyumu ölür. Balık boğulma semptomlarıyla 

hemen ölür. Kronik vakalarda ölü balıklar karaciğer dejenerasyonu 

belirtileri gösterir. 

 

Fenol, madeni yağ türevleri arasında en yaygın toksik üründür. 

Zehirlenme semptomları arasında sinir sisteminin uyarılması vardır. 5 

mg/l fenol bile sazanlar için toksiktir. Kronik vakalarda karaciğer 

bozulması görülebilir. Sudaki sadece 0,02-0,1 mg/l fenol ölüme yol 

açmasa da balığın tadı kötüleşir. Balıklar yaklaşık 6 haftalığına temiz 

suya koyulursa lezzetleri düzelir. 

 

Hastalık sebebi olarak sıcaklık - Balıkların çok iyi bir ısı toleransı 

vardır. Alabalık 25, sazan 35 ve havuz balığı 40 dercede organlarında 

hasar olmaksızın yaşayabilir. Su sıcaklığı normalin üstünde artarsa ve 

balıklar ölürse, ölüm sebebi sıcaklık değil gölün biyolojik dengesizliği 

ve oksijen yetersizliğidir. Balıklar en çok 10-15 derecelik ani 

değişikliklerden etkilenir. 6 derecenin altındaki sulara aniden giren 

balıklar şok tarzı semptomlar gösterir. Solungaç hareketi kesilir, 

yüzme yetenekleri kaybolur ve dengede durma becerileri sona erer. 

Yaklaşık 0-1 derecelik aşırı soğuk su en tehlikelisidir. Sonrasında deri 

ve solungaçlar grimsi beyaz bir zarla kaplanır ve çok zayıflayan 

balıklar ölür. 

 

Yemle uyarılan bağırsak iltihabı (Enteritis) - Ya yemdeki ani 

değişimden ya da düşük yem kalitesinden kaynaklanır. En büyük 

tehdidi işlem görmüş veya işlenmiş yem oluşturur. Tüketilen işlenmiş 

yem genelde ölüme yol açmaz, fakat balığın vücudunda birikir ve balık 

yendiğinde insan sağlığına tehlike teşkil eder. 
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Escherichia coli ve salmonella bakterileri veya toksinlerini içeren 

bu yemler tehlikelidir. Bakteri ve mantar, toksinleri ve metabolitleri, 

örneğin küflü yemde biriken mikotoksinler tehdit oluşturur. Patojenler 

toksik bileşikler (aminler, peroksitler) üretir ve bağırsaklara girdiğinde 

normal bağırsak bakteri florasını değiştirirler. Sazanlarda bakteriler ve 

mantar sporları gastrik asit yokluğunda vücutta kalır ve elverişli, hafif 

alkalin pH'lı ortamda etkilerini kolayca gösterir. Bu yüzden her 

zamanki gibi suya salınan sağlıklı yavru balık yeterince gelişmeyebilir, 

küçük ve zayıf kalabilir.  Az gelişmiş balık enterit, bağırsak iltihabı ve 

farklı derecelerde karaciğer bozulması gibi rahatsızlıklar geçirebilir. 

Yemin yol açtığı hastalıktan sonra balık yalnızca birkaç hafta sonra 

iştahını kazanır. Bu yüzden bu vakaların % 3-4'ü yazın gerçekleşirse 

yavru balıkların gelişimi minimum düzeyde olabilir. Düşük dirençli 

yavru balıklar dış ve iç parazitlere ve bulaşıcı hastalıklara karşı çok 

zayıf olabilir. 

Yazın satış için hasat edilen balıkların yerine suya yeni balık salma 

beraberinde stres getirirse balıklarda sindirim, yem çürümeye başlar, 

bağırsaklarda anormal bozulma ürünleri oluşur ve büyük miktarlarda 

gazlı çürüme ürünleri enterit ve iltihaba yol açar. Ölü balıkların 

karınları tipik olarak şişmiştir. Böyle sazanlar suya dalamaz, sırt üstü 

dönerek yüzeyde çırpınır. Hastalık tedavi edilemez. Ancak balıkların 

teslimat öncesi 24 saat boyunca dinlendirilmesiyle önlenebilir. 

 

 

Etiyolojisi çok iyi anlaşılmamış hastalıklar 
 

Ot sazanlarında bağırsak iltihabı – Çok az yeşil bitkili göllerde 

bulunan ve yoğun olarak kuru otlarla beslenen 3-4 yaz geçirmiş ot 

sazanlarına (nadiren gümüş sazanlara) özgü bir hastalıktır. Bağırsak 

iltihabı her zaman akut olur. Hasta balıklar kıyı yakınında toplanır ve 

kolayca yakalanabilir. Deri rengi kararır, bazı pulların düştüğü 

gözlenebilir. Solungaçları solar veya siyahımsı kırmızıya döner. Pullar 

mukus ve algle kaplanır. İncelemede karaciğerin hafif kahverengi, 

yağlı bir dokusu olduğu ve kolay parçalandığı görülür. Bağırsaklar 

boşalır, çeşitli bölgelerde deriler iltihaplanır ve hastalıklı balık kısa 

sürede ölür. Tedavi genelde başarısız olur. Hastalık optimum ortamın 

ve doğal bitkisel yemin sağlanmasıyla önlenebilir. 

 

Solungaç kangreni - İki yaz geçirmiş balıklara ait bir hastalıktır. 

Etiyolojisi belirsizdir. Hastalık ilk baharda ve yazın, özellikle yoğun 

olarak yetiştirilen balıklarda görülür. Akut vakalarda 10-15 günde 
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tamamlanır ve ölüm oranı %50-60 olabilir. Kronik vakalarda 3-4 ay 

dayanabilir ve ölüm oranı minimaldir. Hastalık solungaçta amoeboid 

hücrelerin çoğalmasıyla başlar ve nüfuz edilen bölge parça parça 

dökülür. Solungaçların epitel hücreleri bozulur ve asidofil hücreler 

içeren taneleşme dokusu kaplanır. Kan akışındaki bozukluk sebebiyle 

bazı kısımlarda kangren oluşur. Beraberinde çok miktarda kanama 

gerçekleşir. Ölü katmanlar ayrılır, böylece tipik tırtıklı solungaçlar 

meydana getirir. 

Hastalığın varlığına dair ilk belirti iştah eksikliğidir. Bunun ardından 

hayvanlar su yüzeyinde huysuz şekilde yüzmeye başlar ve su girişi 

veya kıyı kenarında toplanır. Yeterli taze su sağlansa bile ölürler. 

Daha az ağır vakalarda solungaçlar solar, yapıları bulanıklaşır ve 

katmanlar çok miktarda mukusla kaplanır. Hastalığın ağır döneminde 

solungaçlar parçalanır, katman uçları tırtıklaşır. 

Tedavi yöntemleri bilinmemektedir. Ancak hastalık zamanla tespit 

edilirse doğal yem sağlanarak, suyun kalitesi artırılarak ve oksijen 

bakımından zenginleştirilerek hasar azaltılabilir. 

 

Tümörler – Seyrek görülür. Akvaryum balıklarında daha sık 

rastlanır. Balıklarda hem iyi hem de kötü huylu tümörler bulunabilir. 

Tedavi mümkün değildir, hasta balıktan kurtulmak en uygun 

yöntemdir. 
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VIII. Kültür Balıkçılığında 
Bulaşanlar, 

Kalıntı Sorunu ve AB Mevzuatları 

                                                        Yazar: Prof.Dr. Ergün Demir                                                                
 

Kültür balıkçılığında bulaşanların türü ve 

kaynağı 

Kültür balıkçılığı ürünleri en önemli çoklu doymamış yağ asitleri, 

protein, fosfor, demir, selenyum, iyot ve vitamin kaynağıdır. İnsan 

sağlığına etkileriyle bilinirler. Ancak kimyasallardan kaynaklanan 

kirliliğin belli riskleri vardır. Tüketiciler bu kaliteli besinden 

faydalanırken kültür balıkçılığı ürünlerinin hijyenik ve güvenli 

olduğundan emin olmalıdır.  Bu ürünler özellikle AB ve diğer gelişmiş 

ülke piyasalarında uluslararası ticarette daha sıkı kontrollere uğrar.  

Kültür balıkçılığı yapılan bölgeler kıyı bölgesi, dalyanlar, nehir ağzı 

ve gölcüklerdir. Balıklar bu yüzden özellikle endüstriyel, tarımsal ve 

şehirsel atıklara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalmaktadır. Kıyı 

bölgelerinde atıklardan gelen drene sular veya kötü hava kalitesi 

yoluyla çevresel rezervuarlardan kirletici madde riski daha yüksektir. 

Atmosfer kirliliğinden kaynaklanan kirletici maddelerin kirletme riski 

diğer kaynaklardan gelen risk ile aynıdır. Kıyı bölgelerinde yetiştirilen 

balıklar bu yüzden birden fazla bulaşan tarafından kirletilmiş olabilir.  

Kirlenmede en ağır riski organik kimyasallar (klorlu tarım ilaçları, 

PCB’ler, dioksin ve furanlar, polisiklik aromatik bileşikler), ağır 

metaller, veterinerlik ilaçları (antibiyotik, kimyasallar) ve toksinler 

(doğal ve gıda maddelerinden) gibi kimyasal bileşikler oluşturmaktadır.  

Bulaşanlara bağlı hastalık riskinin ağırlığı genelde ciddiye yakındır ve 

hatta ölümü tetikleyebilir. Su ürünleri için kimyasal riskin kabul 

edilebilirliği, klasik hiyjenik riskinkinden daha düşüktür.  

Kültür balıkçılığı ürünleri için kimyasal kirlenmenin yoğunluğu doğal 

su ürünlerine kıyasla bulaşanların kökeniyle ilgilidir. Su ortamı, 

yemleme ve yetiştirme uygulaması belli bileşiklerin balık vücudunda 

birikmesine yol açabilir. Ancak bazı kültür balıkçılığı ürünleri 

(yumuşakçalar) için bulaşanların ortam ve yemleme kökeni birbirine 

karıştığı için kaynağın her birinin nispi katkısını birbirinden ayırmak 

kolay değildir. Kültür balıkçılığı ürünleri bu yüzden hayvan ürünlerinin 
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(yemleme ve yetiştirme uygulaması) ve bitki ürünlerinin (ortam ve 

mahsul uygulaması) klasik kirlenme riskini birleştirmiş görünmektedir. 

 

Çevresel bulaşanların farklı kaynakları vardır:  

 Tarım,  

 Sanayi,  

 Endüstriyel ve insani yan yan ürünler  

 ve şehirsel ve endüstriyel atık.. 

 

Balık ve balık ürünlerindeki önemli kimyasal bulaşanlar ve 

toksinler şunlardır: 

 Kontaminantlar: Civa, arsenik, kurşun, florür, dioksin, DDT ve 

metabolitleri (DDD ve DDE), poliklorlu bifeniller (PCB’ler), 

piperonil butoksit, diğer tarımsal kimyasallar ve türevleri (tarım 

ilaçları); 

 Toksinler: Histamin (histamin zehirlenmesi), saksitoksinler 

(PSP), domoik asit (ASP), okadaik asit (OA), pektenotoksinler; 

 İzin verilmeyen katkı maddeleri: Nitritler, nitratlar, sülfitler, 

fosfatlar;   

 İlaçlar ve yem katkıları: İlaçlar, veterinerlik ilaçları; 

antioksidanlar, antibiyotikler, antimikrobiyal büyüme faktörler 

(antibiyotikler) gibi yem katkıları. 

  

 

Kimyasalların birçoğu düşük konsantrasyonda yaşam için zaruridir. 

Ancak yüksek konsantrasyonda toksik hale gelirler. Bakır, selenyum, 

demir ve çinko gibi mineraller balıklar ve kabuklu deniz hayvanları için 

önemli mikro besin maddeleriyken civa, kadmiyum ve kurşun gibi 

diğer elementler yaşamda önemli fonksiyonlara sahip değildir ve uzun 

bir süre vücuda alındığında düşük konsantrasyonlarda bile toksiktir. 

Bu elementler su ortamında, denizde volkanik faaliyet, jeolojik ve 
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jeotermal olaylar gibi doğal olaylar sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak 

yoğun metalurji ve madencilik, atık tasfiyesi ve yakma, endüstriyel 

kirlilik sonucu asit yağmuru gibi antropojenik kirlilikten de 

kaynaklanmaktadır. Bu da insanlar tarafından su ortamına getirilen 

antropojenik kökenli organik bileşiklerle zıt düşmektedir 

 

Bulaşan türleri  

a. Organik bulaşanlar 

Geniş yelpazede endüstriyel kullanımları olan, çevrede birikme ve 

uzun süre çevrede kalma özellikleri bulunan kimyasal bir gruptur. 

PCBler, dioksinler ve tarım ilaçları gibi klorlu organik kirleticiler 

özellikle önemli organik bulaşanlardır. Bunlar şu alanlarda kullanılırlar:  

Tarım:   

 Şu an yasaklanmış olan DDT,  

 toxaphene,  

 hexachlorobenzene (HCB), 

 

 Kimya sanayisi: 

 PCB’ler,  

 HCB  

 

Yan ürünler:  

 Dioksinler, 

 ve Furanlar (fosil yakıt, şehirsel ve endüstriyel atıklardan 

ortaya çıkar).  

Bu bileşikler gıdada birikir. Balıklarda nispeten yüksek 

konstrasyonlarda gözlenir. Kirlenme genelde tatlı su balıklarında tuzlu 

su balıklarındakinden daha yüksektir.  

Su ortamının kirlenmesinin nedeni ve yolları kirletici kaynağına 

bağlıdır. Bu bileşiklerin çoğu için kirlenme suya bu maddelerin 

doğrudan salınmasıyla ilişkilidir. Dioksin ve furan bunun dışında kalır. 

Çünkü bu bileşiklerin atmosferdeki küresel döngüsüyle dolaylı bir 

kirlenme söz konusudur. Tarım ilaçlarının yapısındaki bileşiklerin 

çevrede kalıcılığı (DDT ve toxaphene yarılanma süresi 20 yılı 

aşmaktadır) ve su organizmalarında yüksek biyokonstantrasyonları 

yıllar boyunca sürebilir. Çevredeki uzun yarılanma süreleri sebebiyle, 

bu bulaşanların çevresel rezervuarları bulunmaktadır. Bu bileşiklerin 



173 

 

bazıları günümüzde kullanılmasa da (DDT gibi) veya yasaklanmak 

üzereyse de (PCB), bunlar doğada hala bulunmaktadırlar. Ancak 

bunların kültür balıkçılığı ürünlerine bulaşma riski sel oluşumuna bağlı 

olarak düşük kalmaktadır.  

Bu bulaşanların çoğu farklı bileşiklerin (toxaphene için 670, PCB’ler 

için 200, dioksinler ve furanlar için 210 farklı madde) bir karışımından 

oluşur. Bu bileşikler yağ dokuda yerleştiğinden su ürünlerinin lipid 

dokularına yerleşerek yüksek biyokonsantrasyonunu korurlar.  

Tüm taze balık ve su ürünleri tüketicileri de bu ürünleri yediklerinde 

bu bulaşanlara maruz kalır. Su organizmalarında yağlı dokulardaki 

birikme bu bileşiklerin kimyasal yapısına bağlıdır.  

Bu bileşiklerin, esasen kanser tetikleme ve mutajenik etkilerle ilgili 

belli biyolojik etkileri yoktur. Ancak kimyasal yapıları sebebiyle 

dioksinler ve furanlar gelişim ve üreme kontrolünde etkili olan 

reseptörlerle birleşmektedir. Yapıları dioksininkine benzeyen PCB’ler 

gibi bazı diğer klorlu bileşikler de bu reseptörlerle daha az yakınlıkta 

birleşebilir. Yağ dokulardaki farklı organik kirleticiler de birbirleriyle 

birleşerek birikebilir. 

 

  

b. İnorganik kimyasallar (ağır metaller ve elementler)   

Arsenik, kadmiyum, kurşun, civa, selenyum ve bakır gibi ağır 

metaller madencilik faaliyetlerinden, bazı kimya sanayilerinden, 

hayvan üretimi ve şehirsel atıksu arıtmasından kaynaklanan atıkların 

sulara doğrudan salınmasıyla sularda bulunmaktadır. Ağır metaller 

çiftlik hayvanı atıklarında konsantre haldedir. Bunlar toprakta birikir ve 

yavaş yavaş suya salınır. Ağır metaller ayrıca atıksu arıtma sırasında 

dolaylı olarak konsantre hale gelmektedir. Çoğu ağır metalin atıksu 

arıtması sırasında uzaklaştırılması başarısı yüksek değildir. Sonuç 

olarak suya düzenli bir ağır metal salınımı gerçekleşir. Bu durumda su 

ürünleri diğer gıda ürünlerine kıyasla ağır metallerle daha spesifik 

olarak kirlenir.   

Civa insanlar için özellikle çok tehlikelidir. Su ortamının civayla 

kirlenmesi, yüzey sularından doğrudan ve küresel atmosferik kirlilikten 

dolaylı gerçekleşmektedir. Elementer veya inorganik civa özellikle 

sudaki anaerobik bakteriler tarafından metil civaya dönüştürülür. Bu 

metil civa tüm canlılar için bir toksik madde olup  mutajenik ve 

karsinojeniktir. Tatlı su balıklarının kirlenmesi dipte beslenen 

balıklarınkinden daha yüksektir. Ton balığı, kılıç balığı, levrek gibi 

tuzlu su balıkları da özellikle bu bileşik bakımından risk taşıyabilir. 

Amerikan FDA kuruluşu balıklarda azami civa konsantrasyonunun 1 
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μg civa/g olması gerektiğini bildiriken AB’de de bu düzey 1 μg/g olarak 

kabul edilmektedir.  Ancak AB 20 tuzlu su balık türü dışında civa için 

0.5 μg/g gibi daha düşük bir azami eşik değeri belirlemiştir. İnsanlar 

tarafından haftalik azami alım 200 μg/hafta düzeyine ulaşabildiğinden 

civa ile bulaşık balığa  tüketicilerin maruz kalma riski yüksektir.  

 

 

c. Yem bazlı kontaminantlar 

Tahıllar, yağlı tohumlar, yağlı tohum küspeleri, balık unları ve farklı 

yem katkıları, yem üreticileri tarafından kültür balıkçılığında yem 

üretiminde kullanılmaktadır. Balıklar, kültür balıkçılığında kullanılan 

yem üretiminde yer alan bu toksik bileşiklerle kirlenebilmektedir. 

Şimdiye dek bildirilmiş önemli hayvan yemi bulaşanları Salmonellae, 

miksotoksinler, veterinerlik ilacı kalıntıları, dayanıklı organik kirleticiler, 

tarımsal ve diğer kimyasallar (solvent kalıntıları, melamin), ağır 

metaller (civa, kurşun, kadmiyum) ve aşırı mineral tuzları (hekzavalent 

krom, arsenik, selenyum, flor) ve BSE (Bovine spongiform 

transmissible ensefalopati/deli dana hastalığı)’dir. Bu muhtemel 

bulaşanların su ürünleri sağlığı üzerindeki doğrudan olumsuz etkisi, 

bunların yem ile ürüne ve bunu tüketen insanlara  geçebilecek 

olmasıdır.  

 

Son yıllarda antibiyotik kalıntılarının, dirençli organik kirleticilerin ve 

kimyasalların yetiştirilmiş deniz ürünlerinde artan miktarda 

yayılmasının bir sonucu olarak halkın gıda güvencesiyle ilgili 

endişeleri artmıştır. Balıklar ve diğer su ürünleri, belli bulaşanlar içeren 

yüksek oranda balık unları ve balık yağları içeren yemlerle 

beslenmektedir. Ancak balıklar, balık unları ve balık yağlarının yerine 

yem maliyetlerini azaltmak için artık daha çok yağlı tohum küspeleri ve 
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yağları kullanılmaktadır. Bu yüzden balıklar, bu gıdalarla beslenen 

çiftlik hayvanlarınınkiyle aynı kirlenme risklerine sahiptir. 

Balık unları, balık yağları ve hayvansal protein kaynakları - 

Dayanıklı organik kirleticiler, polisiklik aromatik hidrokarbonlar ve ağır 

metaller gibi farklı çevresel kimyasal bulaşanlar balık unları ve balık 

yağlarında birikebilir. Balıklar açık denizden geldiği için bulaşanlar da 

daha çok dioksinler, furanlar ile ağır metallerden metil-civa gibi küresel 

atmosferik kirlenmeden kaynaklanan kimyasallardır. Bu bileşikler 

kültür balıkçılığında  avlanma balıklarına nazaran daha fazla 

görülebilir.  

Balık unları ve balık yağları bu bileşiklerin su ürünlerine 

bulaşmasının ana yoludur. Aksine, balık unlarında kullanılan balıklar 

yüksek değerli değildir. Çünkü besin zincirinin tepesinde yer almazlar 

ve bu yüzden kirlilikleri insan tüketimi için kullanılan balıklara kıyasla 

daha az olabilir.  

Yemlerde kullanılan balık ununun üretimi ve depolanmasından 

kaynaklanan bazı bileşikler de balığın yağ dokusunda birikebilir. 

Özellikle oksidatif olaylarla oluşan bazı maddeler balık etlerinde 

istenmeyen tatlar (ransidite) oluşturabilir. Ancak bunların yalnızca 

birkaçı insanlar için toksiktir. 

Kültür balıkçılığı ürünlerinin prion bileşikleri tarafından kirlenme 

riski de göz önüne alınmalıdır. Bu bileşikler balıklarda tespit 

edilmemiştir. Geviş getiren hayvanların yan ürünlerinden elde edilen 

et-kemik unu gibi yem kaynaklarının hayvan yemlerinde kullanımı 

AB'de yasaklanmış durumda olmasına rağmen su ürünleri yemlerinde 

kullanımı yasak değildir. Su ortamının prion tarafından kirlenmesi ve 

bunun oluşturacağı riskler ile ilgili araştırmalar henüz yeterli değildir.  

Küspeler ve bitkisel yağlar - Balık ununa ek olarak soya küspesi 

ve diğer yağlı tohum küspeleri de kültür balıkçılığında yem üretiminde 

önemli protein ve yoğun enerji kaynaklarıdır. Çevreden gelen 

(atmosferik kirlilik, toprak kirliliği) veya bitkisel üretimde kullanılan 

tarım ilaçları gibi farklı kimyasal bulaşanlar küspelerde 

birikebilmektedir. Balıkların tükettiği bu besinlerde bulunan bu 

bileşikler balık etinde birikebilmektedir. Yağlı tohum küspeleri ve 

bitkisel yağlar ayrıca balıklar üstünde olumsuz etkisi olan bazı anti-

besinsel maddeler ve fito-östrojen bileşikleri de içerebilmektedir. Aynı 

zamanda soya fasulyesi ve kolza tohumunun genetiği değiştirilmiş 

bitkiler olduğu da bilinmektedir.  

Kültür balıkçılığı yemlerindeki mikotoksinler - Son yıllarda 

kültür balıklarının beslenmelerinde protein kaynağı olarak balık ununu 
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biyo-yakıt üretim artığı olan DDGS gibi bitki kaynaklı daha ucuz 

protein kaynaklarıyla değiştirmeye yönelik bir eğilim bulunmaktadır. Bu 

eğilimin sonucu olarak balık yemleri, daha yüksek mikotoksin 

düzeyleriyle bulaşma riski taşımaktadır.  

Mikotoksinler mantarların ürettiği toksinlerdir. Bunlar dünya 

çapında hemen her tarımsal üründe uygun çevre şartlarında üreyen 

Fusarium sp., Aspergillus sp., Penicillium sp., Alternaria sp. Claviceps 

sp., vb'nin  ikincil metabolitleridir. Günümüzde 40'tan fazla mikotoksin 

tanımlanmıştır. Mikotoksinler kimyasal olarak istikrarlı, yüksek 

sıcaklıklara dayanıklı, depolama ve işleme koşullarına da dirençlidirler.  

Hava koşulları (sıcaklık, nem), tahıl çeşidi, böcek istilası, ürün 

yoğunluğu, gübre, mahsul olgunluğu ve nem içeriği, böcek kontrol ve 

koruması, sevkiyat koşulları ve işleme gibi birçok faktör yem içeriğinde 

mikotoksin oluşumunu etkilemektedir.  

Bazı mikotoksinler çok küçük dozlarda ölümcül olduğu için 

Avrupa'da mikotoksinler konusunda büyük bir endişe bulunmaktadır. 

Bazı mikotoksinler karsinokeniktir ve kültür balıkçılığında büyük 

verimililik kayıplarına yol açar. Mantarların ürettiği mikotoksinlere en 

çok maruz kalan yemler mısır, buğday, yulaf, arpa, sorgum, pamuk 

tohumu küspesi,  yerfıstığı küspesi, diğer yağlı tohum küspeleri ve 

pirinçtir. 

Mikotoksinler balıklarda büyüme oranını düşürür ve sağlık 

sorunlarına yol açar. Bunlar su ürünlerini tüketen insanlarda da sağlığı 

etkilemektedir. Çünkü mikotoksin bulaşık yemlerle beslenen balıkların 

kaslarında belli aflatoksin seviyeleri tespit edilmiştir. Mikotoksinlerin 

balık karaciğeri, böbreği ve pankreasında çeşitli patolojik sorunlara yol 

açabileceğine dair kanıtlar da bulunmaktadır.  

 

Balık ve diğer su ürünleri türlerinde mikotoksin zehirlenmesinin 

patolojik belirtileri yetersiz büyüme, anemi,  kanın pıhtılaşmaması, 

karaciğer ve başka organ hasarı ile bağışıklık sistemindeki 

problemlerdir. 
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Mikotoksinlerin balıklara etkileri şunlardır: 

 Ölüm, 

 Düşük yem alımına bağlı zayıf gelişim ve kötü performans, 

 Solunum sorunları, 

 Üreme sorunları, 

 Karaciğer, böbrek veya başka organ hasarı, 

 İnsanlarda kanser. 

 

En önemli mikotoksinler şunlardır: 

 Aflatoksinler: En yaygın mikotoksinlerdir. Aflatoksinler 

hepatotoksindir. Uzun vadede düşük konsantrasyonlu 

aflatoksin B1  (AFB1) alımı karaciğer tümörlerine yol açar. 

Bunlar karaciğerde soluk sarı lezyonlar olup balıklarda böbreğe 

yayılabilir. Karideslerdeki AFB1 toksisitesi sindirim süreçlerinde 

değişime ve hepatopankreasın anormal gelişimine neden olur. 

Yetersiz büyüme, yemlerin sindiriminin düşük olması ve 

fizyolojik bozukluklar gibi anormalliklere yol açar. AFB1  ayrıca 

insanlar için toksik ve kanserojeniktir 

 Okratoksinler: Okratoksin A en önemli türüdür. 

Okratoksinlerin balık türleri üstündeki etkisi üzerine çok az 

çalışma yapılmıştır. Okratoksikozun patolojik belirtileri 

karaciğer kangreni, soluk, şişmiş böbrekler ve yüksek ölüm 

oranıdır. 

 Trikotesenler: İki trikotesen türü vardır: Bunlar Tip A-

Trikotesenler (T-2 toksin, T-2, Diatoksikripenol) ve Tip B-

Trikotesenler (Deoksinivalenol, Nivalenol, Fusarenon X)'tir. T-2 

toksin ve deoksinivalenol balıklar ve karides için diğerlerinden 

daha toksiktir.  

 Fumonisinler:  Fumonisin B1 hem mısır tarımında hem de 

doğal yollarla kirlenmiş mısırda bulunan önemli toksik 

bileşendir. Balıklarda fumonisinlerin toksik ajan olarak rolü 

belirsizdir.  

 

Mikotoksin oluşumunu önlemenin yolları şunlardır: 

 Uygun önleme yöntemleri kullanma, 

 Kirlenmeyi önleme, 

 Küf gelişimini durdurma 

o Kurutma 

o Dondurma 

o Küf inhibitörleri 
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d. Veterinerlik tıbbi ürünleri/ilaçları 
 

Veterinerlik ilacı, tıbbi amaçla hayvanlara uygulanmak üzere 

tasarlanmış bir üründür. Bu ürünler şu amaçlar için kullanılır: 

  Hastalık tedavisi veya önleme 

  Hastalık teşhisi 

  Üreme kontrolü 

  Anestezi 

  Fizyolojik bir işlevin normal faaliyetini önleme veya müdahale 

etme. 

 

Tedavi ediciler  (terapötanlar) 

Bu maddeler su ürünleri yetiştiriciliğinde sağlık koruma ve tedavi 

amaçlı kullanılan kimyasal maddelerdir. Terapötanlar tıbbi ilaçlar 

veya tarım ilaçları olabilir. Bazı terapötanlar (bazı antiparazit ürünleri 

gibi) suya, sadece dış parazitleri kontrol etmek üzere eklenir 

(örneğin, bir banyoda batırma yoluyla balıklara lokal olarak uygulanır).  

MRL ve AMRL 

Maksimum Kalıntı Limiti (MRL) bir gıdanın günlük olarak 

tüketilmesi durumunda insan sağlığına olumsuz etki yapmayacak 

gıdada bulunan kalıntısının miktarıdır.  MRL, belli bir türün belli bir 

dokusunu kapsar. Örneğin, alabalıklarda kullanımı onaylanmış bir ilaç 

olan sülfadiazin alabalıklara uygulanabilir. Ancak satışa çıkan balığın 

yenebilir dokularındaki bu ilacın kalıntı seviyesi 0,1 µg/g'lık MRL'yi 

geçemez. İdari (Administrative) Maksimum Kalıntı Limiti (AMRL) ve 

 MRL'nin  tanımı esasen aynıdır. Çünkü  Veterinary Drug Directorate 

(VDD)  bir veterinerlik ilacının güvenliği ve riski için aynı süreç ve sıkı 

denetimi kullanır.  

Yasaklanan ilaçlar 

Bazı ilaçların kültür balıkçılığında ve hayvansal üretimde kullanımı 

ulusal ve uluslararası mevzuatlar tarafından yasaklanmıştır. 

Yasaklanmış ilaçlar gıda üreten veya gıda olarak tüketilecek 

hayvanlara uygulanmak için satılmasına izin verilmeyen ve 

aşağıdakilerden birini içeren gruptaki ilaçlardır. 

 Chloramphenicol veya onun tuzları ve derivatları, 
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 A 5-nitrofuran bileşiği, 

 Clenbuterol veya onun tuz ve derivatları, 

 5-nitroimidazole bileşiği, 

 Diethylstilbestrol veya diğer stilben bileşikleri. 

Kültür balıklarında ve hayvansal üretimdeki deliller, bu maddelere 

maruz kalmanın tüketiciler için güvensiz olduğunu göstermiştir. Bu 

ilaçlardan gelen kalıntıları içeren balıklar ve diğer su ürünleri Gıda ve 

İlaç Yönetmeliklerinin  ve  Balık Denetim Yönetmeliklerinin ihlal 

alanında olup satışı yasaktır. 

Onaylı ilaçlar 

Balık yetiştiricileri su ürünlerinde kalıntı risklerini önlemek için 

onaylı ilaçlar kullanmak zorundadır. Etiketinde bir İlaç Kimlik 

Numarası (Drug Identity Number: DIN) olan ilaçlar onaylıdır.  

Gıdada mevcut hiçbir ilaç kalıntısı o ilaç için Yönetmeliklerce 

belirlenmiş MRL'yi veya AMRL'yi aşmamalıdır. 

 

Kültür balıkçılığında kullanımına izin verilen terapötanlar 

Kültür balıkçılığında kullanımı kabul edilen bir terapötan 

özellikle  su hayvanlarında kullanılmak için satışına izin verilmiş bir ilaç 

olabilir.  Kullanımı kabul edilmemiş terapötanlar esasen 

onaylanmamıştır ve kalıntıları satışa sunulan balıklarda 

bulunmamalıdır. Tüm ithalatçılar, ithal ettikleri su ürünlerinde 

terapötanlarla bağlantılı bir gıda güvenlik riski olabileceğine dikkat 

etmelidir. Tüketicilerin istenmeyen bu ilaçlara maruz kalmaması için 

ithalatçılar su ürünlerindeki terapötan kullanımı ve kalıntı potensiyeli 

hakkında tedarikçileriyle konuşmakla sorumludur. İç piyasa için ilaç 

üretenler Kalite Yönetim Programı (KYP) planı uyarınca ilaç kalıntısı 

kontrollerini yürütürken terapötan kullanım ve kalıntı potansiyeli 

hakkında balık yetiştiricileri tedarikçileriyle uyum içinde olmalıdır.  

Veterinerlik tıbbi ürünlerinin imalatı  

AB'de bu veterinerlik tıbbi ürünleri sadece pazarlama izni 

sahiplerince imal ve tedarik edilebilir. Veterinerlik tıbbi ürünü 

başvuruları AB'de ve diğer düzenleyici otoritelerde üç temel bilimsel 

kriterle değerlendirilir.  

Bu kriterler şunlardır: 

 Kalite,   
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 Etkililik   

 ve Güvenlik.  

Bu kriterlerin her birini yerine getirme gereklilikleri Avrupa Komisyonu 

tarafından yayımlanmış "Avrupa Birliğinde Tıbbi Ürünlere Yönelik 

Kuralların" ilgili sayılarında ayrıntılı şekilde sunulmuştur. Bu üç 

düzenleyici kriter eşit şekilde veterinerlik ilaçları ve veterinerlik 

immünolojik ürünleri için de geçerlidir.  

Veterinerlik ilaçlarının imalatı: Kalite kriterleri esasen tıbbi 

ürünün tüm bileşenlerinin kimyası ve eczasını, imalat süreçlerinin 

detaylarını, ambalajlamayı ve saklama sırasındaki dayanıklılığı, 

özellikle formülasyonu ve amaçlanan uygulama türünü (örneğin, 

yıkama veya yemle) ilgilendirir. Buna, ara maddelerin kimyasal doğası 

ve kimliğinin ayrıntıları ve özellikle ilaçlı premiksler için partikül boyutu 

ve dağılımı detayları dahildir.  

Terapötanlar için, etkinlik çalışmaları ilgili ilacın hedef patojene 

karşı etkili olduğunu ve uygun bir dozajın gözlemlendiğini 

göstermelidir. Balıklar için, terapötanların büyük çoğunluğu oral olarak 

sağlanır. Bu da beraberinde ilaçlı premiksler ve ilaçlı yem imalatı için 

ek gereklilikler getirir. Başvuru sahipleri, ürünün şu özelliklerini 

kanıtlamalıdır: 

 Tüketici için güvenlilik, 

 Çiftlikte veya yem üretiminde kullanıcı ve çiftlik çalışanları için 

güvenlilik, 

 Hedef tür (balık) için güvenlilik, 

 Çevre için güvenlilik.  

 

Tüketici için güvenlilik: İmal edilen veterinerlik ürünlerinin Atılım-

arınma süreleri balık yetiştiricileri tarafından takip edilmelidir. Tüketici 

için birincil güvenlik tedbiri, üretilen hayvanların yenebilir dokularındaki 

güvensiz kalıntıların tüketimine dair tehlikelerin önlenmesidir. Birincil 

kontrol Konsey Yönetmeliklerince belirlenen Maksimum Kalıntı 

Limitleriyle uygulanır. MRL, tüketiciye zarar teşkil etmeksizin 

hayvansal besin maddelerinde bulunabilen bir veterinerlik tıbbi 

ürününün herhangi birine ait maksimum kalıntı seviyesini tanımlar. Bir 

MRL'nin belirlenmesi ürün için bir atılım süresinin belirlenmesine 

imkan tanır. Atılım süresi son ilaç tedavisiyle en erken kesim-hasat 

tarihin arasında belirlenen zamandır ve veterinerlik kalıntılarının MRL 

altına düşmesine yetecek kadar olmalıdır.   
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Kullanıcı için güvenlilik:  İlaç mevzuatı, kullanıcı güvenliğinin 

güvenlik paketi içinde değerlendirilmesini ve ürün etiketinin kullanıcıya 

güvenli kullanım için yol gösterecek tavsiye ve uyarıları içermesini 

gerektirmektedir. İster yem fabrikasında ister çiftlikte olsun, ilaçlı yem 

tedavisiyle alakalı tehlikeler son kullanıcıya (balık çiftliği personeline) 

yönelik herhangi bir tehlike olarak kabul edilmelidir. Bu tehlikeler toz; 

uçucu sıvılar ve çoğu formülasyon için eldiven, maske ve diğer 

koruyucu kıyafet kullanımı, cilt emilimi ve el kirliliği riskleridir.  

 

Hedef tür için güvenlilik: Hedef balık türleri için ürün güvenliğini 

belirlemek üzere veterinerlik ürünlerinin tolerans seviyeleri 

belirlenmelidir.  

 

Çevre için güvenlilik:  Onay sürecinden geçen bir veterinerlik tıbbi 

ürününün kullanıma dair çevresel güvenliğin değerlendirilmesi için 

gereklilikler asıl uyumluluk mevzuatının bir kısmını oluşturmaktadır.   

 

Tablo 1. Yasaklı Maddelerin Yönerge (AB) 96/23’teki listesi  

 

A Grubu– Anabolik etkisi olan maddeler ve izin verilmemiş maddeler  

(A1) Stilbenler, stilben türevleri ve tuzları ve esterleri  
(A2) Antitiroid ajanları  
(A3) Steroitler  
(A4) Zeranol dahil resorsilik asit laktonları  
(A5) Beta-agonistler  
(A6) Yönetmelik (EEC) 2377/90'a Ek IV'de belirtilen bileşikler  

B Grubu – Veterinerlik ilaçları ve bulaşanlar 

(B1) Sülfonamitler, kinolonlar dâhil antibakteriyel maddeler  
(B2) Diğer veterinerlik ilaçları  
(B2a) Antelmintikler  
(B2b) Nitroimidazoller dahil antikoksidiyaller  
(B2c) Karbamatlar ve piretroitler  
(B2d) Sedatifler  
(B2e) Steroit olmayan antienflamatuar ilaçlar (NSAID)  
(B2f) Diğer farmakolojik olarak aktif maddeler  
(B3) Diğer maddeler ve çevresel bulaşanlar 
(B3a) PCB’ler dâhil organoklorin bileşikleri  
(B3b) Organofosfor bileşikleri  
(B3c) Kimyasal elementler  
(B3d) Mikotoksinler  
(B3e) Boyalar  
(B3f)  Diğerleri  

 

İmmünolojik ürünler:  Veterinerlik ilaçlarında olduğu gibi immünolojik 

ürünlerin uygulanmasında gereken temel bilgiler kalite, güvenlik ve 

etkililiktir. İmmünolojik ürünlerde, kalite ek olarak ana ve tohum 
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kültürlerinin mikrobiyolojik yönleri, fermantasyon imkanları ve 

inaktivasyon vb. yanında yan ürünlerin kalitesini içerir. Pratik 

koşullarda balıklar için bu gereklilikler diğer veterinerlik 

aşılarınınkinden farklı değildir.  

AB tarafından kabul edilen Yönerge 96/23 kapsamında 

hayvansal ürünlerde izlenecek maddelerin tam bir listesi Tablo 1'de 

gösterilmiştir. Bu, bir üçüncü ülke Yönergesidir. Ancak ihracatçı 

ülkelerin, AB ülkelerindekine eş değer bir kalıntı izleme programına 

sahip olduklarını Avrupa Komisyonuna kanıtlaması gerekmektedir.  

 

e.  Kültür balıkçılığında kullanılan diğer kimyasallar 
 

Kültür balıkçılığında kullanılan kimyasal bileşikler esasen 

antibiyotikler, antiseptikler ve anesteziklerdir. Steroid hormonları, 

balıkların beslenmesi için değil sadece tek cinsiyetli popülasyonlar için 

yetiştirilen anaçlarda kullanılır.  

Balık tedavileri için özellikle geliştirilmiş veya benimsenmiş birkaç 

antibiyotik vardır ve bu yüzden sadece birkaçı kabul edilmiştir: Balık 

yetiştiricileri balıklarda probiyotik etki göstermeyen antibiyotikleri 

sadece terapötik tedavilerde kullanabilir. Ancak balıklarda antibiyotik 

kullanımının ana riskleri bunların ortama salınmalarıyla alakalıdır. Bu, 

su organizmalarının kirlenmesine yol açabilir ve antibiyotik direnci 

gelişimi riski göz önünde bulundurulmalıdır.  

Formol, malahit yeşili, kloramin T gibi antiseptik bileşikleri 

ektoparazitlerin yok edilmesinde kullanılabilir. Bu bileşiklerin birikme 

riskleri olduğu için kullanımları kısıtlıdır.  

Anestezikler sadece yetiştirme sürecinde kullanılır, kesime yakın 

dönemde kullanılmaz. Doğal başka anestezikler de günümüzde 

kullanılmaya başlanmıştır.  

Tarım ilaçları ve pestisitler insan sağlığına risk teşkil etmektedir ve 

kullanımları kimyasallarla zehirlenmeye yol açar. Trifeniller (PCB’ler), 

dioksinler, metan, siyanür, metil civa, çinko ve ozon gazları da balıklar 

ve insan için diğer tehlikeli maddelerdir. Tarım sektöründe kullanılan 

çeşitli kimyasal bileşikler (tarım ilaçları) de su ortamına salınmaktadır. 

Bunlar suyu bulaştırır ve suda çözünebildikleri için balıkta veya diğer 

su ürünlerinde bulunurlar.  

Deterjanlar da kültür balıkçılığında tehlikelidir. Bazı balıklar 

deterjan gibi bazı bileşiklere özellikle duyarlıdır. Östrojenik etkileri 

olduğu için balık üremesinde belli etkileri vardır. Ancak bu bileşiklerin 

çoğu gıda zincirinde birikmez ve balıklarda da spesifik bir birikme 

bulunmamaktadır. Dirençli organik kirleticilere kıyasla bu bileşiklerin 
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doğal rezervuarları bulunmamaktadır. Bu yüzden balığın kirlenme 

riski, musluk suyu kirlenmesi için verilen eşikle belirlenir. 

Balık ve diğer su ürünlerinin petrol sektöründen kaynaklanan 

kimyasallarla kirlenmesine kıyıya kazara petrol salınması sebebiyle 

dikkat çekilmektedir. Toksik bileşikler olan Polisiklik Aromatik 

Hidrokarbon (PAH’lar) lipofil oldukları için gıda zincirinde su 

organizmalarında birikerek etkili olurlar. Bu bileşikler istenmeyen 

lezzete yol açtığı için balık ürünlerinde kolaylıkla tespit edilebilmektedir  

Balıklarda "toprağımsı", küfümsü tatlara yol açan geosmin veya 

dimetil izoborneol gibi su ortamına ait bazı yerli bileşiklerle bozulması, 

suda bulunduğu zaman çözünebilir bileşiklerin balıklarda nasıl hızla 

birikebildiğini ve böylece balık ürünlerini nispeten uzun sürelerde 

kirletebildiğini göstermeye yardımcı olur.  

İşleme ve ambalajlama kaynaklı kimyasal tehlikeler, işleme 

sırasında kimyasal ve tarım ilaçlarının uygunsuz kullanımından veya 

bisülfitler ve diğer alerjenik besin katkıları gibi bileşikler içeren 

ürünlerin uygunsuz etiketlenmesinden kaynaklanan ürün kirlenmesidir. 

İşleme ve ambalajlama sırasında uygun yöntemler uygulanmazsa 

skombrotoksik balıklarda histamin de oluşabilmektedir. Benzo 

antrasen, krizen, flüoranten gibi çeşitli polisiklik aromatik bileşikler 

potansiyel insan karsinojenleri olarak bilinmektedir.  

Sorunları ele alırken ve üretimi azamiye çıkarırken dikkat edilecek 

şey, genel olarak sağlık tehlikelerini asgariye indirmek için 

kimyasalların uygun kullanılmasıdır.  

 

f. Mikrobiyal bulaşanlar, Salmonella ve transjenik 

balıklar 

Mikrobiyal bulaşanlar hem su hayvanlarına hem insanlara 

bulaşabilen bakteri, virüs ve mantarlardır.  Salmonella spp., 

Escherichia coli,  Vibrio cholerae, Listeria monocytogenes ve 

Streptococcus su ürünlerine yönelik iyi bilinen mikrobiyal risklerdir. 

Streptococcus iniae balık yüzgeçlerinde enfeksiyonlara yol açar. Canlı 

tatlısu çipurasını ellemekten geçen Vibrio spp., hem kültüre alınmış 

hem de doğal ortamlardaki balıklarda bulunan Mycobacterium 

marinum balıkçılık çalışanlarında ciddi yara enfeksiyonlarına yol açar.  

Edwarsiella tarda ve Aeromonas spp. Kültür balığı havuzlarında 

bulunabilir. Bunlar hem balık hem de çalışanlarda enfeksiyonlara 

neden olur. Leptospira spp. kemirgen idrarıyla kültür balıkçılığı 

işletmelerine geçebilmektedir.   

Hepatit ve norovirüs çiğ deniz kabuklularında, ayrıca hasta işçiler 

ve işleme sırasında kirlenen besinlerle bulaşabilmektedir. Salmonella 
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spp. ve Listeria monoctytogenes havuzlarda ve birçok çiğ balık 

ürününde görülmektedir. Ayrıca, ürünler kötü temizlik ve uygun 

olmayan çalışan hijyeni nedeniyle işleme sırasında bu organizmalarla 

bulaşabilmektedir. Vibrio spp. deniz kabuklularıyla bağlantılı, 

yetiştirme sularında ortaya çıkan patojenlerdir. Vibrio spp. de diğer 

balık ürünlerinin dış yüzeyini kirleterek bu balık ürünlerinin 

ambalajlanması ve işlenmesinde çalışanlara sağlık sorunu teşkil 

edebilmektedir.  

 

Tablo 2. Su ürünleriyle bağlantılı biyolojik ve kimyasal tehlikeler   
  (Karunasagar, 2008) 

Bilinen veya potansiyel 
tehlike 

Etkilenmeye 
meyilli ürün 

Epidemiyolojik 
delil 

Biyolojik ajanlar 
Bakteriler 
Vibrio vulnificus 
V. parahaemolyticus 
V. cholerae 
Salmonella 
Virüsler 

Norovirüs 
Hepatit A virüsü 
Parazitler 

Balıkla taşınan trematotlar 
(Opisthorchis viverrini, 
Clonorchis sinensis) 
Biyotoksinler 

Paralitik deniz kabuklusu 
zehirlenmesi (PSP) 
Diyaretik deniz kabuklusu 
zehirlenmesi (DSP) 
Amnezik deniz kabuklusu 
zehirlenmesi (ASP) 
Nörotoksik deniz kabuklusu 
zehirlenmesi (NSP) 

 
 
Yumuşakça, midye 
Midye 
Balık, midye 
Balık, midye  
 
Yumuşakça, midye 
Yumuşakça, midye 
 
Finfish 
 
 
 
Yumuşakça, midye  
 
Yumuşakça, midye  
 
Yumuşakça, midye  
 
Yumuşakça, midye 

 
 
Güçlü 
Güçlü 
Çok zayıf 
Çok zayıf 
 
Güçlü 
Güçlü 
 
Güçlü 
 
 
 
Güçlü 
 
Güçlü 
 
Güçlü 
 
Güçlü 

Kimyasal ajanlar 

Poliklorlu bifeniller (PCBler) 
Tarım ilaçları 

 
Finfish ve midye 
Finfish ve midye 

 
Epidemiyolojik 
Veri yok 

 

Transgenik balıklar insanlar için bir diğer tehlikeli materyaldir. En 

yaygın ve tehlikeli transjenik balıklar, potansiyel olarak mikrokistin 

ürettikleri için gıda güvenliği bakımından tehlikeli olarak 

sınıflandırılmıştır. Büyüme hormonu (GH) ve insülin benzeri büyüme 

faktörü seviyeleri göz önüne alındığında, transjenik somonlarda 

insanlar ve omurgalılar için yüksek oranda anatoksin-a zehirlemesi 

potansiyeli vardır. Ekosistemlere potansiyel zararının yanı sıra 

transjenik somon siyanobakterisi tüketiminin oluşturduğu GH ve IGF 
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seviyelerinin yükselme potansiyeli de diğer risk olarak görülmelidir. 

Allerjenlik transgenic balıklardan kaynaklanan en yaygın 

endikasyondur.  

Clostridium botulinum gibi organizmalar öncelikle, azaltılmış 

oksijen koşullarında saklanan ve ambalajlanan soğutulmuş balık 

ürünleri için potansiyel birer halk sağlığı sorunudur.  

Staphylococcus aureus uygunsuz çalışan hijyen uygulamaları 

dolayısıyla işleme sırasında balık ürünlerini kirletebilmektedir. S. 

aureus son ürünün soğuk saklanması sırasında ısıya dayanıklı bir 

toksin üretebilir.  

Salmonella su ürünleri için en önemli tehlikelerdendir. Su ortamları 

Salmonella'nın önemli rezervuarlarıdır. Bu yüzden su ürünleri gıda ile 

taşınan patojen bakımından önemli kaynaktır. Taze balık, balık unu, 

istiridyeler, yetiştirilmiş veya ithal donmuş karides ve kurbağa bacağı, 

özellikle dışkı kirliliği olan bölgelerden toplanmışsa (hasat öncesi veya 

sırasında) veya temiz olmayan koşullarda işlenmiş, ambalajlanmış, 

saklanmış, dağıtılmış ve çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmişse 

Salmonella sp. taşıyor olabilir.   

 

Kültür balıkçılığı sistemlerinin Salmonella ile kirlenmesinin bazı 

nedenleri şunlardır: 

 Su akışı: Yağmur yağışlarında organik madde havuzlara 

artarak akabilir ve balıkların ortamını kirletebilir. 

 Hayvanlar (evcil hayvanlar, kurbağalar, kemirgenler, kuşlar, 

böcekler, sürüngenler, vb.): Çeşitli hayvan atıklarının 

potansiyel Salmonella kaynakları olduğu görülmüştür.  

 Havuzların gübrelenmesi: Bazı balıkçılık sistemlerinde, 

havuzlarda alg üretimini başlatmak üzere hayvan gübreleri 

kullanılır. Kompost olmayan gübre kullanımı üretim 

sistemlerinin Salmonella ile kirlenmesine yol açabilir. 

 Kirlenmiş yemler: Uygunsuz saklanan yemler veya bir çiftlikte 

kötü hijyenik koşullarda hazırlanan yemler Salmonella kaynağı 

olabilir. 

 Kirlenmiş kaynak suyu: Yetiştirme havuzlarında, kafeslerde 

veya tanklarda kullanılan su, arıtılmamış ev kanalizasyonu, 

hayvan çiftliklerinden gelen atıklar, vb. yoluyla Salmonella ile 

kirlenebilir. 

 Çiftlikte birincil işleme: Su ürünleri temiz olmayan buz, su, kap 

ve kötü hijyenik ambalajlama uygulamaları yoluyla Salmonella 

ile kirlenebilir.  

 



186 

 

Balık ve balık ürünlerindeki esas Salmonella kontrol yöntemleri 

şunlardır:  

 Gıda güvenliğindeki ilk halka olan balık çiftliğinin kontrolü,  

 Su ürünleri üretimi sırasında iyi hijyenik uygulamalar, 

 Biyogüvenlik önlemleri. 

FAO'ya (2011) göre kültür balıkçılığı ürünlerinin Salmonella ile 

kirlenme riskini asgariye indirmek için bazı kontrol önlemleri şunlardır: 

Çiftliğin yeri: 

 Çiftlikler, su ürünlerinin Salmonella ile kirlenmesine yol 

açabilecek yabani veya evcil hayvanların girişine kapalı 

olmalıdır. 

 

Çiftlik planı, donanımı ve tasarımı: 

 Çiftlik tasarımı ve planı çapraz kirletmeyi önleyecek şekilde 

yapılmalıdır  Kafes, ağ ve kap gibi donanımlar yeterli temizlik 

ve dezenfeksiyona imkan verecek şekilde tasarlanıp 

üretilmelidir. 

 Septik tankları, tuvaletler ve banyolar/duşlar, drenaj çiftlik 

tesislerinin kirlenmesi riski oluşturmayacak şekilde yapılıp 

yerleştirilmelidir. 

 

Kaynak suyu: 

 Çiftlik kaynak suyu kanalizasyon kirlenmesinden ari ve balık 

üretimi için uygun olmalıdır. 

 Çiftliklerde atık su arıtması bulundurmalıdır. 

 

Buz ve su tedariki: 

 Hasat, ambalajlama ve temizleme faaliyetlerine yetecek 

miktarda içilebilir veya temiz su bulunmalı ve kullanılmalıdır. 

 Buz, içilebilir sudan ve temiz koşullarda üretilmelidir. 

 Buz kirlenme riskini ortadan kaldıran iyi temizlik koşullarında 

ambalajlanıp saklanmalıdır. 

 

Hasat: 

 Hasat donanımı ve araçlarının temizlenmesi ve 

dezenfeksiyonu kolay olmalı ve temiz koşullarda tutulmalıdır. 

 Hasat zaman/sıcaklık hatalarından sakınmak için iyi 

planlanmalıdır. 

 Su ürünleri hijyenik olarak ambalajlanmalıdır. 

 Hasata dair kayıtlar izlenebilir olmalıdır. 
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Çiftlikte hasat sonrası ambalajlama: 

 Su ürünlerinin ambalajlanması ve saklanmasına yönelik araç ve 

donanımlar temiz bir halde olmalıdır. 

 Su  ürünleri, buzun erime derecesine yakın sıcaklıklara hızla 

soğutulmalı ve bu sıcaklıkta tutulmalıdır. 

 Ayırma, tartma, yıkama, süzdürme, vb. gibi faaliyetler çabuk ve 

hijyenik olarak yapılmalıdır.  

 Hasat sonrası su ürünlerinde kullanılan tüm katkılar ve 

kimyasallar (dezenfektanlar, temizlik ajanları, vb.) yetkili otorite 

tarafından onaylanmalıdır. 

 

Su ürünlerinin çiftlikten taşınması: 

 Taşıma, temizliği kolay ve temiz araçlarla yapılmalıdır (kutular, 

kaplar, vb.). 

 Taşıma koşulları çevreden gelen kirlenmeye mahal 

vermemelidir (örneğin, toz, toprak, su, yağ, kimyasallar,vb.). 

 Su ürünleri, sıcaklığın tüm ürünlerde taşıma süresince 0 derece 

civarı olmasını sağlayacak miktarlarda buz veya su dolu 

kaplarda taşınmalıdır. 

 

Çalışan sağlığı: 

 Personel çalışmaya tıbbi olarak uygun olmalı ve Salmonella 

taşıyıcılarının belirlenmesi için düzenli olarak muayene 

edilmelidir. 

 

Balık ürünlerinin Salmonella ile bulaşmasınıi kontrol etmek 

üzere geliştirilmiş metotlar şunlardır:  

1. Fiziksel kontrol: 

 

 Pişirme: Isı uygulaması patojenleri besinden temizlemenin en 

kolay ve etkili metotlarından biridir. Yumuşakçalarda 1,5 

dakikalığına 90 derecelik, deniz kabuklularında 3-4 dakikalığına 

99-100 derecelik sıcaklık uygulaması tüketim öncesi güvenli 

işlemler olarak kabul edilir. Bu sıcaklıklar patojenlerin vejetatif 

formlarını yok etmeye yeterlidir. 

 Soğutma: Soğutma ve dondurma, su ürünlerinin raf ömrünü 

uzatmak için bilinen tekniklerdir. Bu işlemler sıcaklığı bakteriyel 

metabolik işlevlerin durduğu seviyelere, kimyasal ve 

biyokimyasal reaksiyonların azaldığı oranlara düşürür. Çoğu 
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Salmonella serotipi soğutma sıcaklığında gelişemese de, 

organizmalar balık ürünlerinin 4,4 derecenin altında tutulmasıyla 

önlenebilir. Dünya çapındaki en yaygın besinle taşınan 

salmonelloz Salmonella typhimurium'dur. Bu tür için bildirilen 

minimum üreme sıcaklığı 6,2 derecedir. Bu yüzden uygun 

soğutma, S. Typhimurium'un gelişimini önleyecektir.  

 Işınlama: Balık ürünlerinin ışınlanması, uzun süreli saklama, 

kalite ve güvenliğin iyileştirilmesi için elektron veya 

elektromanyetik ışınlara doğrudan maruz bırakılmayı içeren 

fiziksel bir işlemdir. Gıdanın ışınlanması birçok ülkede yasaldır 

ve WHO, 7.0 kilo Gray'e (kGy) kadarki radyasyonu güvenli 

olarak kabul etmiştir. Bu işler taze etin hem yüzeyi hem de derin 

kaslarının temizlenmesi için en etkili metotlardan biridir. 

Işınlama sonucu patojen popülasyonundaki değişim ışınlama 

dozuna, saklama sıcaklığına, ambalajlama koşullarına ve balık 

türüne göre değişir. 4.0 kGy ile ışınlandığında donmuş 

karidesteki Salmonella 'nın tamamen yok edildiği görülmüştür. 

Benzer şekilde, karidesteki S. typhimurium sayılarının azalması 

için 6.0'lık günlük döngülerle 4.0-5.0 kGy'lik dozlar 

gerekmektedir. Düşük doz gama ışınlaması (özellikle 3 kGy) 

gökkuşağı alabalığının güvenliği ve donmuş durumda raf 

ömrünün uzaması için uygulanabilmektedir. Salmonella spp., 

özellikle 3.0 kGy gerektiren S. enteritidis hariç, deniz 

kabuklularında test edilen tüm patojenik bakterilerin etkili 

şekilde kontrol edilmesi için 1.5-2.0 kGy gerekmektedir.  Çiğ 

istridyelerde Salmonella spp., özellikle S. enteritidis'e karşı 

benzer şekilde güvenlik düzeylerini yakalamak için 3.0 kGy'lik 

bir doz önerilmektedir. Sonuç olarak, ışınlama balık 

ürünlerindeki patojenleri yok etmede etkili görünse de halk 

arasında gıda ışınlamasının güvensiz ve nahoş olduğu yönünde 

bir görüş bulunmaktadır. Işınlamanın aromatik amino asitleri yok 

ederek ve ekşime ve istenmeyen koku üreterek bazı gıdaların 

besinsel değerini azaltabileceğine dair delil de bulunmaktadır. 

 Modifiye atmosfer paketleme (MAP): Modifiye atmosfer 

paketleme (MAP) 1980'den bu yana balık ve balık ürünleri dahil 

geniş yelpazede besinlerin raf ömrünü uzatmak için 

kullanılmaktadır. Paketlere karbondioksit, azot ve çok az (yüzde 

0,4) miktarlarda karbonmonoksit enjekte edilir. MAP'in 

balıklardaki patojenleri yok etme verimliliği MAP'teki gaz 

karışımına ve en önemlisi saklama sıcaklığına bağlıdır.  %50 

karbondioksit/%10 oksijen dozu kullanan modifiye atmosfer 

saklamasının S. typhimurium'un büyüme oranını etkili biçimde 
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azalttığını ama uygun soğutma yokluğunda salmonellozu 

önlemede güvenilemeyeceği bildirilmiştir. 

 Yüksek basınçlı işleme (HPP) ve kızgın buharla kurutma (SSD): 

Yüksek basınçlı işleme deniz ürünlerindeki patojenik 

mikroorganizmaları, ürün kalitesini büyük oranda etkilemeden 

yok edebilen, termal olmayan bir işlemdir. Karidesin güvenliğini 

artırmanın yanı sıra HPP ayrıca karidesin raf ömrünü uzatmıştır. 

Karidesler genelde Gram-negatif bakterilerle bozulur. Bu 

esnada hücre duvarı yapıları sebebiyle nispeten basınca duyarlı 

hale gelirler. HPP bu sayede karidesler için değerli bir işleme 

teknolojisi olabilir.  

 

 

2. Kimyasal kontrol: 

 

 Antimikrobiyal ajanların kullanımı: Klor, deniz ürünleri 

sektöründe patojenik mikroorganizmaları öldürmede en yaygın 

kullanılan dekontaminasyon ajanıdır. İşlemde (dondurulmuş 

ürünleri çözmek gibi), çiğ malzemeleri yıkamada ve balık 

ürünlerini soğutmak için buz yapmada kullanılan suyu 

dezenfekte etmede kullanılmaktadır. Yaygın olarak kullanılan 

klor bileşikleri, sıvı klorin çözeltisi ve hipoklorittir. Daha yakın 

zamanlarda klorindioksit (ClO2) ve elektrolizli oksitleyici (EO) su 

da bu amaçla kullanılmaktadır. Özellikle, klorindioksit bakteri, 

virüs ve mantar yok edici ajan olarak kabul edilmekte, klorin ve 

hipoklorite alternatif olarak Avrupa ve ABD'de yaygın olarak 

kullanılmaktadır. EO suyunun da besinle taşınan çeşitli 

patojenlere karşı güçlü bakteri yok edici etkinlik taşıdığı 

görülmüştür. Ozonun hem gaz hem çözünmüş formlarının deniz 

ürünleri sektörü dâhil gıda sektörü tarafından antimikrobiyal 

ajanlar olarak kullanması onaylanmıştır. Karideste %2'lik ozonlu 

salinin (5,2 mg ozon/L, 5°C) dokuz bakteri suşunun (S. 

typhimuriumdâhil) inaktivasyonunda etkisine dair araştırmalar 

vardır. Bulgular S. typhimurium'un sadece 0,1 günlük döngü 

eksiltmeyle, test edilen türün en dirençlisi olduğunu göstermiştir. 

Laktatın Salmonella gibi kirlenme florası ve patojenlerinin 

büyümesine karşı etkili bir ek engel olduğu düşünülmektedir. Bu 

nedenle işlenmiş balık sektöründe kullanılmaktadır.   

 Saklama ve işleme:  Mikrobiyal kirlenmenin yanı sıra, su 

ürünlerinin saklanması da oksidatif bileşiklerin üretimiyle 

ilişkilidir. Ancak saklaması ve dağıtımı kolaylıkla kontrol 

edilebilen yetiştirilmiş balıklar doğal ortamdan avlanan balıklarla 
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aynı riskleri taşımaz. Tütsüleme gibi bazı işlemler ürünlerin belli 

kirlenme risklerini tetikler. Tütsünün bileşimi, benzoprenler gibi 

polisiklik aromatik hidrokarbon bileşikleri içerir. Yeni bir yöntem 

olan elektrolitik tütsülemede kirlenme riski daha yüksektir. 

 

Balık bulaşanlarının insanlar için riskleri 

Kültür balıkçılığı ürünleri doğal su ürünleri gibi, çevreden gelen 

organik dirençli kirleticiler ve ağır metallerle bulaşabilmektedir. 

Kirlenme riski bulaşanların kökenine ve balık türüne bağlıdır. Ancak 

ağır metal, yeni tarım ilaçlarının kullanımı, DDT ve PCB’ler gibi klasik 

çevresel bulaşanlarda bir düşüş sıklığı yaşanmaktadır. Dioksin 

bileşikleriyle kirlenme sıklığı da stabil olarak görülebilmektedir. Farklı 

kirletici sınıflarıyla kombine bir kirlenme riski de bulunmaktadır.  

Su ürünleri kirlenmeye özellikle açıktır. Çünkü kültür balıkçılığı tüm 

kaynaklardan kirlikik toplayabilen deniz kıyısında, göl ve nehirlerde 

yoğunlaşmıştır. Su ürünlerinin kirlenmesi besin maddelerinin ve 

ortamın kontrolüyle sınırlandırılabilir.  

Kirlilikten neredeyse etkilenmemiş olan açık denizlerde, balıklar 

genelde bu inorganik kimyasalların doğal yükünü taşır. Ancak çok kirli 

bölgelerde, Dünya okyanuslarıyla su değiş-tokuşu yetersiz olan 

sularda (örneğin, Baltık Denizi ve Akdeniz), nehir ağızlarında, 

nehirlerde ve özellikle sanayi bölgelerine yakın alanlarda bu maddeler 

doğal yükü aşan konsantrasyonlarda bulunabilmektedir. 

Bu kimyasalların insan tüketimine yönelik balıklardaki seviyeleri 

düşük olup muhtemelen insan sağlığnıı etkileyecek seviyelerin 

altındadır. Yine de balığın gıdalarının büyük kısmını oluşturduğu 

toplumlarda, hamileler ve emziren kadınlar ve çok miktarda yağlı balık 

tüketen küçük çocuklarda potansiyel bir risk devam etmektedir. Bu 

endişeler ancak güncellenmiş ve odaklanmış risk değerlendirmeleri 

yürütülürse netleştirilebilir. Bu maddeler balıklarda ve deniz ürünlerde 

doğal olarak bulunmaktadır. Bazı tüketiciler bu bulaşanların ürünlerde 

en az seviyede bulunmasını bile sağlığa zararlı olarak görmektedir.  

Su ürününün sağlık değerini öncelikle biyolojik kaynaklı 

bulaşanlar ile patojen organizmalar ve ardından kimyasal 

bulaşanlar belirler. Fakat su ürününde bu kimyasal riskin kabul 

edilebilirliği klasik hijyen riskine kıyasla düşüktür. Dışkı, gübreli veya 

atıksu havuzlarında yetişen balıklar patojenlerle kirlenebilmektedir. 

Transgenik balık, allerjenlik ve toksisite sebebiyle tehlikelidir. Bunlar 
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hamile kadınlarda sağlık riski teşkil eden, farklı konstrasyonlarda civa 

içerebilmektedir. Kadmiyum ve kurşun konsantrasyonları balık 

pullarında ve omurgada, balığın diğer kısımlarındakinden daha 

yüksektir.  

Kültür balıkçılığında önemli gıda güvenliği sorunu kaynakları 

şunlardır: 

 Çevresel, kimyasal ve mikrobiyal kirlenmeler,  

 Balık enfeksiyonu ve hastalıklarına yönelik veterinerlik ilaçları,  

 Kimyasalların uygunsuz kullanımı,  

 Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDOlar) kullanımı,  

 ve uygunsuz yetiştirme ve hijyen uygulamaları. 

 

 

Yönetmelik EC 1881/2006 AB piyasasına sürülecek gıdadaki 

maksimum kirlenme seviyelerini belirler. Yönetmeliğin amacı gıdada 

kabul edilebilir kirlenme seviyelerini belirleyerek AB'deki gıda 

güvenliğini sağlamaktır. Aşağıdaki bulaşanlar mevzuat kapsamındadır 

ve alt gruplara bölünmüştür: 

 Nitratlar, 

 Mikotoksinler (aflatoksinler, okratoksin A, patulin, Fusarium 

mikotoksinler: Deoksinivalenol (DON), zearalenon, 

fumonisinler,  T-2 ve HT-2 toksinleri), 

 Metaller (kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay), 

 3-Monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD), 
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 Dioksin ve PCB’ler, 

 Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH), 

 Melamin ve yapısal analogları. 

FAO ve WHO, kg vücut ağırlığı için günlük balık kaynaklı metil civa 

alımını 1,6 mikrogram olarak değiştirmiştir. Bu 2003'teki 3,3 

mikrogramlık miktarın yaklaşık yarısıdır. Somondaki organik kirleticiler 

için, yetiştirilmiş ve yabani somondaki 14 kloroorganik bileşik 

incelenmiştir. Bu bileşiklerin her birinin kansere yol açtığı 

düşünülmektedir. Araştırma, test edilen tüm maddelerin yetiştirilmiş 

somonda, yabani somondakinden daha yüksek konstransyonlarda 

bulunduğunu ortaya koymuştur. Bu özellikle Avrupa çiftliklerinde 

üretilmiş balıklar için geçerlidir. AB'nin önemli balık piyasalarında gıda 

güvenliğine yönelik mevzuatlar bu sorunlara karşı düzenleme 

getirmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu gıda güvenliği hususları 

gelişmekte olan ülkelerde uygulanmamış olabilir. Kültür balıkçılığı 

yemlerinde ve ürünlerindeki potansiyel gıda tehlikelerini azaltmak 

üzere balık çiftliklerinin denetimi ve sertifikalandırılması, Tehlike 

Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları uygulaması (HACCP), İyi Balık 

Yetiştiriciliği Uygulamaları (GAqP'ler) iyi yaklaşımlar olarak 

önerilmektedir. Bu yaklaşımlara, güvensiz gıda üretimi ve ticaretini 

önlemek üzere uluslararası yönetmeliklerde ve AB'de üretici ve 

tüccarları ilgilendiren yönetmeliklerde de yer verilmektedir. Su 

ürünlerini gelişmiş ülkelere ihraç etmeyi planlayan gelişmekte olan 

ülkelerin, ithalat yapan ülkelerdeki gerekliliklere uyması 

gerekmektedir.  

Kültür balıkçılığı ve su ürünleri hakkında AB 

kararları, yönergeler, yönetmelikler listesi, 

adresi ve mevzuatlar için faydalı bağlantılar 

 Kararlar: Karar 97/747, Karar 2002657, Karar 2003/181, Karar 

2004/25, Karar 2005/34/EC, Karar 2011/690 

 

 Yönergeler: Yönerge 91/67/EEC, Yönerge 93/53/EEC, 

Yönerge 95/70/EEC, Yönerge 96/22, Yönerge 96/23, Yönerge  

2006/88/EC, Yönerge 2008/53/EC 

 

 Yönetmelikler: Yönetmelik 1831/2003, Yönetmelik 136/2004, 

Yönetmelik 396/2005, Yönetmelik 1881/2006, Yönetmelik 
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708/2007, Yönetmelik 156/2008, Yönetmelik 470/2009, 

Yönetmelik 710/2009, Yönetmelik 37/2010.  

  

 Faydalı bağlantılar-internet siteleri:  

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/pcp2008_en.
pdf 
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/ 
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/magazine/ 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/official_documents/com_
2013_229_en.pdf 
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/residues/docs/requireme
nts_non_eu.pdf 
http://www.fao.org/fishery/legalframework/nalo_uk/en 
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm 
http://ec.europa.eu/food/international/trade/im_cond_fish_en.pdf 
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_
and_packaging/ 
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/market_observatory/index_en.
htm 
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_regi
ster_feed_additives_1831-03.pdf 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1881:
20100701: EN:PDF 
http://www.fao.org/docrep/x2410e/x2410e04.htm 
http://www.oecd.org/tad/fisheries/45034841.pdf 
http://www.eurofish.dk/~efweb/images/stories/files/Turkey/1-AA.pdf 
http://www.eurofish.dk/pdfs/Zadar/4-AB.pdf  
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IX. Sanitasyon, Biyogüvenlik ve 

Ürün Güvenliği için Balık 

Yetiştiriciliğinde HACCP 

Uygulaması 

                                                Yazarlar: Prof. Dr. Imre Mucsi, 

                                                         György Lódi, János Sztanó 

 

Gıda güvenliği, amacına uygun olarak hazırlanmış ve tüketilmiş 

olması şartıyla gıda üretim ve dağıtım süreci boyunca tüketicilerin 

sağlığının zarar görmeyeceğinin garanti edilmekte olduğu anlamına 

gelir. Gıda güvenliği birden fazla katkı sağlayan tarafından hazırlanan 

bir sistemdir ve her zaman belirli bir operasyon veya aksiyon anlamına 

gelir. Her fabrikada uygulanan gıda güvenliği sistemi aynı değildir. 

Gıda hijyeni, gıdanın tüm üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında 

insan tüketimine uygun olmasını sağlayan bir gereklilik sistemidir. Aynı 

zamanda enfeksiyonların ve gıda maddeleri ile yayılan diğer 

hastalıkların kontrolü ile de ilgilidir. 

Gıda üretim yerleri çalışanların, ürünlerin ve çevrenin korunduğu 

yerlerde kurulabilir. Bunun yanı sıra, yer/ortam ve makinelerin, 

aletlerin ve teçhizatın çalışması açısından gerekli mimari, teknik, 

teknolojik, çevresel, hijyenik, hayvan sağlığı ve gıda hijyeniyle ilgili 

koşullar da sağlanmalıdır.  

Gıda güvenliğinin temelinde gıdaların neden olduğu hastalıkların 

önlenmesi ve kontrol altına alınması vardır. Bir gıdanın bileşenleri, 

kalitesini gösteren özellikledir. Bozulmaya başlayan bir gıda 

ürünündeki doğal bileşenler insan sağlığı için zararlı olan bazı 

bozulma ürünlerini açığa çıkararak gıda güvenliğini tehlikeye atarlar. 

Gıda güvenliği veya kalitesi standartlardan farklı olan gıda ürünleri 

kabul edilemez.  

Eskiden kontroller teknolojik ilerleme ve gıda üretim sürecine 

uygulanırdı. Bu uygulama nedeniyle uzun yıllar boyunca kusurlu bir 
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üretim süreci uygulanmış ve tüketicilere bazı kusurlu veya güvenli 

olmayan ürünler sunulmuş olabilir. Bu nedenle, patojen bulaşmasının, 

yaşandığı teknoloji ve iş süreçlerinin gıda hijyeni açısından kabul 

edilemez olduğunu belirten bir zorunluluk oluşturulmuştur. Uygun 

kontrol sistemini uygulayan bir iş süreci, insan sağlığını tehlikeye 

atmayan ve insanların tüketimine uygun olan gıda üretimini 

sağlayabilir. Bu tür bir süreç, en iyi "İyi Hijyenik Uygulamanın" 

yardımıyla uygulanabilir. İyi Hijyenik Uygulamanın uygulanması, 

uygun operasyonel ve teknolojik kuralların gözetilmesini sağlar. Uygun 

operasyon, kurulumun, binaların ve ekipmanın uygunluğu anlamına 

gelir. Ayrıca, teknolojiler geliştirildiğinde ve kullanıldığında, güvenli 

ürünler oluşturmak için gerekli kurallar kullanılmalıdır. "İyi Üretim 

Uygulaması" kuralları bu faaliyetleri içerir. İyi Üretim Uygulamalarını 

ve İyi Hijyenik Uygulamaların esas alınması, sanitasyon ve gıda 

hijyeni kurallarının gözetilmesi halinde, gıda güvenliği sağlayan bir 

üretim sistemi geliştirilebilir. Bu üretim sisteminin adı "Tehlike Analizi 

ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) sistemi"dir. HACCP, gıda güvenliği 

açısından önemli olan tehlikeleri tanımlar, değerlendirir ve kontrol 

eder.  

 

Kültür balıkçılığında HACCP 

HACCP unsurları 

 Tehlikelerin belirlenmesi ve göz önünde bulundurulması, 

risklerine göre sınıflara ayrılması. 

 Tehlikelerin önlenebileceği veya azaltılabileceği alanlar için 

kritik kontrol noktalarının seçilmesi.  

 Kritik sınırların belirlenmesi. 

 Kritik sınırların izlenmesine ilişkin yöntemlerin seçilmesi ve 

kullanılması. 

 Kontrol noktalarında düzeltici önlemlerin alınması. 

 Sistemin etkin çalışmasının doğrulanması. 

 Faaliyetleri belirten dokümanlar ve sistem kurallarına uygun 

raporlar. 

 

HACCP analizinin mantıksal sırası 

HACCP gruplarının oluşturulması – HACCP grubunda ilgili 

teknoloji hakkında bilgi sahibi olan bir teknoloji uzmanı, bir ekonomi 

uzmanı, bir gıda mikrobiyolojisi, gıda hijyeni ve güvenliği uzmanı ve bir 

kimyacı yer almalıdır. 
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Uygulama alanı, ürün açıklaması – HACCP sisteminin 

uygulanacağı ürünler veya ürün grupları belirlenmelidir. Ana üretim ile 

ürün üretiminin birbirinden ayrılması profesyonel açıdan yerinde bir 

adım olmakla birlikte, sistemin açık yapısı nedeniyle gerekli bir 

adımdır. HACCP uygulaması analizi belirli bir işlem, teknoloji veya 

ürün için gerçekleştirilmelidir. Ürün açıklamasında ürünün tam adı, dış 

özellikleri ve planlanan kullanımı yer almalıdır.  

Uygulama tanımı – Ana gıda ürünü üretiminde tehlike analizi 

sırasında ana malzemeler aracılığıyla patojen bulaşmasının 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesi önemlidir.  

Akış şemasının çizilmesi ve doğrulanması –HACCP ekibi 

tarafından çizilir. Bu şemada tüm aksiyon adımları gösterilmelidir. Akış 

şeması nihai ürün çıkışına kadar fabrikaya giren balıklar, malzemeler, 

yemler vb. hakkında bilgi verir. Fabrikanın şematik çizimi de bu akış 

şemasına eklenir. Bu şemada alınacak tüm önlemlerin belirtilmesi 

gerekir.  

Tehlike listesi, tehlikelerin analizi – Bu liste teknolojik adımlarla 

ve akış şemasıyla karşılaştırılmalıdır. Tehlike analizi yapılmalı ve 

kontrol yöntemi belirlenmelidir. HACCP'ın ilk unsuru tehlike analizidir. 

Tatmin edici bir tehlike analizi için bilimsel bir arka plana ihtiyaç 

duyulur. Gıda güvenliği için gerekli olan, kabul edilir tehlike önleme 

veya azaltma düzeyi analiz edilmelidir. Potansiyel tehlikeler, biyolojik, 

kimyasal ve fiziksel olarak gruplandırılmalıdır. Gruplar, potansiyel 

tehlikelerin meydana gelme olasılığı incelenip, değerlendirildikten 

sonra ayrı ayrı özetlenmelidir.  

Kritik kontrol noktalarının tanımı – Bu, HACCP'ın ikinci 

unsurudur. Kritik noktalara göre belirlenen aksiyonlar, gıda güvenliği 

tehlikesinin önlenmesi, engellenmesi veya kabul edilir bir düzeye 

çekilmesi konusunda büyük bir öneme sahiptir. Kritik noktalar ve 

teknolojik adımlar, güvenliği muhafaza edip edememe açısından 

incelenmelidir. Adımlardan birinin baskın tehlikelerden biri için uygun 

olmaması halinde, süreç (veya ürün) veya önceki ya da sonraki 

teknolojik noktalardan biri değiştirilmelidir. İşleme göre değiştirilebilen 

bir "karar ağacının" kurulması da faydalı olabilir. Karar ağacında 

sistematik bir sırada dört soru ve cevap yer almaktadır.  

İlk soru "Kontrol yöntemi var mı?" olup, tehlikenin belirlenmesi için 

ilgili teknolojik aşamada veya sürecin başka bir noktasında bir analiz 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesinin mümkün olup olmadığını 
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belirlemeye yarar. Bu soruya "evet" cevabı verilmesi halinde, karar 

ağacında ikinci soruda kullanılabilecek ve değerlendirilebilecek 

önleme yöntemleri gösterilmektedir. "Hayır" cevabı verilmesi halinde, 

ilgili aşamada bir kontrol veya önleme yöntemi bulunmadığı gösterilir. 

Teknoloji kapsamındaki tehlikeleri engellemek için analizin sürecin bir 

önceki veya bir sonraki adımında gerçekleştirilmesi gerektiği anlamına 

gelir.  

İkinci soru, ilgili aşamada tehlikelerin engellenmesinin veya kabul 

edilebilir bir düzeye çekilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgilidir. Bu 

soruya "evet" cevabının verilmesi halinde, tehlike engellenebilir veya 

kabul edilebilir bir düzeye çekilebilir ve bu adım, kritik bir kontrol 

noktası olur. Cevabın "hayır" olması halinde, bir sonraki soruya geçilir.  

Üçüncü soru, tehlikeye veya karışıklığa neden olabilecek bir 

kirlenmenin meydana gelip gelmeyeceğiyle ilgilidir. Bu soruya dikkatli 

bir şekilde cevap verilmelidir. Bu soruya cevap verilebilmesi için 

verilerin toplanması ve bir risk analizinin gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Sonuçta tehlikede artış yaşandığının tespit edilmesi, 

yani bu soruya "evet" cevabının verilmesi halinde, sonraki soruya 

geçilir. Yanıtın "hayır" olması halinde, bu süreç kritik bir nokta değildir.  

Dördüncü soru, bir sonraki aşamanın tehlikeyi giderip 

gidermeyeceğidir. Bu nihai sonuç açısından çok önemlidir; çünkü bu 

noktaya gelene kadarki teknolojik adımlarda tehlikenin önlenmesinde 

başarısız olunması, ileride alınması beklenen bir aksiyonun olmaması 

ve cevabın "hayır" olması halinde, tehlikenin mevcut süreç 

aşamasında kontrol edilmesi ve önlenmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle, ilgili aşama kritik bir kontrol noktası olarak kabul edilir.  

Kontrol noktalarında nihai kritik değerlerin belirlenmesi - Her 

kontrol noktası için eşik limit değerleri belirlenmelidir. Eşik limit 

değerleri, kabul edilir olan değerleri kabul edilemez olanlardan ayırır. 

Kritik eşik limiti değeri, bir sürecin güvenli bir ürün ürettiğini belirlemek 

veya doğrulamak için kullanılabilecek bir çerçeve veya limit anlamına 

gelir. Kritik eşit limiti değerleri, kamu kurumlarının yönetmeliklerinde 

yer alan gerekliliklere, standartlara ve diğer bilimsel verilere uymalıdır.  

Kontrol noktalarında sistemin izlenmesi – Temel olarak kritik 

eşik limiti değerlerinin analizi ve izlenmesi anlamına gelir. Bu işlem 

kontrol yokluğunu açığa çıkarabilmelidir. İzleme sürekli ve dönemsel 

olabilir. Dönemsel izleme, HACCP kontrolü için yeterlidir. HACCP 

planında izlemeden sorumlu personelin adı yer almalıdır. Sorumlu 
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personel gerekli becerilere, CCP izleme yöntemleri konusunda bilgiye, 

HACCP'ı ilgilendiren hedefler ve görevler hakkında bilgiye ve HACCP 

planı kontrolünün gerçekleştirilmesi için gerekli yetkiye sahip olmalıdır. 

Sorumlu kişiler, düzeltici önlemlerin zamanında alınabilmesini 

sağlamak için kritik eşik limit değerlerinden sapmaları 

raporlamalıdırlar.  

Düzeltici aksiyon tanımı – Kritik kontrol noktalarına ilişkin tespit 

edilen aksaklıkların düzeltilmesi amacını taşır. Sapmalara ilişkin 

düzeltici önlemler HACCP planında belirtilmeli ve iş müdürü bunlardan 

sorumlu olmalıdır. Düzeltici aksiyonlar bir uzman tarafından 

gerçekleştirilmelidir. Düzeltici aksiyonun etkinliğinden emin olunmalı 

ve bu doğrulanmalıdır. Düzeltici aksiyon belgelendirilmeli ve hakkında 

taslak bir rapor hazırlanmalıdır. İlgili raporda ürünün adı, düzeltme 

işleminin gerçekleştiği saat, sapmanın nedeni, inceleme özellikleri ve 

sayısı ile sapmanın içeriği yer almalıdır. 

Aksiyonun doğrulanması, belgelendirilmesi ve raporlar – 

Doğrulama ve denetleme yöntemleri, prosedürleri ve testleri, rastgele 

seçilen numuneleri ve HACCP sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını 

belirlemeye yönelik incelemeleri içerir. HACCP planının doğrulanması 

sırasında, tehlike analizi, kritik kontrol noktalarının belirlenmesi, nihai 

kritik değerlerin doğrulanması, bunların bilim düzeyi açısından 

yeterliliği ve gereklilikleri gözden geçirilir. HACCP planı dönemsel 

doğrulama aksiyonunu belirler ve özellikle gıda güvenliği koşullarında 

değişiklikler kazandığında önem kazanır. Doğrulama aksiyonu ve 

sonuçları hakkında bir rapor hazırlanmalıdır. 

HACCP'a ilişkin dört ana doküman türü vardır: 

1. HACCP'ın uygulanmasını destekleyen dokümanlar, 

2. HACCP sisteminde hazırlanan dokümanlar, 

3. Uygulanan yöntemlere ve aksiyonlara ilişkin dokümanlar, 

4. Çalışan eğitim programı. 

HACCP sistemi, etkinlik başarısını, aksiyonları ve bunların 

doğrulanmasını içeren doküman ve raporların toplamından oluşur.  

 

 

Balık yetiştiriciliği, balık üretimi ve havuzlarda balık 

üretimine ilişkin tehlike analizi 
 

HACCP sistemi, yetiştiricilik, üretim, depolama ve kışlama 

havuzları gibi balık çiftliklerinin tüm bölümleri için geçerlidir. Havuzların 
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su seviyesinin eşit olmaması halinde, ilgili balık çiftliğinde birçok farklı 

epidemiolojik havuz birimleri bulunur. Bu tür bir durumda, gereklilikler 

tüm epidemiolojik havuz birimleri için geçerli olur.  

Balık çiftliklerindeki tehlikelerin belirlenmesi sırasında gerçek 

olduğu görülen kritik noktalar (CCP) şunlardır: 

 Gelen suyun kalitesi (kimyasal ve mikrobiyolojik yeterlilik), 

 Beslenme sırasında suya karışan yem bileşenleri güvenli gıda 

bazlı üretime uygun mu (yem bileşenleri ağır metaller, yabancı 

kimyasal maddeler içeriyor mu?), 

 Hastalıkların engellenmesi veya tedavi edilmesi için kullanılan 

ilaçlar ve kimyasallar balık organizmalarında kalıntı bırakıyor 

mu? 

 Havuzlarda kullanılan gübre kimyasal materyaller içeriyor mu? 

 

Tehlikenin engellenebilmesi için alınan gübrenin kontrol edilmesi 

gerekir. Su kalitesi ve gıdaya olası yabancı madde bulaşması bir 

izleme sistemi ile kontrol edilir. İlaçla yapılan tedavi kontrollü bir 

şekilde ve belirtilen şekilde yapılmalıdır.  

 

Tablo 1. Balık yetiştiriciliği, balık üretimi ve havuzlarda balık 
üretimine ilişkin tehlike analizi 

 İşlem Sorun 
Sorun 

kaynağı 

Kontrol 

aksiyonu 
Sorumlular 

Havuz 

ortamı 

Enfeksiyon 

Parazit 

Dışkı 

Kanca 

Kuşların 

açtığı 

yaralar 

Çevre 

Su kuşları 

Çevre 

Kuşları 

kaçırma 

Havuzun 

kireçle 

dezenfekte 

edilmesi 

Kuşları 

kaçırma 

Havuzların 

dibinin 

incelenmes

i 

Havuz birim 

yöneticisi 

Makine, 

ekipman 

/tekne 

motoru, 

havuz 

biçici/ 

Havuzda 

kimyasal 

kirlenme 

Motor yağı 

veya 

benzin 

akışı 

Kalıcı 

bakım 

Çevre 

dostu 

motor 

yağlarının 

kullanılmas

ı 

Teknisyen 

mühendis 
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Çalışanlar Enfeksiyon Kişisel 

bakımın 

kötü olması 

Hijyene 

özen 

gösterilme

si 

 

Çalışanlar, 

Havuz birim 

yöneticisi, 

Tesis doktoru 

Yem 

sorumluluğ

u 

Yabancı 

kimyasal 

maddelerin 

(CCP) varlığı 

Küf, 

mikotoksin 

varlığı 

Bitki 

ekilmesi 

Saklama 

veya 

topraktan 

bulaşma 

Uygulanan 

kimyasallar

a ilişkin 

tedarikçi 

beyanı 

Kalite 

sertifikası 

Havuz birim 

yöneticisi, 

Yem müdürü 

Yemlerin 

saklanması 

Mikropların ve 

küfün 

çoğalması 

Kalite 

tarihinin 

geçmesi 

Yanlış 

saklama 

Uygun 

marka 

işareti ve 

belgelendir

me 

Depolama 

koşullarını

n 

sağlanmas

ı 

Ambar 

sorumlusu,Ha

vuz birim 

yöneticisi 

Veteriner 

ilaçlarının 

ve 

kimyasallar

ın 

sorumluluğ

u 

Bileşen 

değişimi 

Bileşen 

değişimi 

 

Taşıma 

sırasında 

yüksek 

sıcaklık 

Kalite 

tarihinin 

geçmesi 

 

Gerekli 

sıcaklığın 

sağlanmas

ı 

Son 

kullanma 

tarihi 

kontrolü 

Veteriner, 

Depo 

sorumlusu 

Veteriner 

ilaçlarının 

ve 

kimyasallar

ın 

saklanması 

Bileşen 

değişimi 

Bileşen 

değişimi 

Yanlış 

kullanım 

Yanlış 

saklama 

sıcaklığı 

Kalite 

tarihinin 

geçmesi 

Kimyasal 

kombinasy

onu 

Gerekli 

saklama 

sıcaklığının 

sağlanmas

ı 

Son 

kullanma 

tarihi 

kontrolü 

Kimyasalla

rın 

işaretlenm

esi, uygun 

depolama 

Veteriner, 

Depo 

sorumlusu, 

Havuz birim 

yöneticisi 

Gelen su Yabancı 

kimyasal 

madde (CCP) 

Bitkilerin 

yetiştirilmes

i, 

Laboratuva

r testleri ile 

sürekli 

Havuz birim 

yöneticisi 
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Mikrobiyolojik 

kirlenme 

endüstriyel 

kirlenme 

Gelen suda 

bulunan 

patojenler 

izleme 

Sürekli su 

akışının ve 

izlemenin 

sağlanmas

ı 

Gübre 

sorumluluğ

u 

Yabancı 

kimyasal 

maddelerin 

(CCP) varlığı 

Mikrobiyolojik 

kirlenme 

Hayvan 

çiftlikleri 

Hayvan 

çiftlikleri 

 

Tedarikçini

n 

uygulamalı 

kimyasallar

a ilişkin 

beyanı, 

izleme 

Güvenli ve 

kontrollü 

tedarikçi 

kaynakları 

Havuz birim 

yöneticisi, 

Veteriner 

Hayvan 

sağlığı 

kontrolü 

müdahalesi 

İlaç ve 

kimyasal 

kalıntılar 

(CCP) 

Bekleme 

süresine 

uyulmamas

ı 

Doz aşımı 

Gerekli 

bekleme 

süresine 

uyulması, 

Tedavilerin 

uygun 

şekilde 

tescili 

Veteriner, 

Havuz birim 

yöneticisi 

Havuzların 

dezenfeksi

yonu, 

kışlama 

yerleri, 

bakım 

havuzları 

Kimyasal 

kalıntı/sönmü

ş kireç, 

kalsiyum 

hipoklorit/ 

Güvenliğin 

ve teknoloji 

bekleme 

süresinin 

göz ardı 

edilmesi / 2 

gün / 

dezenfeksi

yondan 

sonra 

Güvenliğe 

ve 

teknolojik 

süreye 

uyulması 

Veteriner, 

Havuz birim 

yöneticisi 

Su dolumu Tehlike 

belirlenemedi 

   

Balık 

kaplarının 

dezenfeksi

yonu 

Kirlenme Temizlik 

malzemeler

inin neden 

olduğu 

kalıntılar 

Düzenli 

dezenfeksi

yon 

Araç sahibi, 

Veteriner 

Taşıma 

öncesi 

balıkların 

tuzlu 

Hayatta 

kalma 

Yüksek 

miktarda 

tuza maruz 

kalma 

Gereklilikle

r uyarınca 

yapılan 

tedavi 

Havuz birim 

yöneticisi, 

Araç sahibi, 

Veteriner 
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solüsyona 

sokulması 

Plankton 

seçimi 

Kimyasal atık Bakım 

havuzu 

dışında 

yanlış 

dozaj 

Yapılması 

gereken 

bakımlar 

Havuz birim 

yöneticisi 

Yumurtalar

ın yerinin 

değiştirilme

si, 

çiftliklerde 

yetiştirilen 

balıkların 

kışlama 

yerine 

alınması 

Tehlike 

belirlenemedi 

 

   

Yumurta 

örneğinin 

yerinin 

değiştirilme

si 

Tehlike 

belirlenemedi 

   

Havuzun 

biçilmesi 

Yukarıdaki 

makineler 

bölümüne 

bakın 

  Teknisyen 

mühendis 

Gübreleme Yukarıdaki 

makineler 

bölümüne 

bakın 

  Teknisyen 

mühendis 

Kuşları 

kaçırma 

Tehlike 

belirlenemedi 

   

Havuz 

drenajı 

Kirlenme Kuşların 

açtığı 

yaralar 

Kuşları 

kaçırma 

Havuz birim 

yöneticisi 

Çamur 

tırmaklama 

 

Yukarıdaki 

makineler 

bölümüne 

bakın 

  Havuz birim 

yöneticisi 

Gelişmiş 

yavruların 

ve bir yaz 

geçirmiş 

yumurtaları

n hasat 

edilmesi 

Tehlike 

belirlenemedi 
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Çiftliklerde 

yetiştirilen 

balıkların 

hasadı ve 

seçilmesi 

Kimyasal 

maddelerin 

görülmesi 

Hasat, kötü 

muamele 

kaynaklı 

stres 

Hızlı ve 

dikkatli 

hasat, 

Hayvan 

koruma 

kurallarına 

uyulması 

Havuz birim 

yöneticisi, 

Veteriner 

Test 

balıkçılığı 

Yukarıdaki 

makineler 

bölümüne 

bakın 

  Havuz birim 

yöneticisi, 

Teknisyen 

mühendis 

Göl kenarı 

satış 

Tehlike 

belirlenemedi 

 

   

Balık 

işleme 

fabrikasına 

ulaşım 

Kanda ve 

kaslarda stres 

hormonlarının 

görülmesi 

Oksijen 

kıtlığı, stres 

 

Bir 

konteynerd

e 

taşınabilec

ek 

maksimum 

balık 

miktarına 

bağlı 

sıcaklık 

kuralına 

uyulması, 

taşıma 

süresinin 

azaltılması 

Hayvan 

koruma 

kurallarına 

uyulması 

Havuz birim 

yöneticisi 

Kışlamada 

balık 

besleme 

Yukarıdaki 

gelen su 

bölümüne 

bakın 

  Havuz birim 

yöneticisi 

 

HACCP sisteminin uygulanması, müşterilerin yurtiçi ticaret ve 

sağlıklı beslenme için gıdalara güvenmesini sağlayan resmi gıda 

kontrolüne yardımcı olur. 
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X. Kültür Balıkçılığının 
Sürdürülebilir Çevreye/Ekosisteme 

ve 
Suya Etkisi 

                                                   

                                          Yazarlar: Luciana Levi Bettin,   

                                          Gianluigi Rago, Dalmar Mohamed Ali  

 

 

 

İnsanlara kaliteli ve kolay erişilebilir gıda kaynağı sağlamak gibi 

yadsınamaz faydaları olmasına rağmen, neden olduğu ve olabileceği 

çevresel etkiler nedeniyle kültür balıkçılığı faaliyeti dünya çapında 

eleştiri oklarına hedef olmuştur.  

Bu noktada şu soru kaçınılmaz olmaktadır: Kültür balıkçılığı 

gerçekten sürdürülebilir bir faaliyet olabilir mi? 

Sürdürülebilirliği "gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme 

becerisinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilme 

becerisi" olarak anlayan birçok araştırmacı, kültür balıkçılığı uzmanı 

ve devlet kurumu sürdürülebilir bir kültür balıkçılığının mümkün 

olduğu, ancak bunun gerçekleştirilen faaliyetlerin yönetilme şekline 

bağlı olduğu sonucuna varmışlardır.   

 

 

Neden kültür balıkçılığının sürdürülemez bir 

faaliyet olduğu düşünülmektedir? 
 

Kültür balıkçılığının birçok çevresel, sosyal, ekonomik ve estetik 

soruna neden olduğu iddia edilmektedir. Bu iddialar bazen geçerli 

argümanlarla desteklenebildiği gibi, bazen de herhangi bir argüman 
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sunulmamaktadır. Ekolojik sistemler her zaman düşünüldüğü kadar 

hassas değillerdir. Aslında, önemli bir dayanıklılık kapasitesine 

sahiptirler ve temel süreçleri geri dönülemez bir şekilde zarar 

görmedikçe, geri dönüşüm yapmaya ve enerji yaymaya devam 

ederler. Ancak, kültür balıkçılığı faaliyetinin yetersiz yönetimi 

nedeniyle geri döndürülemez zararlar yaşandı.  

 

Faaliyetlerle ilişkilendirilen önemli olumsuz etkiler şunlardır: 

 

 Özellikle insanların oluşturduğu ormanlar olmak üzere 

kültür balıkçılığı çiftliklerinin inşası için doğal ekolojik 

sistemlerin tahrif edilmesi: Ormanlar, kıyı bölgelerinde ana 

organik madde kaynağı olarak kabul edilmektedir. Bu tür 

ormanlar ayrıca ekolojik ve/veya ekonomik açıdan önemli olan 

çok sayıda sucul tür için bakım alanı ve kuşlar, sürüngenler, 

kabuklu deniz canlıları ve diğer taksonomik gruplar için sığınma 

veya barınma bölgeleridir. Ormanları ayrıca sedimentler, 

kontaminatlar, nitrojen ve karbon toplanma alanlarıdır ve kıyı 

erozyonuna karşı koruma sağlarlar.  

 Toprakların tuzlanması/asitlenmesi: Kültür balıkçılığı çiftlikleri 

bazen birden fazla nedenden (işletimsel, ekonomik, sağlık vb.) 

ötürü terkedilebilmektedir ve bu çiftliklerden geriye kalan 

topraklar, aşırı tuzlu, asitli kalmakta ve aşınmaktadır. Bu 

nedenle, bu topraklar tarım amaçlı kullanılmamaktadır ve uzun 

yıllar kullanılamaz. Ayrıca, kültür balıkçılığında toprağı işlemek 

için kullanılan kireç ve diğer kimyasallar toprağın fiziksel ve 

kimyasal özelliklerini etkileyerek, sorunu daha kötü bir duruma 

sokabilir. 

 İnsan tüketimi için kullanılan suyun kirlenmesi: Bu konuda 

çok az sayıda çalışma yapılmış olmakla birlikte, kıyıdaki su 

kültürünün insan tüketimi için kullanılan su kaynaklarının 

bozulmasından sorumlu olduğunu gösteren bazı işaretler 

mevcuttur.  Örneğin, yapılan ön hesaplamalar üç ton tatlı su 

balığı üretimi yapan yoğun bir kültür balıkçılığı sisteminin atık 

üretimi, yaklaşık 240 nüfuslu bir toplumun atık üretimiyle 

benzerdir. Çoğu kültür balıkçılığı çiftliklerinde deniz türleri 

yetiştirilmekle birlikte, tatlı su türlerini yetiştiren kültür balıkçılığı 

çiftliklerinin dahil olduğu sektör de büyümektedir. Bu da 

yukarıdaki bilgi dikkate alındığında endişe uyandırmaktadır. 

 Atıksu alan ekolojik sistemlerin ötrofikasyonu ve 

nitrifikasyonu: Yemlerin tüketilmemesi (özellikle aşırı yemleme 

nedeniyle), kültür balıkçılığı yem maddelerinin suda çözünmesi, 
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ölmüş organizmaların bozunması ve aşırı gübrelenme 

nedeniyle su kolonu ötrofikasyona uğrar veya organik açıdan 

zenginleşme yaşar. Belgelerle kanıtlanmış olduğu üzere 

yetiştirilen organizmalara verilen toplam nitrojenin yalnızca % 

20 ile 50'si yetiştirilen organizmalarda biyokütle oluşturmaktadır. 

Kalan kısım ise su kolonuna veya tortuya karışmakta ve 

sonunda da atıksu ile ekolojik sistemlere karışarak, fitoplankton 

patlamasına (bazen kızıl gel-git gibi toksik mikroalg 

patlamasına), bentik organizmaların ölmesine, boşaltma 

alanlarında istenmeyen kokular ve patojen varlığı gibi etkilere 

neden olmaktadır. Etki, doğrudan verilen yem miktarıyla 

bağlantılı olarak sistemin yoğunlaşması (organizma yoğunluğu) 

nedeniyle bazı faktörlere bağlı olarak daha fazla veya daha az 

ciddi olabilir.  

 Egzotik türlerin kullanımı nedeniyle doğal ekolojik 

sistemlere yönelik ekolojik etkiler: Yerel balık türleriyle 

egzotik kültür balıkçılığı türlerinin bir araya getirilmesi nedeniyle 

gerçekleşen "biyolojik bulaşmanın" negatif etkilerine ilişkin 

olarak raporlanan ana problemler, yerel türlerin yerinden 

edilmesi, yer ve yiyecek rekabeti ve patojen yayılmasıdır. Örnek 

vermek gerekirse, yakın zamanda düzenlenen raporlar, 

çiftliklerde yetiştirilen somonlardan yabani somonlara deniz biti 

parazitinin bulaştığını açığa çıkarmıştır.  

 Yetersiz ilaç uygulamalarından kaynaklanan ekolojik 

etkiler: Çiftçiler, genellikle hastalıkların yayılmasını engellemek 

ve büyüme performansını artırmak olmak üzere farklı nedenler 

yüzünden yetiştirdikleri organizmaları ilaç rejimlerine tabi 

tutarlar. Ancak, izleme çalışmalarında topraklarda, yerüstü ve 

yer altı sularında düşük veya yüksek oranda hormon, steroid, 

antibiyotik ve parazit öldürücü gibi birçok farmasötik tespit 

edilmiştir. Bu kimyasallar farklı ekolojik sistemlerde 

dengesizliklere neden olmuştur. Kültür balıkçılığında 

hormonların kullanılması ve bunların çevre üzerindeki etkileri 

alanında çok fazla çalışma yapılmamıştır. 

 Arazi ve hidrolojik paternlerde görülen değişiklikler: Tarım 

ve kültür balıkçılığı alanlarında yapılan faaliyetler, arazide 

görülen önemli değişiklikler de dahil olmak üzere ekolojik 

sistemlerin bozulmasına katkı sağlamıştır.Nehir yataklarına 

kurulan karides çiftlikleri, dünyanın birçok bölgesindeki hidrolojik 

paternleri değiştirerek, bölgesel ekolojik sistemleri ve yerel hava 

koşullarını etkilemiştir. 
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 Farklı organizmaların yumurtalarının, larvalarının, 

yavrularının ve juvenillerin yakalanması ve öldürülmesi: 

Larva dönemini tamamladıktan sonra yetiştirilen her bir milyon 

adet karides için çiftliklerdeki ağlara takılı kalarak ölen dört ila 

yedi milyon başka organizmanın olduğu tahmin edilmektedir. 

 Balık avlanma alanlarına olumsuz etki: Kültür balıkçılığı 

aşırı avlanmaya çözüm olduğu iddia edilmekle birlikte, aslında 

balık avlanma alanlarının çökmesine bir nebze de olsa katkı 

sağlamıştır. Kültür balıkçılığı çiftliklerine yakın yerlerde çalışan 

balıkçılar, çiftliklerin neden olduğu kirlenmenin su 

organizmalarının sayısını düşürerek, avlanma miktarlarını da 

azalttığını iddia etmektedirler. Benzer bir sorun da kültür 

balıkçılığının balık unu ve balık yağına aşırı bağımlılığıdır. Bu 

da su kültüründe sürdürülebilir olmayan başka bir uygulamadır.  

 Diğer iddialar:  Kültür balıkçılığı ilişkin diğer iddialar arasında 

toksin ve/veya ağır metal oranı yüksek balıkların ve kabuklu 

deniz hayvanlarının yetiştirilmesi; genetik kirlenme ve/veya 

istenmeyen bitki ve/veya hayvan planktonu türlerinin istilası 

bulunmaktadır. 

 

 

Sürdürülebilir kültür balıkçılığı için ne 

yapılmalı? 

 

Kültür balıkçılığında sürdürülebilirlik alanında gelişme 

kaydedebilmek adına birçok strateji önerilmiş, geliştirilmiş ve/veya 

doğrulu kanıtlanmıştır. Bunların tamamı temelde faaliyete ilişkin olarak 

yapılan eleştirilere cevap vermekte ve olası çözümler sunmaktadır.  

Bu hedefi elde etmek için yapılması gerekenler, çiftlik alanlarının 

ve yetiştirilecek türlerin doğru seçilmesi, en uygun yetiştirme 

sisteminin uygulanması, en iyi beslenme ve yemleme uygulamalarının 

kullanılması, biyolojik iyileştirme sistemlerinin kullanılması, balık unu 

ve balık yağı bağımlılığının azaltılması, sürdürülebilirliğe uyum 

sertifikasının alınması ve kültür balıkçılığı etkilerinin 

değerlendirilmesine ve çözümlerine ilişkin araştırma ve mevzuatın 

geliştirilmesidir. 

Ek yemin kültür balıkçılığı sistemlerinin kirlenmesinin ve atık üreten 

ekolojik sistemlerin ana kaynağı olarak kabul edilmesi sebebiyle, bu 

yemlerin ve yemlemenin iyileştirilmesine yönelik stratejiler, 
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sürdürülebilir bir kültür balıkçılığı için çözümün önemli bir parçası 

olarak kabul edilebilir.  Kültür balıkçılığı dünyasında gerektiğinden 

yüksek protein içeriğine sahip diyetlerin kullanılması çok sık görülen 

bir uygulamadır. Bu uygulama yalnızca yem fiyatını etkilemekte, 

ayrıca protein yıkımının ana ürün olarak amonyum azotu üretmesi 

sebebiyle kirlenme potansiyelini de artırmaktadır.  

Besin kalitesi açısından sindirilebilirliği yüksek olan malzemelerin 

kullanılması önemlidir. Besin maddelerinin (protein, lipid, karbonhidrat) 

sindirilebilirliğinin düşük olması, çiftliklerde yetiştirilen organizmaların 

bu besin maddelerini düşük miktarda almasından ve su kolonu ve 

sediment içeriğinde artışa neden olarak, kirlenme potansiyelini 

güçlendirmektedir. Su yemlerinde yaşanan besin kayıplarının en 

önemlilerinden biri suda dayanımının düşük olmasıdır. Bu düşüklük 

hızlı parçalanma ve suda çözünmenin hızını artırır; bu da yetiştirilen 

organizmaların besin alım etkinliğini azaltır ve su kolonunun 

konsantrasyonunu artırır.  

Balıklar hızlı yüzücülerdir ve formüle edilmiş bir yemi dakikalar 

içinde tüketebilirler. Kabuklular ise genellikle daha az aktiflerdir ve 

formüle edilmiş yemi dakikalar veya hatta saatler içinde tüketebilirler.  

Yemlerin suda dayanımı, etkili bağlayıcı maddelerin kullanımı ile 

ve/veya özel fabrikasyon süreçlerinin kullanımı ile artırılabilir. 

Besin kaybını engellemek için mümkün olan en kısa sürede 

tüketilebilecek yemlerin üretimi gerekmektedir. Bu ise etkili çekici 

maddelerin kullanılması ve balık yağı ve diğer maddeler gibi 

bileşenlerle lezzetin artırılması ile mümkün olur. Bu bileşenlerin çoğu 

yeteri düzeyde kendini kanıtlamıştır. 

Yemleme stratejileri açısından bazı önemli gelişmeler elde edilmiş 

olsa da, yem sağlama şekilleri, rasyonun ayarlanması ve yemleme 

sıklığı gibi alanlarda daha yapılacak çok şey vardır. Karides 

çiftliklerindeki atıklardan kaynaklanan kirlenme potansiyelini azaltmak 

için yemleme tepsilerinin kullanımı ve yemleme sıklığının artırılması 

önerilmiştir. Ancak, bu stratejiler yalnızca yüksek yoğunluklu (entansif 

veya süper entansif) sistemler için uygun olmakla beraber, ekstansif, 

yarı ekstansif veya yarı entansif sistemler için ekonomik olarak fizibl 

değildir. 

Mikroorganizmalar (biyofilm, biyoflok) da dahil doğal yemin 

yaygınlaştırılması, yönetimi ve mantıklı kullanımı, karides, balık ve 

yumuşakça yetiştiriciliği için umut vadeden bir stratejidir. Bazı 

araştırıcılar karides göllerinde hayvan planktonu ve dip canlılarının 

üretimini iyileştirmede başarılı olmuş, yalnızca üretime büyük bir katkı 

sağlamakla kalmamakla birlikte, çiftliklerde yetiştirilen organizmaların 

besinsel, hijyenik ve bağışıklık durumlarına katkı sağlamıştırlar.  
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Ek olarak, biyofilmler veya biyofloklarla ilişkilendirilen mikro 

organizmaların kullanımı ve yetiştirilen organizmaların beslenmesine 

katkı sağlaması da belgelendirilmiştir. Bu uygulama, balık unu veya 

balık yağına olan bağımlılığı azaltabilir. Ancak, bitki bileşenlerinin 

kullanımı ve biyoflok ununun kullanımı gibi diğer stratejiler de test 

edilmiş ve bunların formüle edilmiş yemlerde balık ununu belirli 

oranlarda ikame edebileceği önerilmiştir. 

 

Normalden az besleme veya ara ara besleme rejimi uygulaması, 

daha düşük miktarda formüle edilmiş yem vererek su 

organizmalarında ortalama büyüme performansı elde etmeyi 

amaçlayan bir stratejidir. Bu alternatif, karides ve kabuklu deniz 

canlılarının telafi edici büyüme sürecinden faydalanmaktadır.  

Yeterli atıksu yönetimi, sürdürülebilir kültür balıkçılığı ana 

özelliklerinden biridir. Atıksuların çevre üzerindeki etkilerini azaltmak 

için farklı stratejiler kullanılmakta veya önerilmektedir.   

Bu stratejiler arasında en fazla umut vadedenler, çökeltme 

göletleri, septik tank uygulamaları, düşük veya sıfır su değişimi olan 

sistemlerin uygulanması, devridaim sistemlerin kullanımı, mangrov 

ormanlarının besin maddeleri, organik maddeler ve kontaminatlar için 

havuz olarak kullanılması, polikültür veya entegre multitropik su 

kültürü sistemleri ve biyolojik iyileştirmedir. 

 

 

Olası çözümler 
Sektörel, ekolojik bölgesel ve yerel düzeylerde başlatılan geliştirme 

girişimlerinin koordinasyonunun ve yönetiminin iyileştirilmesi, kültür 

balıkçılığının çevresel olarak daha istikrarlı gelişmesine katkı 

sağlayabilir. 

Özellikle yabancı türlerinin kullanımı açısından birçok kültür 

balıkçılığı uygulaması için ihtiyatlı yaklaşımların uygulanması 

önerilmektedir. Örneğin, akarsu ağızları, ormanlar, bataklıklar, ırmak 

kenarı faunası ve bitkileri veya özel yetiştirme ve bakım alanları gibi 

hassas yaşama alanlarını etkileyen kültür balıkçılığı geliştirmelerinin 

daha iyi yönetilmesine özel özen gösterilmelidir. 

İhtiyatlı yaklaşımların uygulanmasının ve teşvik edilmesinin 

faydaları, çiflikte yetiştirme performansı ve çevresel etkilerle ilgili 

çevresel verilerin ve ilgili bilgilerin hazırlanması ile daha açık görülür.  

Çevresel Etki Değerlendirmelerinin geliştirilmesi ve uygulanması ile 

düzenli çevresel izleme, bireysel çiftlikleri, çiftlik gruplarını veya 

örneğin, karides, somon, midye vb. gibi tek bir ürüne odaklanan bir 
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sektörü hedef alan etkili çevre yönetimi önlemleri için ihtiyaç duyulan 

bilgilerin sağlanmasına yardımcı olur. 

Yabani tohumların toplanmasına özel bir önem verilmesi gerektiği 

dikkate alındığında, balık üretme tekniklerinin ve damızlık yönetiminin 

geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ve kültür balıkçılığı tohumlarının güvenle 

yeniden üretimi ve tedarik edilmesi için ilgili genetik ve biyo-teknolojik 

yöntemlerin uygulanması konusunda yapılması gereken çok şey 

vardır. 

Genel olarak yetiştiriciliğin iyileştirilmesi çok önemlidir. Özellikle 

yemlerin ve gübrelerin seçimi ve kullanımı ile ilaçların ve kimyasalların 

güvenli ve etkili uygulanması açısından daha iyi çiftlik uygulamalarına 

ihtiyaç duyulmaktadır.  

Çoğu zaman kullanılan su kaynaklarının ve üretilen atıkların daha 

iyi yönetilmesine ilişkin özel fırsatlar söz konusudur. Mevcut 

kaynakların daha iyi kullanımı ve teknik ve ekonomik verimliliğe önem 

verilmesi, çiftlik yönetiminin iyileştirilmesine yardımcı olacaktır. Büyük 

ölçekli, yoğun ve yüksek girdileri sistemlere özel önem verilmelidir. 

Aslında daha yoğun üretim sistemleri, çevresel problemlerin ve 

kaynak kullanımı problemlerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.  

Örneğin, ekstansif sistemler daha büyük arazi (veya su) alanlarına 

(yer) ihtiyaç duyarlar ve bazı bölgelerde yaşama ortamının 

bozulmasına katkı sağlama potansiyeli vardır. Daha entansif sistemler 

ise daha az alana ihtiyaç duyar ve kaynak kullanımı ve üretimi 

açısından daha verimli olabilir.  

Bu konuda verilebilecek en iyi örnek, karides çiftlikleridir. Karides 

çiftliklerinin çoğu ya ekstansif ya da yarı entansiftir ve ekstansif 

sistemlerde genellikle bataklık alanlarının bozulmasıyla ilgili medyanın 

da dikkatini çeken problemler söz konusudur.  

Entansif sistemler de yüksek girdiler ve yüksek çıktılar (atıklar) 

nedeniyle kirlenme sorunları yarabilmektedir. Ancak, bu sorunlar 

genellikle bir konumun sahaya özgü özelliklerine ve özellikle de alıcı 

su kütlesinin özümseme veya çevresel kapasitesine bağlıdır. 

Uygulamada, üretim seviyesinde önemlerin etkinliği ile yönetim 

verimliliği dikkate alınması gereken önemli kriterlerdir. 

 

 

Alınan tedbirler 
 

Yukarıda bahsedilen hususlar geçmişte dikkate alınmış ve kültür 

balıkçılığının çevresel etkileşimleriyle ilgili önemli bilgiler mevcuttur. Bu 

sorunlarla ilgilenmek ve teknik kılavuzlar ile politikalara yönelik 
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tavsiyeler geliştirmek için bir dizi konferans, uzmanlık atölyeleri ve 

politika toplantıları yapılmıştır.  

Çevresel değerlendirmenin teşvik edilmesi ve kültür balıkçılığı 

gelişiminin yönetimi konusunda yardım sağlamak için çeşitli projeler 

uygulanmıştır. Teknolojik gelişmelerin yanı sıra, sürdürülebilir kültür 

balıkçılığının desteklenmesi için yasal ve kurumsal çerçevelerin 

geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik de çabalar gösterilmiştir. 

Ayrıca özel kültür balıkçılığı sektörü birliklerinin ve organizasyonlarının 

da çevresel performansın artırılmasına ve daha iyi bir kamusal imajın 

yaratılmasına yönelik girişimleri artarak devam etmektedir. 

 

 

Genel Görünüm 
Yasal ve kurumsal çevrelerin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine 

devam edilecek olmakla birlikte, birçok ülkede özellikle düzenli çevre 

izleme gereklilikleri olmak üzere çevreyle ilgili yönetmeliklerin 

uygulanması ve izlenmesiyle ilgili sorunların çözümlenmesi 

gerekecektir. 

Kültür balıkçılığpının çevresel olarak istikrarlı bir şekilde gelişmesi 

için yapılacak planlama ve yönetim için arazi ve su kullanımı yönetimi, 

çevresel ve tüketici destek gruplarını da içeren katılımcı uzlaşma 

oluşturma ve özel sektörün temsil edilmesi ve politika geliştirilmesi de 

dahil olmak üzere çevresel değerlendirme ve yönetime uzmanlık 

katkısı sağlanmasına ihtiyaç duyulmaya devam edilecektir. 

Kültür balığı üreticilerinin, bazen de tedarikçilerin, perakendecilerin 

vb. üye olduğu ulusal ve uluslararası özel sektör kurumları ve 

örgütleri, özel emtialara veya piyasalara yönelik ortak çıkarlar 

dahilinde gelişmektedir. 

İyi veya en iyi uygulamalara yönelik öz düzenleyici, 

gönüllü uygulama kurallarının, kılavuzların geliştirilmesini teşvik eden 

özel sektör girişimleri mevcuttur. Bu özel sektör grupları, genellikle 

mesleklerine olan kamu algısını iyileştirme ve ürünlerinin 

pazarlanmasına yönelik fırsatları çeşitlendirmeye yönelik bir bakış 

açısıyla ilgili oldukları sektörler ve üyeleri arasında daha iyi bir çevre 

performansını teşvik etmektedirler. 

Özellikle atıksu, tortu, yığıntı, potansiyel olarak tehlikeli maddeler 

gibi  atık üretimini ve çıkışını azaltmayı amaçlayan ve çiftliklerde 

yetiştirme sürecinin performansına ilişkin çevresel yönetim önemlerine 

odaklanan eğilimler mevcuttur.  

Bu konuda gösterilen çabalar oldukça önemli olmakla birlikte, 

ileride çevresel değerlendirme ile sonuçların veya alınan önlemlerinin 
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etkinliğinin izlenmesi için olan talepler, yani alınan önlemlerin çevre 

üzerinde maddi bir etkisinin olduğunu gösterme ihtiyacı artacaktır. 

Gerçek ekolojik tepkileri yansıtan çevresel göstergeler (örneğin, 

yaşam alanlarına, topluluklara veya nüfuslara göre), belirlenen 

çevresel kalite hedeflerine ulaşmak için daha düzenli olarak dikkate 

alınacaktır. 

Kültür balıkçılığı ürünlerinin gıda güvenliğine ilişkin olan ve kamu 

sağlığı kurumlarını ilgilendiren ve genel olarak tüketici kabulünü 

etkileyen sorunlar da giderek daha fazla dikkat çekmektedir. Kültür 

balıkçılığı çiftliklerinin çevre çiftliklerin ürünlerini etkileyen çevresel 

etkilerine, kirlenmeye ve kültür balıkçılığı uzmanı olmayanların hem 

kültür balıkçılığı ürünlerinin, hem de özellikle yemler ve yem maddeleri 

olmak üzere kültür balıkçılığı tedariklerinin kalitesini ve güvenliğini 

etkileyen çevresel etkilerine ilişkin sorunları konusunda duyulan 

endişelerin artması beklenebilir. 
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XI. Su Ürünleri ve İnsan Sağlığı: 

       a) Balık ve Kalp  
                        Yazar: Dr. Serkan Saygı 
 

          b) Balık (Omega-3 Yağ Asidi) ve  
           Göz Sağlığı 

                                     Yazar: Dr. Arzu Taşkıran Çömez 
 

a)  Balık ve Kalp 

Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümler ülkelere göre 

değişkenlik göstermekle beraber tüm dünyada en başta gelen ölüm 

sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm oranlarının diğer 

tüm sebeplere bağlı ölümlerin toplamından daha fazla olduğu 

görülmektedir. İleriye yönelik yapılan projeksiyonlar 2020 yılında da 

kalp hastalıklarına bağlı ölümlerin en önemli ölüm sebebi olmaya 

devam edeceğini göstermektedir. Tıbbi tedavi konusunda kaydedilen 

önemli gelişmeler hastaların ömrünü uzatmasına karşın, kalp hastalığı 

insidansının azaltılmasına anlamlı bir katkı sağlayamamıştır. Bu 

noktada birincil korunma olarak tanımlanan hastalığın oluşmasını 

engelleyici önlemlerin geliştirilmesi yıllar içerisinde önem kazanmıştır. 

Kişinin tükettiği besinler ile kalp damar hastalıkları arasındaki ilişki çok 

uzun yıllardır tıbbın en çok ilgilendiği konuların başında gelmiştir. 

Özellikle diyetteki yağ miktarı ve kalp damar hastalığı gelişme ve ölüm 

ilişkisi eskiden beri araştırıcıları meşgul etmektedir. Kalp hastalıkları 

ve onun klinikte en çok karşılaşılan tipi olan koroner arter hastalığı ile 

ilgili uzun yıllar süresince yapılan birçok analiz ve çalışma kişinin 

diyetindeki besinlerin yağ içeriklerinin, günlük alınan yağ miktarının ve 

alınan besinlerdeki yağ muhteviyatının koroner arter hastalığı 
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gelişmesinde ve ilerlemesinde rol oynayabileceğini göstermiştir. Bu 

çalışmalar diyetteki yağ mevcudiyetinin olumsuz etkilerini ortaya 

koyarken başka analizler de tüm hayvansal yağların kötü 

olmayabileceğini göstermiştir. 1970’li yıllarda iki araştırmacı büyük 

miktarlarda yağlı balık tüketen Grönland Eskimo’larında kalp damar 

hastalığı görülme oranlarının oldukça düşük olduğunu göstermiştir. 

Özellikle tüketilen balık miktarının koroner arter hastalığı gelişimi ve 

buna bağlı ölümler ile bağlantılı olduğu görülmüştür. Kırmızı et 

tüketiminin aksine diyetle tüketilen balık miktarı arttıkça kalp ve damar 

hastalıklarına bağlı komplikasyonların ve ölümlerin azaldığı yapılan 

randomize çalışmalarda gösterilmiştir.  Burada akla gelen en önemli 

soru tüketilen balığın hangi besinsel kısmının olumlu etkiyi 

gösterdiğidir. Özellikle Grönland Eskimo’larında yapılan çalışmalarda 

tüketilen balık türünün omega-3 yağ asitlerinden zengin deniz 

memelileri olması bu sorunun cevabı hakkında ipucu vermektedir. 

Günümüzde kalp damar hastalıklarının azaltılması konusunda balık 

tüketimine atfedilen olumlu etkinin balığın içerdiği yağ ve yağ asitlerine 

bağlı olduğu bilinmektedir. Balık tüketimi ve kalp sağlığı arasındaki 

ilişkiyi irdeleyeceğimiz bu yazıda öncelikle yağlar ve yağ asitlerinden 

kısaca bahsetmek faydalı olacaktır. 

Yağlar ve yağ asitleri 

Yağlar, önceleri organik çözücülerde çözülebilen maddeler olarak 

tanımlanırken artık bu tanım yetersiz kalmaktadır. Günümüzde yağlar 

kısmen veya tamamen tiyoester ve/veya isopren birimlerinin 

yoğunlaşmasından oluşan küçük hidrofobik veya amfipatik moleküller 

olarak tanımlanmaktadır. Yağ asitlerinin tanımı ise daha karmaşık 

kimyasal terimleri içermektedir. International Union of Pure and 

Applied Chemistry (IUPAC-IUB) yağ asitlerine sistemik bir tanımlama 

getirmiştir. Buna göre yağ asitleri karbon atomlarının sayısı ve 

doymamış yağ asitlerinin karboksil grubuna göre sayısı ve 

pozisyonuna göre sınıflanmaktadır. Ancak, yine de karmaşık görünen 

bu tanımlama yerine diyetle alınan yağ asitlerinde daha basitleştirilmiş 

ve bizim aşina olduğumuz tanımlar kullanılmaktadır. Pratikte cis yağ 

asitleri ‘n-eksi‘ sistemiyle tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada YA 

molekülünün son metil bölgesine çift bağın yakınlığına göre 

adlandırılmaktadır. Bu da bize pratikte kullandığımız n-3, n-6, n-9 gibi 

yağ asitlerinin nasıl adlandırıldığını anlatmaktadır. N- sistemi pratik 

uygulamada omega-sistem olarak da adlandırılmaktadır. Ayrıca yine 

pratikte aşina olduğumuz ve besinlerin yağ muhteviyatını tanımlarken 

bize oldukça kolaylık sağlayan diğer bir sınıflama da yağ asidi 
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moleküllerinin sahip oldukları çift bağ sayısına göre yapılan 

tanımlamadır. Bu sistemde çift bağ içermeyen yağ asitleri doymuş, tek 

çift bağ içeren yağ asitleri tekli doymamış, yağ asitleri olarak 

tanımlanmaktadır. Doymuş yağ asitlerinin kaynağı genelde diyetteki 

hayvansal gıdalar ve geviş getiren memeli hayvanlardır. Ayçiçeği yağı, 

zeytinyağı, bitki yağları, balık yağı ve çeşitli hayvansal yağlar tekli 

doymamış yağ asitlerinden zengindir. Çoklu doymamış yağ asitleri n- 

sistemine göre 12 gruba ayrılmaktadır. Ancak insan beslenmesi 

açısından en önemli iki tanesi n-3 ve n-6 yağ asitleridir. Linoleik asit 

(LA, C18:2n-6) ve alfa linoleik asit (ALA, C18:3n-3) insan beslenmesi 

açısından iki önemli n-3 ve n-6 yağ asididir. Yapılan çalışmalar 

memelilerde karbon zincirinin n-3 ve n-6 pozisyonundaki çift bağı 

sentezleyecek enzimlerin bulunmadığını göstermiştir.  Bu sebeple 

insanlar bu yağ asitlerini diyetle almak zorundadır. Eicosapentaenoic 

asit (EPA), docosahexaenoic asit (DHA) ALA’ nın uzaması ve 

desatüre olmasıyla oluşmaktadır. Her ne kadar yukarıda bahsi geçen 

sınıflama sistematikleri içerisinde yeri olmasa da pratikte kullandığımız 

omega-3 yağ asitleri ifadesi özellikle diyetteki yağlı balıklardan 

insanların aldığı bu iki önemli n-3 yağ asidini (EPA, DHA) tanımlamak 

amacıyla kullanılmaktadır. Balık yağı yazının bu kısmından itibaren 

omega-3 yağ asitleri olarak tanımlayacağımız EPA ve DHA’ dan 

oldukça zengindir. Peki omega-3 yağ asitleri kendilerine atfedilen 

olumlu biyokimyasal etkileri hangi mekanizmalar ile göstermektedir? 

Aşağıda da kısaca bahsedeceğimiz gibi hala belirsizliğini koruyan 

noktalar olmakla beraber omega-3 yağ asitlerinin etki mekanizmaları 

önemli ölçüde aydınlatılmıştır.  

 

Omega 3 yağ asitlerinin kalp ve damar sistemine 

etkileri 

Omega-3 yağ asitlerinin muhtemel olumlu kardiyometabolik etkileri 

hakkında sayısız araştırma ve analiz yapılmasına karşın, bu konu hala 

araştırıcıların ilgisini çekmektedir. Koroner arter hastalığı gelişimi, kalp 

krizleri ve felçlerin oluşum mekanizmalarında kan lipid düzeylerinde 

bozulma, endotel fonksiyonlarının bozulması, düşük dereceli 

inflamasyon, trombositlerin kümeleşmesi ve kan basıncı yükselmesi 

önemli rol oynamaktadırlar. Anti-inflamatuar etki, kan lipid 

parametrelerine olumlu etki, kan basıncında düşüş, endotel 

fonksiyonlarını düzeltme, ritim bozukluğunu azaltma, trombosit 

kümeleşmesini azaltma gibi birçok olumlu etkiden omega-3 yağ 

asitlerinin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Görüldüğü üzere omega-3 
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yağ asitlerinin tüm bu mekanizmaları engelleyebileceği 

düşünülmektedir. Kanıtlar omega-3 yağ asitlerinin damar içerisindeki 

düşük düzeyli inflamasyonun aktivasyonunu azalttığını 

göstermektedir. Omega-3 yağ asitlerinin bu etkiyi trombosit zarındaki 

araşidonik asidi azaltarak ve araşidonik asite bağlı sentezlenecek 

inflamasyon mediatörlerinin düzeyini azaltarak gerçekleştirdiği 

düşünülmektedir. Trombositlerin damar içerisinde kümeleşmesine 

bağlı olarak damar tıkanabilmekte, kalp krizleri ve felçler meydana 

gelmektedir. Omega-3 yağ asitlerinin trombositlerin kümeleşmesinde 

rol oynayan tromboksan A2’nin sentezini azaltarak trombosit 

kümeleşmesini engellediğine dair kanıtlar mevcuttur. Ani ölüm günlük 

yaşantımızda çok sık karşılaştığımız ölüm nedenlerinden bir tanesidir. 

Ani ölümlere en çok kalp hastalıklarının neden olduğu uzun zamandır 

bilinmektedir. İnsanlarda altta var olan, bilinen veya bilinmeyen 

koroner kalp hastalığı ani bir ritim bozukluğuna (ventriküler 

taşikardi/fibrilasyon) sebep olmakta, eğer kısa sürede müdahale 

edilmezse kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Omega-3 yağ asitlerinin 

önemli olumlu etkilerinden biri de ani ölüm oranlarını azaltmasıdır. 

Omega-3 yağ asitlerinin hücre zarındaki Ca, Na, ve K gibi iyon 

kanallarının fonksiyonlarını etkileyerek gelişebilecek ritim 

bozukluklarını azalttığı düşünülmektedir. Endotel olarak adlandırılan 

damar duvarının günümüzde sadece içerisinde kanın dolaştığı 

borucuklar olmadığı, kalp damar hastalıkları ve koroner arter 

hastalığının gelişiminde önemli rol oynadığı artık bilinmektedir. 

Endotel disfonksiyonunun önemli göstergelerinden biri olan nitrik oksit 

sentezinde azalmanın EPA vasıtasıyla düzelebildiğine dair kanıtlar 

mevcuttur. Omega-3 yağ asitlerine atfedilen tüm bu faydalı etkilerin 

dışında bu moleküllerin kan lipid parametreleri üzerine olan etkileri 

belki de omega-3 yağ asitlerinin en elle tutulur ve gözle görülür somut 

olumlu etkisidir. Bu olumlu etki günlük pratiğimize de yansımış ve bu 

moleküllerin tedavi edici ajanlar olarak kullanılmasını sağlamıştır. 

Omega-3 yağ asitleri total kolesterol ve kötü kolesterol olarak da 

adlandırılan LDL kolesterol düzeylerini değiştirmezken, trigliserid ve 

koroner arter hastalığı patogenezinde rol oynayan çok küçük 

lipoprotein artıklarının kan düzeyini azaltmaktadır. Bugüne kadar 

yapılan araştırmaların önemli bir kısmında omega-3 yağ asitlerinin 

kardiyometabolik olumlu etkileri gösterilmiştir. Bunun yanında 

sonuçları nötr veya olumsuz çıktığı yayınlar da mevcuttur. Bu 

araştırmalarda ilerleyen bölümlerde bahsedilecektir. 

 

Balık ve kalp sağlığı konusundaki çalışmalar 
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Balık tüketimi ve kalp damar hastalıkları ile ilgili çok sayıda çalışma 

mevcuttur. Yapılan büyük çaplı çalışmalar ve meta analizler diyetle 

alınan balık yağındaki omega-3 yağ asitlerinin koroner arter hastalığı 

ve ani ölümü azalttığını göstermiştir. Çalışmalar değerlendirildiğinde 

diyetle alınan omega-3 yağ asitlerinin kalp damar sağlığı açısından 

olumlu olduğu görülmektedir. Çalışmalarda değişik miktarlardan 

bahsedilse de diyetle alınan balık miktarı haftada en az 1-2 porsiyon 

veya günlük ortalama 20-30 g yağlı balık şeklindedir. Ayrıca yapılan 

bazı çalışmalarda balık tüketimi ile kalp hastalıkları risk faktörleri 

arasında doza bağlı bir ters ilişki olduğu görülmüştür. Haftalık balık 

tüketimi arttıkça risk faktörlerinin azaldığı saptanmıştır.  

Ancak tüm bu olumlu sonuçları yanında, omega-3 diyetinin veya 

destek kapsüllerinin kalp hastalıklarına herhangi bir olumlu etkisinin 

olmadığını ortaya koyan önemli çalışmalarda mevcuttur. Balık 

tüketiminin koroner arter hastalığının ani ölüm, koroner bypass, kalp 

krizi gibi ölümcül komplikasyonlara olan etkisinin incelendiği bir 

çalışmada diyetle deniz kaynaklı omega-3 yağ asidi alımının bahsi 

geçen son noktalara her hangi bir olumlu etkisinin olmadığı 

görülmüştür. Yine 7 farklı ülkenin verilerinin değerlendirildiği 

EURAMIC (European Multicenter Case-Control Study on Antioxidants, 

Myocardial Infarction and Breast Cancer) çalışmasında diyetle balık 

tüketiminin 25 yıllık izlemede ölüm oranları üzerinde anlamlı bir 

etkisinin olmadığı görülmüştür. Ayrıca bu çalışmada uzun süreli balık 

tüketiminin göstergesi olan adipoz dokudaki DHA miktarının da kalp 

krizi gelişimini engelleyici herhangi bir olumlu etkisinin olmadığı 

görülmüştür. Son yıllarda 2 önemli meta analiz yayınlanmıştır. 20 

çalışmanın sonuçları değerlendirilmiş ve 68680 olgu omega-3 yağ 

asidi preparatlarının kalp damar hastalıklarına bağlı gelişebilecek olay 

riskine etkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda omega-3 yağ asidi 

preparatlarının ölüm oranlarına, kardiyak ölüme, kalp krizine, ani 

ölüme ve felç gelişimine anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. 

Acaba hali hazırda kalp damar hastalığı olan olgularda omega-3 yağ 

asidi desteği sekonder korunmada yani tekrar ortaya çıkabilecek kalp 

hastalığı komplikasyonların engellenmesinde faydalı mıdır? Bu 

sorunun araştırıldığı çok yeni bir meta analizde 20.485 kalp damar 

hastalığı olan olgu incelenmiştir. Tüm olgular ortalama 1,7 gr/gün 

EPA/DHA desteği almış ve ortalama 2 yıl takip edilmiştir. Ancak 

sonuçlar olumlu değildir. Çalışmada, omega-3 destek tedavisinin kalp 

damar hastalığına bağlı gelişebilecek komplikasyonları 

engelleyemediği görülmüştür. Çalışmalarda ortaya çıkan olumsuz 

sonuçları değerlendirirken bazı noktaları vurgulamak gerekmektedir. 

Öncelikle her balık tipinin aynı oranda DHA ve EPA yani omega-3  yağ 
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asidi içermediğini bilmemiz gerekir. Bazı çalışmalarda yağlı balık 

tüketimi sonrası ortaya çıkan olumlu etkinin aynı miktardaki yağsız 

balık tüketimiyle görülmediği saptanmıştır. Omega-3 yağ asitleri 

EPA/DHA’ dan zengin balıklar yağlı balık olarak tanımlanmaktadır ve 

diyette özellikle somon, alabalık, sardalye, hamsi, ringa balığı, orkinos, 

uskumru gibi omega-3 yağ asitlerince zengin balık türlerinin tercih 

edilmesi gerekmektedir. Burada önemli noktalardan biri balıkları 

içerdiği omega-3 oranlarının coğrafi şartlara, yetiştirilmesine (çiftlik, 

doğal), mevsimlere ve pişirme şekillerine göre değişebileceğidir (Tablo 

1 ).  

Çalışmalarda dikkat çeken önemli konulardan biri de sonuçlar 

geriye dönük incelendiğinde balık diyetiyle yapılan çalışmaların 

omega-3 yağ asidi içeren destek preparatlarına göre daha olumlu 

sonuçlar gösterdiğidir. Bu sonuçlar balık yağı içeren preparatların 

diyetteki balık yoluyla alınan omega-3 yağ asitleri kadar etkin 

metabolize olamayabileceğini akıllara getirmektedir. Yapılan bazı 

araştırmalar da bu düşünceyi desteklemektedir. Destek tedavisi 

şekline göre balık tüketimi yoluyla omega-3 yağ asidi alımının daha 

üstün olduğu gösterilmiştir. Serum EPA ve DHA düzeylerinin, destek 

tedavisi şeklinde 3 gr/gün balık yağına göre 1,2 gr/gün doğal balık 

tüketimiyle daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Bu sebeple mümkün 

olduğu kadar omega-3 yağ asidi alımının diyetle yağlı balık tüketimi 

yoluyla yapılması akılcı görünmektedir.  

 

Tablo 1. Çeşitli balık türlerinin içerdiği yağ miktarları 

 

Tür Toplam yağ (gr) EPA+DHA (gr)* 

Somon-çiftlik 2,359 1,966 

Somon-doğal 1,723 1,436 

Somon-konserve 1,166 1,017 

Ringa  1,830 1,658 

Sardalye 1,457 1,369 

Hamsi-Avrupa - 2,055 

Uskumru-konserve 1.334 1,230 

Alabalık-çiftlik 0,824 0,733 

           *EPA: Eicosapentaenoic asit, DHA: Docosahexaenoic asit 

Balık ve balık yağı tüketimi zararlı olabilir mi? 

Balık ve balık yağı desteğinin insan sağlılığı üzerine olumlu 

etkilerine dair sayısız bilimsel ve magazinsel yazı bulunmaktadır. 

Ancak yoğun miktarda balık tüketiminin ve omega-3 yağ asidi 

desteklerinin muhtemel zararlı etkilerine dair elimizde yeterli veri 



224 

 

mevcut değildir. Diyetle balık tüketiminde karşımıza çıkabilecek en 

önemli sorun özellikle büyük hacimli balıklarda birikime uğrayan toksik 

metaller ve maddelerdir. Büyük hacimli, yağlı, yaşlı ve avcı olarak 

tanımlayabileceğimiz balıklarda metil civa, dioksin ve poliklorinat 

bifenil gibi toksik maddeler birikime uğrayabilir. Poliklorinat bifenil 

balıkların derilerinin ayrılması ve yağlı kısımların tıraşlanmasıyla 

önemli ölçüde uzaklaştırılabilir. Ancak civa kaslarda da biriktiği için 

uzaklaştırılamamaktadır. Neyse ki balık tüketimi ile ilgili olarak fayda 

ve zarar karşılaştırması yapan birçok çalışmanın ortak olarak vardığı 

sonuç haftada en az 2 defa tüketilecek olan balığın insan sağlığına 

faydasının balık tüketimine bağlı ortaya çıkabilecek risklere göre daha 

ağır bastığı yönündedir. Burada bazı gruplar için bir istisna 

bulunmaktadır. Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi (US FDA) ve 

Çevre Koruma Ajansı kalp damar hastalığı riski düşük gebeler, 

emziren anneler ve çocukların haftada 2 defadan fazla konserve tuna 

veya somon tüketmesini, köpekbalığı ve orkinos gibi balıkların 

tüketimindense kaçınılmasını önermektedir.  Diyetle balık tüketiminin 

yanında omega-3 yağ asidi preparatları da artık günlük pratikte sıklıkla 

kullanılmaktadır. Omega-3 destek tedavileri esnasında görülmesi 

muhtemel ciddi ve hafif yan etkiler değerlendirilmiş ve klinik olarak 

önemli olabilecek kanama komplikasyonuna özellikle dikkat çekilmiştir. 

Neyse ki 1 çalışma haricinde omega-3 yağ asidi destek tedavisinin 

kanamaya sebep olduğunu gösterecek bir kanıta ulaşılamamıştır. 

Bununla beraber destek tedavisi dozu arttıkça gastrointestinal yan 

etkilerin görülebileceği belirtilmektedir. Balık yağı destek preparatları 

ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılabilir mi sorusu atriyal 

fibrilasyon dediğimiz ve toplumda oldukça sık görülen bir ritim 

bozukluğunda araştırılmış ve sonuçların oldukça kafa karıştırıcı 

olduğu görülmüştür. Hatta dışarıdan balık yağları preparatları ile 

destek tedavisinin durumu daha da kötüleştirebileceğine dair bulgular 

ortaya çıkmıştır. Ancak bu konudaki çalışmalar hala son derece sınırlı 

ve yetersizdir. Tüm bu kanıtlar göz önüne alındığında gerek balık 

gerekse de balık yağı tüketiminin insan sağlığı açısından kayda değer 

bir risk oluşturmadığı görülmektedir.  

Öneriler 

Kalp damar hastalıklarının önlenmesi ve kalp damar hastalığı 

gelişmiş popülasyonlarda bu hastalığa bağlı gelişebilecek 

komplikasyonların oranlarının azaltılması günümüzde bir çok ulusal ve 

uluslar arası sağlık kuruluşunun birincil hedefleri arasındadır. Örnek 

olarak Avrupa Kardiyoloji Derneği (European Society of Cardiology) 
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misyonunu ‘’To reduce the burden of cardiovascular disease in 

Europe’’ olarak tanımlamaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde kalp damar hastalıkları önemli oranda yetişmiş insan 

kaybına sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü kalp damar 

hastalıklarına bağlı ölümlerin dörtte üçünden fazlasının yaşam tarzı 

değişiklikleri ile önlenebileceğini belirtmektedir. Sağlıklı beslenme 

yaşam tarzı değişikliklerinin en önemli ayaklarından birini 

oluşturmaktadır. Artık balık tüketiminin arttırılmasının kalp damar 

sağlığına olan olumlu etkisi hemen tüm dünya tarafından kabul 

görmektedir. Kalp damar sağlığını korumaya yönelik faydalarının 

yanında acaba balık yağının tedavi edici özelliği olabilir mi? Bu 

noktada uluslar arası sağlık kuruluşları ve derneklerinin önerilerini 

gözden geçirmek faydalı olacaktır. Avrupa Kardiyoloji Derneği 2012 

Kalp Korunma Kılavuzunda balık tüketimindeki hafif artışla bile, kalp 

hastalıklarına bağlı ölüm oranlarında önemli azalmalar 

sağlanabileceğini belirtmektedir. Buradan hareketle dernek 1’i yağlı 

balık olmak üzere hafta en az 2 defa balık tüketilmesini önermektedi. 

Haftada en az 2 defa diyete balık eklenmesi genel olarak tüm sağlık 

kuruluşları ve dernekler tarafından önerilmektedir. Omega-3 (DHA-

EPA) içeren balık yağı preparatları ile ilgiliyse tablo bu kadar net 

değildir. Örnek olarak 2013 yılında yayınlanan 12.513 kalp damar 

hastalığı risk faktörlerine sahip hastanın incelendiği bir çalışmada 

omega-3 (1gr/gün) preparatları ile tedavinin kalp hastalıklarına ölüm 

veya komplikasyonları azaltmadığı görülmüştür. Bu sebeple balık yağı 

preparatlarına dair öneriler çok kuvvetli değildir. Bu noktada hastaları 

kanıtlanmış kalp damar hastalığı olanlar ve olmayanlar olarak 

sınıflamakta fayda vardır. Kalp hastalığı olmayan olgulara 1gr/gün 

dozunda EPA-DHA içeren balık yağı preparatları koruyucu olarak 

verilebilir ancak kanıtların yetersiz olması sebebiyle tercihen bu 

gruplarda omega-3 yağ asitlerinin diyetle balık vasıtasıyla alınması 

önerilmelidir. Daha önce kalp damar hastalığı olan ve kalp yetmezliği 

bulunan olgularda ise gerek Avrupa gerekse de Kuzey Amerika 

kılavuzları günde 1gr/gün dozunda omega3 balık yağı preparatlarının 

alınabileceğini belirtmektedir. Ama unutulmaması gereken nokta bu 

önerilerin kuvvetli olmadığıdır. Omega-3 yağ asitlerinin trigliserid 

düzeylerini düşürücü etkisi sebebiyle kan trigliserid düzeyleri ilaç 

tedavisiyle düşmeyen hastalara ek omega-3 yağ asidi preparatlarının 

verilebileceğine dair öneriler daha kuvvetlidir. Bu gruplarda diyet ve 

ilaç tedavisinin yanında 2 gr/gün dozunda omega-3 yağ asidi 

preparatlarının verilmesi önerilmektedir. Avustralya Kalp Vakfı (AHF) 

koroner arter hastalığı olan hastalarda 1gr/gün dozunda omega-3 

desteğinin verilebileceğini tirgliserid düşürmek amacıyla ise 2-4 gr/gün 
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dozunda omega-3 desteği verilebileceğini belirtmektedir.  Balık ve 

balık yağı tüketimi açısından çıkarabileceğimiz sonuç henüz balık yağı 

preparatlarının koruyucu olarak kullanımı hakkında yeterli kanıta sahip 

olmadığımızdır. Ancak gözlemsel veriler ve daha önce balık tüketimi 

ile yapılan çalışmaların olumlu sonuçları omega-3 yağ asidi içeren 

destek preparatlarının kalp damar sağlığına olumlu etkilerinin 

olabileceğini düşündürmektedir.    

 

Sonuç 

Uzun yıllar boyunca yapılan çalışmalar çoklu doymamış omega-3 

yağ asitleri EPA-DHA’ dan zengin balık tüketiminin insan kalp ve 

damar sağlığı üzerine olumlu etkisi göstermiştir. Kanıtların ışığında 

hafta en az 2 porsiyon somon, sardalye, konserve tuna gibi yağlı 

balıkların tüketilmesi kalp damar hastalıklarını ve buna bağlı ölümleri 

azaltacaktır. Bunun yanında omega-3 yağ asidi içeren preparatların 

da sonuçlar çelişkili olsa da olumlu etkilerinin olabileceği 

düşünülmektedir. Bu sebeple bazı özel hasta gruplarında omega-3 

yağ asidi içeren destek preparatları da kullanılabilir. Ancak mümkün 

olduğu kadar omega-3 yağ asitlerinin besin olarak balık tüketimi 

yoluyla alınması tercih edilmelidir. Coğrafi, ekonomik ve sosyal 

farklılıklar herkesin arzu edilen düzeyde balık tüketememesine sebep 

olmaktadır. Dünyadaki balık endüstrisi talebi karşılayabilecek düzeyde 

değildir. Ayrıca toplumların yeme alışkanlıklarındaki farklılıklar balık 

tüketimini önemli ölçüde kısıtlamaktadır. Birçok uluslararası sağlık 

kuruluşunun da belirttiği gibi kalp damar hastalıklarının önemli bir 

insan iş gücü kaybına sebep olmaktadır. Diyette yapılacak ufak 

değişiklikler bu iş gücü kaybını anlamlı oranda engelleyecektir. Bu 

sebeple balık tüketiminin arttırılması için bakanlıklar, hükümetler ve 

ülkeler bazında politikaların üretilmesi toplum sağlığı açısından akılcı 

bir strateji olacaktır. 
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b) Balık (Omega-3 Yağ Asidi) ve Göz Sağlığı 

Omega-3 yağ asitleri, uzun zincirli, çoklu doymamış yağ asitleri 

olup insan bedeninin normal biyolojik fonksiyonu için esansiyeldirler. 

Uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitlerinin 2 tipi bulunmaktadır: 

Eikozapentaenoik asit (EPA)  ve dokozahekzaenoik asit (DHA). 

Omega-3 yağ asitleri için tek kaynağımız gıdalardır çünkü insan 

vücudunun, kısa zincirli omega-3 yağ asidi olan α-linolenik asidi 

(ALA), EPA’ya, daha sonra da DHA’ya çevirme kabiliyeti oldukça 

sınırlıdır. Hatta bu kabiliyet, ileri yaşlarda daha da zayıflamaktadır.
 

Çoklu doymamış yağ asitleri özellikle beyin fonksiyonunda, hafızada 

önemli rol oynamakta, kalp hastalıkları, artrit, kanser, depresyon, cilt 

hastalıkları, göz hastalıkları ve dolaşım problemleri gibi kronik 

hastalıkların insidansının azaltılmasına yardımcı olmaktadır.  Yağlı, 

soğuk su balıkları ve balık yağı, normal fetal gelişim ve sağlıklı 

yaşlanma için gerekli olan uzun zincirli omega-3 yağ asitleri olan EPA 

ve DHA’lar için en iyi kaynaklardır.
  

DHA tüm hücre membranlarında, 

özellikle de beyin ve retinada bulunmaktadır. EPA ve DHA, aynı 

zamanda, birçok hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde önemli rol 

oynayan birçok lipid mediatörlerin prekürsörleridir. Proliferatif 

retinopatiler körlüğün başta gelen sebeplerindendir. Diyabetik 

retinopati ve prematüre retinopatisi gibi bu hastalıklar, gözün ışığı 

hissedip, elektriksel sinyallere çevirerek beyine gönderen, ve 

görüntünün algılanmasını sağlayan gözün arka bölümünü oluşturan  

retina ve makula isimli bölümünde,  anormal veya yeni damar oluşumu 

ile karakterize hastalıklardır. Retina, DHA ve diğer omega-3 yağ 

asitlerinden oldukça zengindir. Yeterli miktarda omega-3 yağ asidi, 

sadece hastalıkları önlemek yada tedavi etmek için değil, retina ve 

makulanın normal fonksiyonunun korunmasında ve makulanın sağlıklı 

olmasında da oldukça önemlidir. Diğer taraftan  körlüğün bir başka sık 

görülen sebebi de, yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) olup, 

http://en.wikipedia.org/wiki/%CE%91-linolenic_acid
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özellikle endüstriyel ülkelerde yaşlı nüfusun artışına bağlı olarak  

görülme sıklığı gittikçe artmaktadır. Omega-3 yağ asidi takviyesinin, 

YBMD’nın önlenmesinde ve tedavisinde faydalı olduğu 

düşünülmektedir. EPA’nın güçlü vazoregülatuvar (damar yapısı 

üzerinde düzenleyici) ve antienflamatuar (iltihabı giderici) etkileri 

bulunmaktadır ve inflamasyon, YBMD’nın etiyolojisinde önemli rol 

oynamaktadır.  Uzun zincirli omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri bu 

dejeneratif ve anjiojenik hastalığın ilerleyişini, antianjiojenik, 

antivazoproliferatif ve nöroprotektif özellikleri ile yavaşlatabilmektedir. 

Birçok çalışmada YBMD riskinin, diyetle, uzun zincirli çoklu doymamış 

yağ asidi desteği
  

ve balık yenmesi ile negatif korelasyon gösterdiği 

belirtilmiştir. Besin ile balık alımının retinal dejenerasyondan koruyucu 

etkisi, balık yağındaki yüksek uzun zincirli omega-3 çoklu doymamış 

yağ asidi içeriğine, yani EPA ve DHA içeriğine bağlıdır.  

YBMD’da görmeyi stabilize etmek, ilerlemeyi durdurmak yada 

yavaşlatmak için yeni tedavi seçenekleri geliştirilmiş olmakla beraber, 

bunların hiçbiri tedavi edici değildir ve çoğu hastalığın neovasküler 

(damar oluşumu ile giden tipi (ıslak tip YBMD)) tipi içindir.  

Epidemiyolojik çalışmalar sigaranın
 
ve beslenmenin

 
etkileri üzerinde 

durmaktadır. Bundan dolayı, balıkta bulunan DHA ve EPA gibi uzun 

zincirli omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin potansiyel önleyici 

rolleri, son yıllarda daha fazla ön plana çıkmıştır. Besin desteği, 

YBMD’nın gelişiminin ve ilerleyişinin önlenmesinde oldukça önemli 

hale gelmiş ve birçok çalışmada besin ile omega-3 yağ asitlerinin ve 

beslenme ile balığın düzenli alımının erken yada geç YBMD’dan 

görme kaybı riskini azalttığını göstermiştir. Bir çalışmada, 38,022 

kadının göz sağlığı ve beslenme alışkanlıkları 10 yıllık bir takip 

süresince araştırılmış, 235 YBMD tanılı hasta bulunan grupta, haftada 

1 veya daha fazla balık yiyen ve düzenli omega-3 yağ asidi DHA ve 

EPA alan kadınların, balığı ve omega-3’ü en az tüketen gruba göre 

%35-45 daha az klinik olarak belirgin makula dejenerasyonuna maruz 

kaldıkları saptanmıştır. Bu koruyucu yöntemler, tedaviden daha 

caziptirler. Daha ucuz, kolay ulaşılabilir ve uygulama için, retina 

uzmanı yada göz hekimi gerektirmezler, göz içine enjeksiyonun 

komplikasyonlarını içermez ve sağlıklıdırlar.  Omega-3 yağ asitlerinin 

besinsel eksikliği de YBMD’nın gelişimi ile ilintilidir.  

Yapılan bir çalışmada AREDS (Age-Related Eye Disease Study)’yi 

de içeren 9 klinik sonucun verileri toparlanmış ve  bir meta-analiz de, 

prospektif ve klinik çalışmaların, populasyonda makula 

dejenerasyonunun önlenmesi için, omega-3 yağ asitlerinin rutin 

alımının gerekliliğini destekleyen yeterli veri bulunduğunu ifade etmiş 
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ve diyetle omega-3 yağ asidi alımının geç YBMD oluşumunu %38 

düzeyinde azalttığı saptanmıştır 

Kuru Göz Sendromu 

Kuru göz sendromu (KGS) dünyada oldukça sık görülen bir göz 

hastalığı olup, göz hekimine sık başvuru nedenlerinden biridir. Oküler 

rahatsızlık hissi en sık hasta şikayetidir. Ek olarak, KGS’da, sıklıkla 

görme keskinliğinde azalma ve kişinin kitap okurken, bilgisayar 

kullanırken, televizyon izlerken, gece araba kullanırken ve profesyonel 

işini yaparken yanma, batma, kaşıntı, kızarıklık gibi problemler 

yaşamasına neden olur.  

KGS için en sık kullanılan tedavi, suni gözyaşlarıdır, fakat bu tedavi 

sadece geçici ve kısmi semptomatik iyileşme sağlamaktadır.  Son 

zamanlarda, hastalığın, kronik irritasyon ve enflamasyon kökeni ile 

ilintili olarak, omega-3 yağ asidi desteğinde fayda görebileceği fikri 

ortaya atılmış ve omega-3 yağ asidi desteği kuru göz tedavisinde yeni 

bir tedavi olarak ortaya çıkmıştır.  Miljanovic ve ark., 32,470 kadın 

üzerinde yaptıkları kadın sağlığı çalışmasında, omega-3 yağ asidi 

alımı yüksek olan kadınların kuru göz riskinin düşük olduğunu 

göstermiştir.
 
Esansiyel yağ asitlerinin besinsel takviyesinin kuru göz 

bulguları üzerinde antienflamatuar etkileri olduğu  saptanmıştır.
31

  

Günde 1.5 g oral omega-3 yağ asidi alımı, gözyaşının lipid içeriğini 

kontrol eden meibomius bez hastalığının tedavisinde fayda 

sağlayarak, gözyaşının özellikle stabilitesini arttırmaktadır. Gıdalarla 

göreceli yüksek düzeyde omega-3 yağ asidi alımı ile, kuru gözün 

görülme sıklığının azalması arasındaki ilişki ortaya konulmuştur.  

 

Omega-3 yağ asidi kaynakları 

Omega-3 yağ asitleri başlıca balıkta, yeşil yapraklı sebzelerde, 

baklagillerde, ve keten tohumunda bulunur. Balıkta bulunan, DHA ve 

EPA formları ise en geniş şekilde araştırılmış ve en sağlıklı özelliklere 

sahip olan omega-3 yağ asitleri olarak görünmektedir. Omega-3 yağ 

asitleri, kan damarları ve eklemler üzerindeki iltihabı azaltarak 

hastalıkla savaşmaktadır. Bu yağ asitleri özellikle somon, istavrit, 

sardalye, ringa balığı, alabalık, hamsi, ve tuna balığında 

bulunmaktadır. Düzenli taze balık tüketimi, sağlıklı bir seçim olmakla 

birlikte, yeryüzündeki temiz su balıklarının çoğu civa ve 
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poliklorinebifeniller (PKB) gibi karsinojenlerle kontamine olabilirler. 

Okyanus balıkları daha değişken olup, kimi güvenilirken, bazıları 

oldukça fazla kontaminedir. Fakat, hangi tip balığın ve ne kadar 

miktarda yenilmesi gerektiği konusunda herkes tarafından kabul 

edilmiş bir fikir birliği yoktur. Bu yüzden, balık çiftlikleri, civa ve PKB 

riski taşımayan balık üretimi yaparak, doğal omega-3 kaynakları 

sundukları için, oldukça mantıklı ve sağlıklı bir seçenek gibi 

görünmektedirler. Sonuç olarak, omega-3 yağ asitleri göz sağlığı için 

çok önemlidir, sadece hastalığın tedavisi yada hastalıktan korunmada 

değil, normal göz metabolizmasının sağlanması için de yaşamsal 

öneme sahiptir. Haftada 2 porsiyon yağlı balık yemek, sizi, yaşa bağlı 

makula dejenerasyonu ve kuru göz sendromundan korumakla kalmaz, 

hayatınızın sonuna dek ufku görebilmenizi sağlar.  
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XII.  Balık Hasat ve İşleme 

Yöntemleri 

                                       Yazarlar: Valdimar Ingi Gunnarsson, 

                                                    Sigurður Már Einarsson 

 

1. Öldürme ve balığın bütün olarak 
paketlenmesi 

Balığın öldürülmeye hazırlanması 

Kültür balıkçılığı, hasat öncesinde çiftliklerde yetiştirilen balıkların 

boyut ve şekil dağılımını, kimyasal bileşenlerini, dokusunu ve 

pigmentasyonunu değiştirmeye imkan tanır. Bu sayede optimal 

düzeyde fayda ve kalite sağlama amacıyla belirli kriterleri yerine 

getirmek için özel olarak tasarlanmış balık üretimi mümkündür.  

Balıkçılıkla kıyaslandığında, kültür balıkçılığı muamele, ağda çok 

sayıda balık bulunması ve anestetik kullanımı da dahil olmak üzere 

balıkların stres düzeyini etkileyen çok sayıda faktör üzerinde daha iyi 

kontrol sağlar. Bu sayede işleyici en azından rigor mortisin gelişimini 

önceden tahmin etme ve belki de etkileme konusunda daha iyi bir 

kontrol ve beceriye sahip olmaktadır. 
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Ana ürünlerin verimini ve toplam kalitesini etkileyen faktörlerden 

bazıları şunlardır: 

 Balığın kondisyon faktörünü artırmak için yetiştirme 

 Yem ve besleme 

 Çiflikte yetiştirme koşulları 

 Balığın işlenmesi 

 Ve olgunlaşmadan önce hasat yapabilme seçeneği 

Süreç 

Balık hasatı beş aşamaya ayrılabilir: boylama, aç bırakma, bir 

araya getirme, sevk ve öldürme (Şekil 1).  

a) Balıkların benzer büyüklüklerdeki balık grupları içinde bir 

arada bulunmalarını sağlama amacıyla bir balığın ömrü 

boyunca birkaç defa boylama işlemi yapılır.  

b) Balıklar 1-3 gün veya daha uzun sürelerle aç bırakılarak, 

bağırsaklarındaki yiyecek ve atık maddeler temizlenir.  

c) Balıkların bir araya getirilmesi mevcut alanı azaltarak, 

balıkların sudan daha kolay çıkarılmasını sağlar.  

d) Canlı balıklar öldürme tesisine sevk edilir. 

e) Balıkları öldürmek için farklı yöntemler kullanılır. 
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Şekil 1. Yetiştirme ve hasat yöntemleri balık kalitesini etkileyebilir 
(G. Jóhannsson). 

 

Boylama 

Sürünün farklı büyüklük sınıflarına ayrılması hasat sonrası 

boylamayı azaltır. Piyasa da genelde daha büyük balıklar için daha 

yüksek fiyatlar oluşmaktadır.  

Normal boylama prosedürü ya daha küçük balıkların arasından 

geçebildiği pasif boylama ızgaralarını ya da balıkları bir boylama 

ızgarasında pompalamayı kapsar. Perdeli süpürme ağı kafes 

çiftliklerinde ve karada bulunan çiftliklerde su altında çubuklu 

boylayıcılarda kullanılır (Bölüm 4).  

 

Aç bırakma  

İşleme, sevk ve öldürme işlemlerinden önce balıkların bağırsak 

içeriklerinin boşaltılmasına yetecek kadar uzun bir süre aç bırakılması 

önemlidir. Besleme dönemlerinde balığın sindirim kanalında yoğun 

post mortem otolize neden olabilecek sindirim enzimleri üreterek, 

özellikle karın bölgesinde güçlü kokulara ve tatlara neden olan birçok 

bakteri bulunmaktadır. Bağırsaklardaki dışkı miktarı azaldığında, 

bozulma gecikir ve sindirim enzimi faaliyeti azaltılır. 

Aç bırakma süresi balığın boyuna ve sıcaklığa bağlı olarak 

belirlenir. Genellikle aç bırakma süresi, sıcaklığa bağlı olarak 1 ila 3 

gündür. Atlantik somonu ve gökkuşağı alabalığı gibi büyük balıklar için 

öldürme öncesi aç bırakma süresi 1 ila 2 hafta, hatta daha uzun 

sürmektedir.  Daha uzun süreli aç bırakma etin kalitesini artırır.   

 

Bir araya getirme 

Balıkların sudan etkin bir şekilde çıkarılabilmesi için bir araya 

getirilmeleri gerekmektedir (Şekil 2). Bir araya getirme sonunda 

balıklar birbirine çok yakın olduklarında, balıklar birbirlerinden 

kaçmaya çalıştıklarından bu işlem balığı aşırı stres altına sokabilir ve 

kendisine fiziksel zarar vermesine neden olabilir. Bu nedenle, 

balıkların bir araya getirilme süresi sınırlı olmalı ve hiçbir zaman 2 

saati geçmemelidir. 

Tipik bir bir araya getirme işleminin başında balıklar sakindir. Ağ 

sıkılaştırıldıkça ise yoğunluk artar. Bir araya getirme işleminin 
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sonunda büyük ihtimalle balıkların yorulması sebebiyle hareket 

genellikle azalır. Nefes alma ve yan yüzeyin yukarıya dönük olması, 

tipik bir araya getirme işaretleridir. Bu davranışlar kaçınılmaz olup, bir 

araya getirme işleminin başında değil sonunda görülmelidir. Aşırı 

sıkışık bir araya getirme (balıklarda fazla hareketlilik) rigor mortisin 

başlangıcını hızlandırır. 

  

Şekil 2. Morina balığının bir araya 
getirilmesi ve kafesten havuzlu 
tekne güvertesine pompolanması 
(V.I.Gunnarsson). 

Şekil 3. Kamyon kasasına vakum 
pompası ile pompolanan Alp 
alabalığı (V.I. Gunnarsson). 

 

Balıkların sevki 

Balıklar ya kıyıya yakın ya da açıkta bulunan kafeslerde 

yetiştirildiğinden, kesim konumları da çok farklıdır. Ancak, genellikle 

ana karada bulunan merkezi öldürme istasyonları veya balıkların 

yetiştirildiği çiftliklerde öldürme işlemi gerçekleşir. Eskiden balıklar 

yetiştirildikleri yerlerde öldürülürdü. Ancak, taşımacılıkta yaşanan 

gelişmeler ve bazı şirketlerin birleşmeleri sonucunda, bazı büyük balık 

yetiştirme şirketleri öldürme için balıkların sevk edildiği bir hasat 

istasyonu kullanmaya başlamışlardır.  

Yetiştirilen balıklar genellikle havuzlu teknelerde (Şekil 4) veya 

kasalı kamyonlarda (Şekil 3) taşınır. Balıklar doğrudan öldürme 

işlemine alınırlar veya öldürme öncesi tanklarda veya kafeslerde 

birkaç gün canlı tutulurlar (Şekil 5).  Yetiştirilen balıkların işlem 

görmesi veya sevk edilmesi durumunda, balığın kalitesini etkileyen 

zararlardan kaçınılması önemlidir.  Derinin zarar görmesi ürünün 

pazarlanabilirliğini azaltabilir ve deriden ete mikro-organizma transferi 

olabilir. Bu da bozulmayı hızlandırabilir.  
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Şekil 4. Balıkların doğrudan 
öldüme için havuzlu tekneye veya 
öldürmeden önce birkaç gün 
tutulabilmesi için öldürme öncesi 
kafese vakumlu pompa ile 
pompalanması (V. I. Gunnarsson). 

Şekil 5. Norveç'te öldürme 
öncesi kafeste tutulan 
yetiştirilemiş balıklar ve arka 
planda öldürme tesisi (V.I. 
Gunnarsson). 

 

Bayıltma/öldürme yöntemleri ve balık refahı 

İki aşamalı süreç 

Öldürme işlemi genellikle iki aşamada gerçekleşen bir süreçtir. 

Balık önce sersemletilerek acıya duyarsız hale getirilir. Ardından kan 

kaybı, kalbin durdurulması veya oksijenin kesilmesi gibi çeşitli 

yöntemlerle ölüm işlemi gerçekleştirilir. Bu iki aşama bir arada 

gerçekleşebilir. Ancak, ayrı ayrı gerçekleştirildiklerinde sersemletme 

ile öldürme süresi aralığı, ölüm öncesi bilincin kazanılmasını 

engellemek için kısa tutulmalıdır. 

Öldürme yöntemleri, kalite ve refah  

Yetiştirilen balıklarda hızlı öldürme ve işleme sırasında minimal 

stres, daha insancıl bir ölüm sağlar ve ürün daha iyi kaliteye ve daha 

uzun bir saklama ömrüne sahip olur. 

Yetiştirilen balıkları sersemletmek ve/veya öldürmek için çeşitli 

yöntemler kullanılmış olmakla beraber, araştırmalar birçoğunun 

insancıl olmadığını göstermiştir. Buzda veya havada boğma, 

karbondioksit ile sersemletme, sersemletmeden solungaçların 

kesilmesi ve canlı canlı dondurma gibi yöntemler, anında hissizlik 

yaratmamaktadır. Balıkların fizyolojik ve davranışsal tepkileri üzerine 
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yapılan çalışmalar, bu öldürme uygulamalarının balıkların aşırı 

düzeyde kaçınmacı davranışlar sergilemelerinden ötürü balıkların can 

cekişmesine neden olabildiklerini göstermiştir. Hem vurarak, hem de 

elektrikle sersemletme, doğru uygulandığında anında ve geri 

döndürülemez hissizlik yaratarak, balıkları diğer yöntemlere göre daha 

az acıya, strese ve can çekişmesine maruz bırakır.  

 

Vurarak sersemletme 

Vurarak sersemletmede balıkların kafasına hızla vurularak, 

kafatası içindeki beynin şiddetli hareket etmesi sonucu, beyin 

sarsıntısına neden olunarak serebral fonksiyon bozukluğu gerçekleşir. 

Bu yöntemde kafanın doğru noktasına yeterli miktarda güç 

uygulanması halinde balıklar anında ve geri döndürülemez şekilde 

bilincini kaybeder. Balığın uygunsuz sersemletme nedeniyle bilincini 

yeniden kazanması veya sersemletmenin etkili olup olmadığı 

konusunda bir belirsizliğin olması halinde, balık derhal yeniden 

sersemletilmelidir. 

Vurarak sersemletme az sayıda balık için bir sopayla, büyük 

miktarlarda balıklar içinse bir makine yardımıyla gerçekleştirilir. Bu 

yöntem büyük alabalıklar ve somonlar gibi büyük yuvarlak balıklara 

uygundur. Vurarak öldürme araçları somon sektöründe yaygın şekilde 

kullanılmaktadır.  Vurarak sersemletme sistemlerinin bir türü, balığın 

burnu geri çekmeli tetikleme tablasına dokunduğu zaman aktif hale 

gelir. Bunun sonucunda bir sensör aktif hale gelerek, pnömatik veya 

elektrik atışı ile bir akımın aktif hale gelmesini sağlar. Bu akım vuruş 

pistonunu hareket geçirir, piston balığın kafasına hızla vurarak, anında 

ve geri döndürülemez şekilde sersemletilmesine neden olur. 

 

Elektrikle sersemletme ve öldürme 

Elektrikle sersemletme elektronarkoz, elektrikle öldürme ise 

elektrokusyon olarak bilinmektedir. Voltaj, sıklık ve süre gibi elektrik 

parametrelerine bağlı olarak her iki sonuç da elde edilebilir. Normal 

beyin fonksiyonunu yalnızca kısa bir süreliğine bozulduğu için 

elektrikle sersemletme işlemi geri döndürülebilir. Bu nedenle, balık 

sersemletmeden kurtulup, yeniden bilincini kazanmadan 

elektronarkozdan sonra derhal kan kaybı işlemi yapılmalıdır. 

Elektrokusyon ise beyin fonksiyonlarını tamamen yok eder ve bu 

nedenle, nefes alma refleksini durdurarak balığın bilincini 

kaybetmesine neden olur. Elektrikle sersemletmenin uygun şekilde 
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uygulanması halinde yılan balıkları, alabalıkgiller ve yayın balıkları için 

de uygun olduğu kanıtlanmıştır (Şekil 6). 

 Elektrikli sistemler minimum işlem ile çok sayıda balık öldürülebilir 

ve işlenebilir.  Elektrikle sersemletme olumsuz yönleri olmayan bir 

yöntem değildir. Elektriğe maruz bırakılan balıklarda şiddetli 

davranışsal tepkiler, kas kanamaları ve parçalanmış omurgalar 

görüldüğü raporlanmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Alabalıkgillerin öldürülmesinde kullanılan tipik işleme hattı 

(V.I. Gunnarsson ve imalatçıdan alınan fotoğraf) 

 

Canlı  
tutma tank 

Elektrikle 
bayıltma  

 

Solungaç 
kesimi 

Kanatma 

İç çıkarma  

 

 

 

 

Temizleme 
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Dondurma ve kan kaybı  
 

Canlı balıkların dondurulması  

Bazı öldürme tesislerinde, yetiştirilen balıklar öldürme işlemi 

öncesinde canlı canlı dondurulmaktadır (Şekil 6). Kas sıcaklığının 

0ºC'ye yakın bir sıcaklığa düşürülmesinin ölümden hemen sonra 

başlayan kas bozulma sürecini başlatan, rigor mortisin başlama ve 

rigorun çözülme süresini artıran termal enerjiyi engellediğinden, canlı 

canlı dondurmanın kültür balıkçılığı sektörü tarafından faydalı olduğu 

düşünülmektedir.  

Vücut sıcaklığında meydana gelen hızlı düşüşler balıklar için çok 

stresli olabilir. Ilık sulardan getirilen balıklar için sıcaklığın düşmesi ve 

refaha etkileri daha dramatik olmaktadır. Buna örnek olarak sıcaklığı 

15ºC olan deniz suyundan alınan Atlantik somonlarının yetiştirildiği 

çiftlikler verilebilir. Bu nedenle, yetiştirilen balıkların yavaş yavaş 

dondurulması gerekmektedir. 

 

Süreç içinde dondurma 

Balık sıcaklığının yaklaşık 0° C'ye düşürülmesi, mikrobiyolojik, 

kimyasal ve biyo-kimyasal bozulma süreçlerini yavaşlatır ve balıkların 

istikrarını artırır. Bu nedenle, ham maddeler öldürme işlemi 

sonrasında hızla dondurulur ve işleme hattında düşük sıcaklıklarda 

tutulur.  

 

Kan kaybı  

Hayvan refahı açısından balıkların kanama öncesinde ya bilinçsiz 

ya da ölü olmaları gerekmektedir. Kan kaybı işlemi yalnızca orta ila 

büyük balık türlerinde uygulanabilir. Çiftliklerde yetiştirilen büyük 

balıklarda kaslardaki kanın boşaltılması gerekmektedir ve bunun için 

solungaçların keskin bir bıçakla kesilmesi önerilmektedir (Şekil 7 ve 

8). Bazı durumlarda, yetiştirilen balıklar kan kaybı makineleri ile kesilir 

(Şekil 6). Balıkların mümkün olan en kısa sürede en az 20 ila 30 

dakika kan kaybı yaşaması gerekmektedir. 
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Şekil 7. Kan kaybı için 
solungaçların keskin bir 
bıçakla kesilmesi (V. I. 
Gunnarsson).  

Şekil 8. Alp alabalığının solungacının 
kesilmesi ve kanama tankı (V. I. 
Gunnarsson). 

 

Temizleme ve yıkama 
 

Temizleme alanı 

Yetiştirilen balıklar, gelişmiş bir öldürme tesisinde temizleme 

alanına alınırlar ve burada kalite denetçileri tarafından bir 

derecelendirme makinesine sokulurlar. Derecelendirme makinesi 

balıklarının ağırlığını yüksek hassasiyetle belirler ve doğru boy ve 

kalitedeki balıkları sabit oranlı fonksiyona sahip ve bu sayede optimal 

temizleme performansı gösteren optimal temizleme makinelerine 

yönlendirir. Temizleme makinelerine besleme işlemi tamamen 

otomatik gerçekleşir. Temizleme makinelerine otomatik besleme ile 

balıkların optimize bir şekilde dağıtımı birleştirildiğinde temizleme 

sürecinin genel performansında önemli bir iyileşme görülür (Şekil 9). 

 

Temizleme 

Kan kaybı gibi temizleme de orta ve büyük balık türlerinde yapılır. 

Temzlemenin ana nedeni, bakteriyel bozunmadan çok otolitik 

bozunmayı engellemektir. Birçok ülkede somon, alabalık, yılan balığı 

ve başka birkaç türün işlenmesi için temizleme makineleri kurulmuştur. 

Vücut boşluğundan kesme, bağırsakların ve böbrek dokusunun 

fırçalarla ve vakumla temizlenmesi çoklu uygulamalı makinelerde 

gerçekleştirilebilir (Şekil 10) 
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Şekil 9. Çiftliklerde yetiştirilen Atlantik somonu için boylama, 

temizleme, dondurma, paketleme ve paletleme fonksiyonlarına 
sahip gelişmiş dağıtım sistemi (www.marel.is).  
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Şekil 10. Somonun makinede 
temizlenmesi (V.I. Gunnarsson). 

Şekil 11. Somonun 
temizlenmesi ve yıkanması 
(V.I. Gunnarsson). 

Yıkama 

Balıklar temiz ve soğuk musluk suyu veya deniz suyu ile tamamen 

yıkanmalıdır. Bu işlemle doku yüzeyleri, sindirim enzimleri, bozulmaya 

neden olan organizmalar ve diğer iç organ maddeleri temizlenir (Şekil 

11).  

 

 

 

Balığı temizle ve nemli 
tut. 

Balığı buzda tut.  Balığı dışarıdaki 
sıcaktan koru. 

Şekil 12. Balığın kalitesini korumaya yönelik üç önemli adım  

(G. Jóhannsson).  

 

Öldürme verimi- Kesim randımanı 

Balık üretiminde masrafların artması, mümkün olduğunca çok 

değerli et çıkarmanın önemli olduğu anlamına gelmekte olup, bu 
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yenilebilir bölümlerin verimini artırma konusuna daha fazla özen 

gösterilmesini teşvik etmiştir.  Öldürme verimi (randıman) türden türe 

farklılık göstermektedir. Ancak, türler içinde de öldürme verimi 

açısından farklar bulunmaktadır. Farklı türlerde farklı farklı enerji 

depoları mevcuttur. Morina balığında enerji genel olarak karaciğerde 

toplanır ve karaciğer, yoğun beslenen balıkların vücut ağırlığının %15-

20'sini kaplayabilir. Gökkuşağı alabalığında ve somonda ise fazla 

enerji genellikle kaslarda ve özellikle alabalıkta bağırsakların 

çevresinde depolanır. Morina balığının öldürme verimi %80, 

gökkuşağı alabalığının %85 ve Atlantik somonunun %90'dır (Şekil 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13. Öldürme verimi temizlenmiş ağırlı/temizlenmemiş 

ağırlık*yetiştirilen Atlantik morina balığı, gökkuşağı alabalığı ve 

Atlantik somonu için 100 (V.I.Gunnarsson). 

 

Ayırma ve boylama 

Boylama 

İşleme sıralaması balıkları boyutlarına göre boylama ile başlar. 

Tazeliğe ve fiziksel zarara göre ayırma halen manuel süreçler olmakla 

 

7
0 

9
0 

8
5 

8
0 

7
5 

9
5 

1
0 

3
0 

2
0 

Kesim 
randımanı, 
% 

Sı
klı
k, 
% 

  

Atlantik 

morina 

Gökkuş
ağı 

alabalığı 
Atlantik 

somon 



247 

 

beraber, balıkların boylanması mekanik ekipmanlarla kolaylıkla 

yapılabilmektedir. Mekanik boylayıcılar, rigor mortis aşamasındaki 

değil, rigor mortis öncesi veya sonrası balıklar için daha iyi ayırma 

doğruluğu sağlar. Boylama hem balık işleme (tütsüleme, dondurma, 

ısı işlemi, tuzlama vb.), hem de pazarlama için çok önemlidir.  

 

Ayırma  

Standartlar, balıkların eşit piyasa değerine göre kategorilere 

ayrılmasına izin veren karakterleri ve kabul edilebilir varsayılan 

özellikleri belirlerler.  Günümüzde çiftliklerde yetiştirilen balıklar tek ve 

yüksek kalite sağlamak için manuel olarak kalite sınıflarına ayrılırlar. 

Örneğin çiftliklerde yetiştirilen Norveç somunu üç kalite sınıfına ayrılır: 

 Üstün: Karakteristik özellikleri sayesinde her türlü amaca 

uygun birinci sınıf üründür. Üründe önemli bir kusur, arıza 

veya eksiklik bulunmaz ve genel bir pozitif intiba bırakır.  

 Olağan: Sınırlı sayıda iç veya dış kusuru, zararı veya eksikliği 

bulunan üründür. Üründe kullanımını zorlaştıran bir kusur, 

arıza veya eksiklik bulunmaz.  

 Üretim: Kusur, arıza veya eksiklik nedeniyle Üstün veya 

Olağan sınıflarının gerekliliklerini yerine getirmeyen somonlar 

Üretim kategorisine ayrılır.  Balıklar kafaları koparılmış olarak 

tedarik edilir. 

Boylama alanı 

Gelişmiş bir öldürme tesisinde, yetiştirilen balıklar temizleme 

alanından paketleme alanına alınırlar (Şekil 9). Bütün balık paketleme 

ve dağıtım boylayıcısına girmeden önce görünüm açısından herhangi 

bir kusurunun bulunup bulunmaması açısından kalite kontrole tabi 

tutulur. Gelişmiş boylama ve dağıtım sistemi, balıkların dağıtımını tek 

tek ve otomatik olarak kontrol eder ve balıkları dondurma, filetolama 

veya tamamen temizlenmiş balıklar için otomatik kutu doldurma 

istasyonu gibi uygun olan sürece yönlendirir. Dağıtım ağırlığa ve 

kaliteye göre yapılır, özel olarak belirlenmiş balıkların önceden 

belirlenmiş işleme istasyonlarına yönlendirilebilmesi için durum 

faktörünün (D-faktörü) uygulanması da mümkündür. Bu işlem, benzer 

durumda (boyutta) olan balıkların bitmiş bütün verimini ve kalitesini 

iyileştirecek olduğu filetolama süreci için oldukça önemlidir.  
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Paketleme ve bütün balık 

Soğutucu maddeler 

Soğutucu maddelerin amacı, balıkları yaklaşık olarak 0°C 

sıcaklıkta tutmaktır. Soğutucu maddelerin yalnızca balıkların 

sıcaklığını koruyabileceği ve bu sıcaklığı düşürmeyeceği için balıkların 

önceden dondurulması gerekmektedir. 

Düzgün kesilmiş buz sektörde kullanılan geleneksel soğutucu 

maddedir ve genellikle gemi ve kamyon ile taşımada tercih edilen 

yöntemdir. Taşıma esnasında buzun erimesiyle az miktarda oluşan su 

sayesinde balıklar piyasaya 0°C’de ve diğer soğutucu maddelerle 

kıyaslanamayacak şekilde temiz ve taze bir görünümle ulaşır. Bunun 

nedeni buzun sağladığı nem düzeyidir. Tüm balıkların iyi 

dondurulmasını sağlamak için buzların kutuya eşit dağıtılması 

önerilmektedir.    

Soğutucu jel paketleri, iyi soğutulmuş olmaları halinde uzun süreler 

sıcaklık enerjisini emme avantajına sahiptir. Çok yaygın 

kullanılmaktadırlar ve birçok havayolu tarafından tercih 

edilmektedirler. Bu jel paketlerinin başka bir avantajı da delinse bile 

jelin sızmayacak olmasıdır. Taşıma sırasında nemin az olması 

nedeniyle balık derisinin kuruması ve jel paketine temas etmemesi 

nedeniyle balıkların eşit olarak dondurulmaması ise iki dezavantajıdır.  

 

Paketleme materyalleri 

Kalite güvencesi her teknolojik süreç için gereklidir. Uygun 

paketleme materyalleri ve yöntemleri büyük önem taşır. Paketler 

ürünü kirlenmeden korumalı, bozulmasını önlemeli, aynı zamanda da 

raf ömrünü uzatmalıdır. 

Çiftliklerde yetiştirilen taze balıklar için polistiren kutular yaygın 

olarak kullanılır (Şekil 14). Kalite bakış açısından en temel avantajı, 

yüksek yalıtım kapasitesidir. Polistiren diğer birçok paketleme 

materyaline kıyasla kutunun iç sıcaklığını dış sıcaklık değişimlerinden 

daha iyi korur ve muhafaza eder. Polistiren kutular, eriyen suyun 

balıktan ayrılmasını sağlayan delikli sahte altlıklarla üretilir. Polistiren 

balık kutularının temel dezavantajı ise güçlü olmamalarıdır. Sert 

muamele edildiğinde kolayca zarar görürler veya kırılırlar. Bu özellikle 

boyutlarını ve kullanımlarını sınırlandırır. Polistirenin temizlenmesi 

zordur. Polistiren kutuların tekrar kullanımı zor olup ve genellikle iade 

edilemezler. İmha edilmeleri de sorunludur. 
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Emici ped 

Kanlı su/erimiş suyun gıda maddeleri için onaylanmış emici bir 

pedle alınması gerekmektedir. Emici ped polistiren kutunun altına 

yerleştirilir. Sahte altlıklı kutular, emici pedin delikli sahte altlığın altına 

geçmesine izin verir.  

 

 

Şekil 14. Atlantik somonunun 
boylanması, ayrılması ve 
paketlenmesi (V.I. 
Gunnarsson). 

Şekil 15. Temizlenmiş 
balıklar karın bölgesi alta, 
temizlenmemiş balıklar ise 
karın bölgeleri üste gelecek 
şekilde yerleştirilmelidir (G. 
Jóhannsson). 

 

Paketleme 

Önceden dondurulan balıklar genellikle kutuya yüzleri kutunun 

herhangi bir ucuna bakacak, kuyrukları ise ortada olacak şekilde 

yerleştirilirler. Temizlenmiş balıklar karın bölgesinde erimiş ve pis 

suyun bulunmasını önlemek için karınları alta gelecek şekilde 

yerleştirilmelidir.  Temizlememiş balıklar ise karınları yukarıya gelecek 

şekilde yerleştirilmelidir (Şekil 15). Polistiren kutuların ağırlığı ölçülür 

ve etiketlenir (Şekil 16) ve paletlere yerleştirilen kutular soğuk olarak 

taşınır (Şekil 17).    
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Şekil 16. Atlantik somonlarının 
bütün olarak tartılması ve 
paketlenmesi (V.I. Gunnarsson). 

Şekil 17. Paletlere 
yerleştirilmiş ve soğuk hava 
depolarında tutulan, ihracata 
hazır polistiren kutular (V.I. 
Gunnarsson). 

2. İşleme 

Kalite önemlidir  

Önemli işleme adımları 

Ana işleme, gıda maddelerini tüketicilere cazip gelen gıda 

maddelerine dönüştürmenin ilk adımlarını anlatmak için kullanılan bir 

terimdir. Ana işlemenin çok sayıda fonksiyonu vardır.  

a) Ana amacı hijyeni artırmak ve bu sayede nihai ürünün raf 

ömrünü uzatmaktır. 

b) Ayrıca, ana işleme ham madde kütlesini azaltır ve yarı 

işlenmiş veya nihai ürünlerin taşınmasının maliyet etkinliğini 

artırır. 

c) Başka bir faktör ise üreticilerin ürün değerini artırması ve 

ürünün farklılaştırılmasını yükseltme isteğidir. Bunların önemi 

mevcut piyasalardaki yerin korunması ve yeni piyasalara 

girilmesi için giderek artmaktadır.  

d) Ana işleme, yenilebilir kısımların yenilemez kısımlardan 

ayrılmasına izin vererek, kullanılacak kısımların optimum 

kalitede olmasını ve atık miktarının azaltılmasını sağlar.  
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Rigor mortis 

Rigor mortis filetolama sonucunu ve yetiştirilen balıkların 

işlenmesini etkileyebilir. Karakteristik özellikleri, kasların kasılmasıdır 

ve bu dışarıdan giderek artan vücut katılığından anlaşılır (Şekil 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 In rigor

Pre rigor

Post rigor

 

 

Şekil 18. Rigor endeksi (G.Jóhannsson). 

 

Ölümden sonra kaslar yumuşak ve esnektir (pre rigor), ardından 

sert bir hal alır (in rigor), daha sonra ise kaslar yeniden yumuşar (post 

rigor). Rigorun başlaması ne kadar uzun sürerse (sertlik öncesi süre), 

etin kalitesi o kadar iyi olur. 
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Şekil 19. Buzda depolama aşamasında anestezi verilen ve strese 
sokulan Atlantik somonunun rigor durumu  

Pre rigor

Post rigor

 

Şekil 20. Morina balığı filetosunun post ve pre rigor aşaması 
(V.I.Gunnarsson). 
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Rigor gerçekleşme süresi, pre mortem stres (fazla hareket, sert bir 

araya getirme, uzun mesafeden pompalama, taşıma ve uygun 

olmayan sersemletme yöntemi) ve yüksek saklama sıcaklığından 

etkilenir (Şekil 19). Rigor mortis bütün balıklarda kuyruğun bükülmesi 

ile kas kasılmasındaki değişikliklerle ölçülebilir, Buna rigor endeksi adı 

da verilir (Şekil 18). Balığın kuyruğunun eğimi balığın yarısının yatay 

bir masaya yatırıldığında ölçülür ve bu ölçümler balığın depolanması 

sırasında birkaç defa tekrar edilir. Diğer bir yöntem ise rigorun 

filetonun kasılmasıyla izlenmesidir (Şekil 20).  

 

Filetolama  

“Filetolama ürüne değer katar” 

Fileto sırt ve karın kaslarını içeren bir et parçası olup, perakende 

pazarında en çok aranan balık ürünüdür. Filetolama lojistik, ekonomik, 

pazarlama zincirinde değer katılması ve yenilebilir kısımların 

yenilemez kısımlardan ayrılması açısından önemlidir. Genel olarak, 

filetolama pazar türüne bağlı olmakla birlikte ürüne değer katar.  

Filetolama 

Filetolama makineyle veya elle yapılabilir.  Becerikli bir işçi, elle 

filetolama ile çok fazla verim elde edebilir. Ancak, bu işlem çok fazla 

emek yoğun bir işlemdir. Bu nedenle, çok sayıda filetolama yapan 

birçok şirket makinelerden faydalanmaktadır (Şekil 21). Makineyle 

filetolamanın ana işlemleri, omurganın üst ve alt yanları boyunca 

kesme, kaburgaların üzerinden kesme ve omurga boyunca kesmedir. 

Filetolama makineleri üç temel parçadan oluşur: 

a) İç işleme sistemi (balığı işleyen lineer veya dönen tutucular), 

yakalayıcılar, kovan şeklinde tutucular, konveyör bantları veya 

olta ya da iğneler bulunan zincirler. 

b) Kontrol ayarlama sistemi 

c) Filetolama aracı birimleri, genellikle disk şeklinde bıçaklar. 
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Şekil 21. Filetolama makinesi 
(V.I. Gunnarsson). 

Şekil 22. Boylayıcıda bulunan 
boylanmış filetolar (V.I. 
Gunnarsson). 

Post rigor filetolama 

Filetolama genellikle rigor mortisin başlamasından sonra yapılır. 

Ancak, tazelik kaybı ve depolama maliyetiyle kıyaslanmalıdır. 

Filetolama işlemi balık rigor halindeyken yapılsa, verim düşük olabilir 

ve boşlukların oluşmasına neden olabilir. Atlantik somonu gibi 

yetiştirilen büyük balıklar, genellikle rigor çözüldükten, yani normalde 

ölümden 3 ila 4 gün sonra filetolanır.  

Pre rigor filetolama 

Pre rigor filetolamanın birçok avantajı vardır. Bunlardan biri, şekli 

değişmekle birlikte çok taze balıkların çok az boşluk veya hiç boşluk 

olmadan filetolanmasını sağlar ve pre rigor filetolar daha kalındır.  

Ayrıca doku da rigor haline göre daha yumuşaktır. Kılçıkların 

çıkarılması gibi bazı işlemler ise daha zordur. Pre rigor öncesinde 

filetolama, depolama sırasında aşırı kilo ve protein kaybına neden 

olabilir. Pre rigor işlemede de sorunlar yaşanabilmekle beraber, 

ölümden hemen sonra yapılan işlemenin bariz faydaları vardır. Ürünler 

piyasaya 3 ila 5 gün önceden sevk edilebilir ve daha uzun süreli bir raf 

ömrü büyük ekonomik faydalar sağlayabilir. 

Filetolardaki boşluklar 

Filetolardaki boşluklar, fileto sektörü için ciddi bir sorundur. 

Boşluklar bulunan filetoların işlenmesi zordur ve müşteriler tarafından 

da beğenilmezler. Aşağıdaki faktörler, boşluk miktarını ve şiddetini 

azaltır: 
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a) Balıkların dinlenmiş durumda hasat edilmesi 

b) Pre-mortal dondurma da dahil hızlı dondurma 

c) Minimum hasat işlemi 

d) Optimal besleme stratejisi  

Fileto verimi 

Omurga kemiğinin çıkarılmasından, görülen yağların, kılçıkların ve 

derinin çıkarılmasına kadar birçok farklı ayıklama standartları 

kullanılmakta olup, bu teknikler sonucunda elde edilen verim de 

farklılık göstermektedir (Tablo 1). Fileto verimi, türe, cinsiyete, boyuta 

ve yapısal anatomiye bağlıdır. Kas yapısına kıyasla büyük başlı ve 

kemik yapılı balıklar, daha küçük başlı ve kemik yapılı balıklara göre 

daha az verim sağlar.  

Tablo 1. Ağırlık dönüştürme oranları. 

 Atlantik somonu Alabalık 

Canlı balık %119  

Kan kaybı/aç bırakma %8   

Hasat ağırlığı 
Yuvarlak balık (wfe) 

%111 %114 

Sakatat %11 %14 

Temizlenmiş balık, yaklaşık 
olarak (HOG) 

%100 %100 

Baş, yaklaşık olarak %9 %9 

Başı çıkarılmış, temizlenmiş %91 %91 

Derili fileto %67 ‐ 77 (C‐trim yaklaşık olarak %70) 

Derisiz fileto %56 ‐ 68 

Çiftliklerde yetiştirilen balıklarda verim, çiftlikte yetiştirme 

koşullarından etkilenebilir (besleme, su sıcaklığı vb.). Ticari amaçlı 

olarak çiftliklerde yetiştirilen balık türlerinden tatlısu çipurası, Atlantik 

somonu (>%50) ve tatlısu yılan balığına (%60) kıyasla daha az fileto 

verimi (%33) sağlar. 

Trimleme (ayıklama), kılçıklarını çıkarma ve derisini 
yüzme 

Trimleme 

Omurga kemiğinin çıkarılmasından, görülen yağların, kılçıkların ve 

derinin çıkarılmasına kadar birçok farklı trimleme standartları 

kullanılmaktadır. Bazı müşteriler tüm kas içi kemiklerin çıkarılmasını 
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ve 'V kesimli' olarak bilinen filetonun çıkarılmasını ister. 

Alabalıkgillerde kılçıklar çekilerek çıkarılır (Şekil 23). 

Kılçıklarını çıkarma 

Örneğin alabalığın filetosunu tam olarak çıkardığınızda, yalnızca 

balığın yanlarından çıkan kemiklerin kalması gerekir.  Bunlara kılçık 

adı verilir ve tüm alabalık, somon türlerinde ve diğer türlerde bulunur.  

Büyüt alabalıklarda ve somonlarda kılçıkları bir kerpetenle çekip 

çıkarabilirsiniz.   

Bu işlem, somon ve diğer türler için çeşitli kılçık çıkarıcı türlerinin 

geliştirilmesini sağlamıştır. Bunlar arasında basit makineler ve yeni 

veya mevcut üretim hatlarına uygun şekilde entegre olan gelişmiş 

birimler bulunmaktadır. Bu işlemin amacı, etin yapısına hiçbir şekilde 

zarar vermeden mümkün olduğunda fazla kemiği çıkarmak ve 

mümkün olan azami faydayı sağlamaktır.  
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Şekil 23. Somon filetosu çıkarma işleme yöntemleri ve trimleme 
kılavuzu (Marel ve başka bir üreticiden alınan fotoğraf).  

Kılçık ve kemik alma 

Parçala

ma A 

Parçala

ma ma 

E 

Parçalanmış ve derisi 
alınmış 

Parçala

ma ma 
C 

Kemik, kılçık ve yağ alma 

Somon fileto parçalama 

Makine ile filoto yapma 

Kılçık, 
kemik 
alma  

Elle deri çıkarma 
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Şekil 24. Alp alabalığı 
filetolarının kılçıklarını kılçık 
çıkarıcı ile çıkarılması (V.I. 
Gunnarsson). 

Şekil 25. Alp balığı filetolarının 
dondurulması ve paketlenmesi 
(V.I. Gunnarsson). 

Balıkların muhafazası 

Taze olarak dondurulmuş balıklar 

Çiftliklerde yetiştirilen balıkların çoğu, taze, bütün olarak, filetolar 

halinde veya porsiyonlar halinde satılır. Bozulma sürecini yavaşlatmak 

için balıklar buzla veya diğer dondurma araçlarıyla dondurulmaktadır. 

Taze balıklarda bozulmaya neden olan bakteriler ve lipid oksidasyonu 

için oksijen gerekmektedir. Balığın çevresindeki oksijenin azaltılması 

raf ömrünü uzatabilir. Bu işlem balığın çevresini kontrol ederek, 

modifiye ederek veya vakumlayarak paketleme ile yapılır. Kontrol 

edilen veya modifiye edilen ortamlar, belirli miktarlarda oksijen, 

karbondioksit ve nitrojen kombinasyonlarına sahip olup, bu yöntem 

balıkların daha etkili korunması için buzdolabında saklamayla birlikte 

gerçekleştirilir. 

Balıkların dondurulması 

Balıklar haftalarca veya aylarca saklanmaları için temizlenmiş ve 

bütün olarak, fileto olarak veya porsiyonlar halinde dondurulmaktadır. 

En etkili dondurma yöntemleri kullanılmış ve pişmemiş balık ve balık 

ürünleri uzun süre dondurulmuş olarak bekletilmiş dahi raf ömrü 

sınırlıdır. Hızlı dondurma işlemi sonucunda ham maddelerin su içeriği 

donarak hücre duvarından bile daha küçük buz kristallerine 

dönüşmekte, hücre duvarını gerginleştirmesine rağmen, 

parçalamamaktadır. Balıkların dondurulması, mikroorganik işlemleri 
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sınırlandırmakta ve pişmemiş balıklar biyolojik değerini ve tadını 

koruyabilmektedir. Ürün ne kadar taze olursa, dondurulmuş balık da o 

kadar tatmin edici olur. Dondurma işlemi balığın tadını veya kalitesini 

iyileştirmez. Kısa süreli dondurma bozulmaya neden olacak 

organizmaların büyümesini durdurur, ancak bunları öldürmez. 

Balıkların buzu çözüldüğünde, hayatta kalabilen organizmalar 

büyümeye başlar. 

 
Balık tütsüleme 

Balığı uzun süre muhafaza etme yöntemleri arasında kurutma, 

tuzlama, tütsüleme ve salamurasını yapma bulunmaktadır. Bazen bu 

işlemlerden birkaçı bir arada kullanılabilmektedir. Bu yöntemler eski 

zamanlardan beri tercih edilmektedir. Çiftliklerde yetiştirilen balıklar 

için özellikle alabalıkgillerde tütsüleme yapılmaktadır. Bu işlemde 

ayrıca kurutma ve tuzlama da tercih edilmektedir.  

 

Geleneksel tütsüleme: Kapalı bir mekanda duman altında 

tuzlama ve kurutma, yüzyıllardır balık işleme yöntemlerinden biri 

olarak kullanılmıştır.  Eskiden tuzlama işleminden geçen balıklar, basit 

odalara veya bacalara asılarak tütsülenirdi. Duman ve ısınan hava, 

balıkların kurumasına ve duman parçaları ile buharın emilmesine 

neden olurdu. Duman bileşenlerinin (fenoller, asitler, formaldehitler, 

kreozotlar) mikroplara karşı koruyucu ve antioksidan etkileri vardır. 

Geleneksel tütsüleme yöntemi ile tütsülenen balıklar çok tuzlu, kuru ve 

ağır duman kokulu olurlar.  

 

Modern tütsüleme teknikleri: Modern balık tütsüleme sistemlerinin 

çoğunda geleneksel özellikler korunmakla birlikte, tütsüleme ve 

kurutma süreçleri daha kısadır ve işlemde daha az tuz kullanılır. 

Günümüzde tuz ve duman daha çok balıklara tat vermek için 

kullanılmaktadır. Bu nedenle bu daha hafif işlemlerin yalnızca 

pişmemiş balığın raf ömrünü çok az uzattığı unutulmamalıdır.  

 

Tütsüleme teknikleri arasındaki farklar: Tütsüleme teknikleri 

bölgeden bölgede büyük farklılıklar gösterebilmektedir ve genellikle 

damak zevki tercihlerine bağlıdır.  Bu tekniklerde farklı sıcaklıklar 

kullanılır: soğuk tütsüleme (< 30°C), ılık tütsüleme (30-80°C) ve sıcak 

tütsüleme (90-120°C). Bu farklı tekniklerle farklı odun türleri 

kullanılmakla beraber, genellikle odun yongası veya talaş tercih 
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edilmektedir. Odun dumanının yanı sıra sıvı duman da 

kullanılabilmektedir.  Sıvı tütsüleme işleminde balıklar dumanı emmek 

için kullanılan bir sıvı konsantresinin içine batırılır.  
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XIII. Kültür Balıkçılığında Yönetim, 

Pazarlama ve Maliyet Yönetimi  
                                               

                      Yazarlar: Wioletta Czernatowicz, Maciej Dymacz,   

                             Assoc. Prof. Dr. Halis Kalmış, Batuhan Demir 

 

Pazarlama firmanın müşteri sayısını ve kazancını artırmak için 

gereklidir. İşletmenin gelişimi için pazarlama personeli de gelişmelidir. 

Başarılı bir pazarlama stratejisi işletmeye aşağıdaki çok sayıda 

faydayı sağlar:  

 Pazarlama stratejisi müşterilerin ve sizin ürünlerinizden ne 

istendiğine yardımcı olur. 

 Pazarlama stratejisi işletmenin ürünleri hakkında kişilerin bilgi 

edinmesini sağlar. Sonuçta firmanızın gelişimi farklı medya 

araçlarında promosyon ve reklamlarla sağlanır.  

 Müşteriler kraldır ve mümkün olduğunca iyi karşılanmalıdır. 

Burada pazarlama stratejisi sizin müşterilerle iyi ilişki kurmanıza 

yardımcı olur.  Profesyonel olarak tutulan personel gerekli olup 

yeni müşteriler gelir ve önceki müşteriler tekrar sizin ürününüzü 

alabilir.  

 Pazarlama stratejisi sizin şirketin hedeflerine ulaşmanıza 

yardımcı olur.  Yukarıdakiler gelecek beklenen daha iyi sonuçlar 

için aylık olarak geliştirilebilir.  

 

 

Pazarlama yönetimi 
 

Pazarlama yönetimi kompleks bir işlem olup şunları kapsar: 

stratejik ve operasyonel planlama ve uygulamaya koyma aşaması. 

Stratejik planlama (stratejik pazarlama) uzun süreli amaçları (stratejik)   

ve temel rehberliği, tanımlanan ulaşma yollarını veya pazarlama 

stratejilerinin belirlenmesini içerir.  Bu aşama genellikle stratejik 

yönetim olarak adlandırılır. Onun temel ögeleri: misyonu, stratejik 

vizyonu, gelecek operasyonlar ve stratejilerin amaç ve taınmlamayı 

kapsar. Bu aşamada aksiyon ve pazarlama segmentleri için bir 

seçenek vardır. Stratejik planlamanın temel araçları: SWOT analizi 

(güçlü, zayıf, fırsatlar ve tehditler), portföy analizi ve ürün ile Pazar 

arasındaki ilişkinin analizidir.   
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Operasyonel planlama (pazarlama karması) kabul edilen 

düzenlemelerin özel açıklanmasını içerir.  Bir işletmenin başarısı 

pazarlama planlamasıdır. Bu kısa vadeli hedefleri planlar. Plan aynı 

zamanda ürün politikası, dağıtım, promosyon ve ücretlendirmeyi de 

işaret eder.  Pazarlama yönetiminin diagramı pratikte ideal olan 

modelden uzaktır. Farklılıklar özellikle uygulama fazına işaret eder. 

Pazarlama yönetimi işlemlerinin karmaşıklığı özel pazarlama 

kararlarından kaynaklanır. Halen pazarlama işletimi konusunda  

karşılıklı etkileşimler bulunmaktadır.  

 

 

1.  Pazarlama stratejisi 
 

Pazarlama stratejisinin belirlenmesinde başlangıç noktası pazarda 

fırsatları aramaktır. Balık yetiştiricileri için bir fırsat bulmak amacıyla ve 

bu alıcıları tanımlamak ve onların ihtiyaçlarının tatmini gerekir.  

Fırsatlar balık yetiştiricilerinin misyonu, amaçları ve kaynakları ile 

güçlü yönleri ile örtüşmelidir. Bu temelde pazarlama stratejisinin 

formüle edilmesi, ürün üretim yerindeki faaliyetlerin belirlenmesi, 

ücretlendirme, dağıtım kanalları ve yapılacak promosyonların 

belirlenmesine dayanır.  Bu nedenle pazarlama stratejisi konsepti 

şunları içerir: 

 İç faktörler: güçlüInternal factors: çiftliğin güçlü ve zayıf yönleri , 

 Çevresel koşullar: fırsatlar ve tehditler, 

 Stratejik amaçlar, 

 Ürünler, ücretlendirme, dağıtım ve promosyon işlemleri ile ilgili 

özel kararlar,  

 Önceden belirlenmiş pratik uygulama yolları, 
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 Küresel pazarlamada startejik aksiyonların etkilerinin sistematik 

izlenmesi ve analizi.  

 

Pazarlama stratejisinin ögeleri: 

1. Ürün – “ doğru ürün” müşterilerin ihtiyaç ve arzuları ile 

yakından ilgili olmalıdır.   

2. Ücret -  uygun seviyede olmalı, müşterilerin gelir olanakları ve 

kalite, prestij gibi özlemlerini dikkate almalıdır.   

3.  Yer – ürün müşterilere erişebilir ve ulaşılabilir olacak şekilde 

tam olarak dağıtılmalıdır. 

4. Üretim – iletişim mesajları müştereilere ürünün değerini, 

ücretini, yerini ve edinme koşullarını, bu ürünü niçin alması 

gerektiğini veya diğer bir ürünü niçin almaması gerektiğini 

içermelidir.  

 

Tüketiciler eğer mümkünse pazarlama ögelerine benzer tepki 

vermelidir.  Müşteriler yaş, aile, eğitim düzeyi, çıkarları, yaşam  stili ve 

yaşam değerleri gibi kriterlere göre gruplandırılmalıdır. Pazarlama 

stratejileri desteklenen pazarları tanımlamalı, bunlar ihtiyaçların 

tanımlanması, tüketici grupları ve ürün gruplarını içermelidir.  

 

Dünya balık üretimi ve talep 

Avlanma ile elde edilen balık üretimi talebi karşılayamamaktadır. 

Bunun sonucu olarak tüketiciler yıl boyu bulabilecekleri, sağlıklı gıda 

seçeneklerine yönelmektedir. Sağlıklı gıda için küresel talep artmakta 

ve kültüt balıkçılığı bu kapasamda ana faktör olarak görünmektedir.     

 

Egemenlik tiplerine bağlı stratejiler  
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Bu stratejiler eğer yarışta başa çıkmak isteniyorsa 

benimsenmelidir. Varoluş yarışında bir avantaj elde etmek için 

stratejiler:  

 Çeşitlendirilmesi açısından liderlik stratejisi,  

 Seçilmiş pazar segmentlerine yerleşme stratejisi.   

 

Aynı zamanda rekabet avantajı fikrinin rekabet stratejisinin kökeni 

olduğu hatırlanmalıdır.  

 

Pazar katılımına bağlı stratejiler 

Dört temel strateji vardır: Pazar lideri (%40), şirket zorlukları (% 

30), sahtecilik stratejileri (% 20) veya pazarlama boşluklarını arayan 

strateji (% 10). Liderlik startejisi büyük pazar payları, ücretlendirme ve 

maliyet-liderliği ile özdeşleşmiştir. Liderlik pozisyonunu korumak çok 

çaba harcamayı gerektiri.  

Zorluk için strateji artan Pazar payı gibi statejik amaçların açıkça 

belirlenmesini, saldırılacak zayıf yönü olan rakibin belirlenmesini veya 

rekabetten kaçınılmasını belirlemelidir. Sahtecilik stratejileri bu ürünler 

için önerilerin adaptasyonuna veya eğer şirketler arasında rekabet yok 

ise taklit edilmeye dayanır. Bu strateji lider tarafından iyi tolere 

edilebilir. 

Pazar boşluklarını arama stratejisi pazarın küçük bir kısmını 

aramak için yapılır. Bu güçlü rekabetlerden kaçınmayı sağlar. Bu 

stratejiler özel pazarları, satın alma gruplarını ve ürünleri kapsayan bir 

yüksek özellikleri gerektirir.  

 

2. Pazarlama karması 
 

Her ülkede her grişimde serbest rekabet vardır. Bu pazarlama 

stratejisine dikkate çeker. Bu pazarda rekabetçiler arasındaki yarışta 

başarılı veya başarısız olmaya bağlıdır. Bu nedenle pazarlama 

karması olan  ürün, ücret, promosyon ve yer hayati öneme sahiptir  
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Ürün stratejisi 

Ürün bir çok özelliklere sahiptir. Bunlar: 

 Fiziksel özellikler, 

 Marka adları, 

 Ürün ve firma imajı, 

 Ürünle ilgili sosyal ve kültürel bağlantılar. 

 

Bütün bu özellikler ürünün müşterilerdeki algısını etkiler. Bu önemli 

olup onun satın alma kararını etkiler. Ürün üç seviyede analiz edilir. İlk 

seviye “köken”, ikinci seviye “gerçek ürün” ve üçüncü seviye “ 

geliştitlmiş ürün” olarak adlandırılır.   

 

 

Fiyatlandırma politikası 

Fiyatlandırma politikası pazarlama karmasının diğer önemli 

elemanıdır.  Önerilen ürünün fiyatı aşağıdakileri karşılamalıdır: 

 Tüketiciye ulaşan ürünün bütün maliyetlerini kapsamalı 

(üretimden tüketime), 

 Bir kar sağlamalı, 

 Ürünün değeri için tüketicilerin yaklaşık algısını içermeli,  

 Diğer pazarlama karmasının ögeleri ile ilişkili olmalı, çünkü 

fiyatlandırma diğer ürünlerle yarışmak için tek yol değildir.   
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Fiyatı oluşturma 

Balık yetiştiricileri için en zor kararlar ürünün fiyatının 

belirlenmesidir. Bu karar için dikkate alınan faktörler şunlardır: 

 Pazarda ürünün bilinirlik kapsamı 

 Pazarda ürünün pozisyonu 

 Ürün için mevcut ve potansiyel rekabet 

 Üretim maliyeti 

 Dağıtım kanalları 

 

Bu faktörler arasında, en önemli olanı one of the most important 

activities are usually rekabetçilerin eylemleridir. Ürün için fiyat 

belirlemeyi bir çok faktör etkiler. Normal koşullarda ürün için yoğun bir 

rekabet olduğunda fiyat belirleyici olmaz. Balı yetiştiricileri tam olarak 

bu koşullarda çalışır. Pazar üretilen eşyalara benzer bir fiyatlandırmayı 

balıklar için oluşturur. Ürünü diğer rekabet edeceği ürünlerden ayırt 

etmek için marka girilebilir. Eğer markalaşmış ürünler müşterilerin 

pozitif işaretine sahip ise sonuç olarak fiyat yükselir.  En iyi markayı 

oluşturan girişimci “fiyat liderliğini” eline alabilir.  

 

Fiyatlandırma stratejisi 

Fiyat belirlemede bazı faktörler önemli rol oynar. En temel olan 

üretim maliyetlerine göre fiyatı oluşturmaktır. Bu ürünün marjinal 

fiyatını kapsar. Ayrıca rekabet edilen firmalara göre de fiyat 

belirlenebilir. Üçüncü yaklaşım ise talebe göre fiyatlandırmadır.  Bu da 

farklı fiyat durumlarına göre ürün için oluşan talebi ve satış için 

hedeflenen düzeyi kapsar.  

 

Promosyon stratejisi 

Pomosyonun amacı potansiyel müşterilerin tutum ve davranışlarını 

etkilemektir. Promosyon mevcut tavır ve davranışlara göre uzatılabilir.   

Biröok promosyon yolu mevcuttur. Bunlardan en önemlileri: 

 Bireysel satış; 

 Reklam; 

 Tanınmışlık kazanma; 

 Firma için tercih edilen bir imaj oluşturma. 

 

Dağıtım stratejisi 

Pazarlama karmasının son yönü alan kategorisidir.  Bu öge 

pazarlama stratejisinin geliştirilmesi için önemlidir çünkü ürün ürün 

hedef pazara doğru zamanda ve iyi kondüsyonda ulaşacaktır. Dağıtım 

ile ilgili kararlar genellikle uzun süreli ve pazarlama karmasının bütün 

ögeleri için generally önemli etkiye sahiptir. Dağıtım stratejisi bunlar 
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içinde en önemlisi olup dağıtım kanallarının belirlenmesini ve ürün için 

uygun pazarseçimini içerir. Diğer önemli olan ise pazarlara ürünün 

dağıtımında taşınmasıdır. En önemli kararlardan birisi ürünün iç 

dağıtımıdır. Bu opsiyonların bir çok avantaj ve dezavantajları 

bulunmaktadır. Bu nedenle ürünün dağıtımı için en iyi dağıtım 

yöntemine karar vermek için özel ürünlerin özelliklerini bireysel olarak 

analiz etmektir.  

 

3. Kültür balıkçılığında promosyon vasıtaları  

 

Müşterilerin sayısını artırmak ve bağlılıklarını uzatmak için birçok 

yol bulunmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir:  

 

Reklam 

Ürünün satışı için en etkin yöntemlerdendir. Reklamlar ürün için 

özel müşteriler sağlar. Bununla birlikte ekonominin gelişimi ile birlikte 

reklamlar sosyal amaçlara, ticari olmayan kullanımlara da başvurur ve 

böylece tanımlamalar değişmekte ve sınıflamalar müşteri profiline 

göre yapılmaktadır. Reklamın amacı nedir? Bunun cevabı reklamın 

uygulanıp uygulanmadığı veya özel bir sunum olup olmadığı ile 

ilgilidir.  İlk durumda pozitif bir imaj yaratılır. İkincide geleneksel 

duyuda reklam bir marka / ürün oluşturmaktır. Her iki durum da 

önemlidir. Mesaj reklam olarak adlandırılır. Bu reklam iki öge 

içermelidir Bilgi özel bir durum için artan özel bilgidir. İkna bir kişiyi 

ikna etmektir.  

 

 

Kamu ilişkileri 

Kamu ilişkileri (PR) İngilizceden gelen bir terim olup bu kurgu 

belirleme yaklaşımıdır. PR önemli olup basın konferansları organize 

etmek, kendi haberleşme vasıtalarını yaratmak (örneğin websitesi, 

raporlar, logo), lobi oluşturmak, tanıtım başlatmak (medyaya 
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bilgilendirme), direkt temas ile çevre oluşturma (açık günler) gibi 

etkinlikleri içerir. PR ayrıca kriz yönetimi ve böylece imaj yönetimi ve  

bilgi yönetimini içerir.  

Pazarlama & Kamu ilişkileri 

 E-mail pazarlama – ayda 2 kez 

 Günlük: HARO izleme, Rapor Bağlantıları, ID  medya fırsatları 

 Uygulanabilir istekler içeriğinin sunulması  

 Kadın toplumu üzerinde sosyal medya ve sosyal analitik 

vasıtaları  

 Uygun online makaleler ve bloglar bulmak   

 Yorum 

 Twitter takibi 

 Database 

 Twitter’de etkili blogcular ve rapor listeleri oluşturma  

 Takip 

 Retweet 

 LinkedIne etkili blogcu ve rapor bağlantıları oluşturma    

 Takip 

 Postalara yorumlar  

 Raportörler ile blogcular arasındaki ilişkiyi kurma  

 ZOHO’da liste oluşturma ve idare etme 

 Misafir blogcu bulma 

 Basın ve medya kullanma 

 Üye başarı hikayeleri 

 İş dünyasında kadın 

 Üye survey verileri 

 Kadın girişimcilik trendleri 

 Female entrepreneurship trends 

 Yardımcı trendleri 

 Bölgesel basın bildirileri 

 Medya tepkileri ve röpörtajlar 

 Basın sayfalarını update etmek ve geliştirmek 
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Tüketiciyi satın almaya yönlendirme (Merchandising) 

Bu kelime de İngilizce’den gelmekte olup satış aşamasında 

promosyonel faaliyetleri ifade eder. Görsel merchandising orijinal ve 

fonksiyonel bir iç dizayn oluşturur. Bu ayrıca odalarda mobilya satışı 

için de kullanılır. Burada ışıklandırma, yerleştirme, ortam ve seçilen 

renkler etkilidir. Satış yerinin dış yüzü, açık bir logo, fonksiyonel giriş, 

yol ve parkların dizaynı ile yeşil alanlar ön plana çıkar. Tabiki, 

merchandising satıcılar için kendi vasıtalarını geliştirmeyi de içerir. 

Doğru el kuralı gibi müşteriler mağazaya girişte ilk sağa bakar. Ek 

olarak ürün satış yerinde bir güzergah oluşturmak da bu kapsamdadır. 

Müşterilerin  % 75’i  manav veya süt ürünleri satan satış yerlerinden 

aynı zamanda ekmek satın alırlar. Balık dikkate alındığında balığın 

diğer ürünlerle karıştırılamayacağı ve ayrı raf ve dondurucularda 

tutulacağı dikkate alınmalıdır. Çünkü  koku yayılabilir. Merchandising 

aynı zamanda ürün üzerine bilgi koymayı kapsar.   

 

Fuarlar ve sergiler 

Tüccarlar fuar ve sergiler gibi farklı faaliyetlerle iletişim kurarlar. Bu 

etkinlikler farklı şekillerde yürütülür. Bunlar pazarların farklı şekilde 

organize edilmiş halidir. Alıcılarla aynı ortamda pazarlama faaliyeti 

yürütülür.  Balıkçılık endüstrisi ile ilgili etkinlikler hakkında daha fazla 

bilgi için bu etkinlikler takip edilebilir. Sergiler ekonomik olup farklı 

yerlerde farklı süreli organize edilir. Bu amaçla organizasyonları yapan 

farklı firma ve şirketler oulşmaktadır. En önemli sergi Expo olup 3-6 ay 

sürebilir.  

 

Tele-pazarlama (Telemarketing) 

Son zamanlara kadar sadece telefon  ile pazarlama bu tanım için 

kullanılmakta isi. Halbuki tele ön eki Yunanca’dan gelmekte olup 

mesafe demektir. Bu nedenle tele pazarlama bir ürünün sadece 

telefon ile reklamının yapılması değil pazarlama için farklı medya 

araölarını da kullanmaktır. Bu görüş çok mantıklıdır. Tele pazarlama 

şirketi hakkında düşünüldüğünde satış/ promosyon yönetimi, 

televizyon satışsı ve telefon satışı ile siber alanda satışı içerir.  

 

Kişisel satışlar 

Kişisel satış, satıcı ve alıcının karşılıklı bağlantı kurmasını içerir. 

Böyle satışlar üretici tarafından da yapılabilir. Kişisel satışı: müşteriyi 

bilgilendirme, ondan bilgi elde etme, saygılı satış ve profesyonel 

yardım ve şirket hakkında iyi imaj yaratmayı kapsar. Kişisel satış  gün 
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geçtikçe önem kazanmakta olup ürün karmaşık olduğunda açıklama 

ihtiyacı ürünün fiyatında değişim yapar.  

 

Promosyon materyalleri (ek satışların promosyonu ve aktivasyonu) 

para algısını değiştirmeyi hedefler;  genellikle kısa süreli kullanılır ve  

firma müşteriye cazip tekliflerde bulunur. Bu tür aksiyonlar farklı 

alanlarda geneldir. Tatil, yılbaşı, Easter, sevgililer günü vb. dönemler 

için de uygulanır.  Balık üreticileri metal kutular kullanmasına rağmen 

bu tür günler için çok pazarlama imkanı oluşmaz.  

Promosyon kapsamında tüm dünyanın kullandığı ana vasıta fiyatı 

indirmektir. Müşteriler hazırlanan materyalleri okur ve kısa süreli 

indirimlerden faydalanır.  

 

4. İş planı 
 

İş planı fikri ve önemi 

İş planı özel bir plan tipidir. Bu bir form olup pazar için hedef ve 

yolları, bir işe başlamak için fonları, banka kredisi başvurularını vb. 

içerir. İş planı herhangibir planı geliştirmek için iyi bir modeldir. Çünkü 

plan amaçlar, ölçütler, kaynaklar, starteji ve proje sonuçları becerileri 

girişimsel becerileri göstermek için geliştirilip borç ve sermaye artışını 

kapsar.   

İş planı yönetimin en modern yöntemlerinden birisidir. Pazarda 

başarı için öncelikli koşuldur. Pazarla ilgili bilgi, tahmin yeteneği ve 

plan yoksa başarıyı yakalamak zordur.  

İş planı her büyük proje için oluşturulmalıdır. Bu bir iç plan olup 

niyet edilen aksiyonları, ölçütleri ve metotlar ile bunların uygulanma 

stratejilerini, tahmini maliyetleri ve beklenen faydayı içine alır.  

 

İş planı şunun için gereklidir: 

 

 Bir projenin değerli olup olmadığını belirleme ve eğer değerli 

ise zaman, iş ve sermayeyi belirleme, 

 Projenin  değerli kılınması, 

 Gerekli kaynakları ve vasıtalar ile yolları tahmin etmek, 

 Projeye faydasını ve olası risklerini sınama, 

 Onun uygulanması için stratejiler uygulama, 

 Proje katılanların görevlerini ortaya koyma. 

 

Bir iş planının formülizasyonu projenin doğasına ve hizmet edeceği 

amaçlara dayanır. Her durumda konu ve onun oluşumu gelişim, 
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fiyatlandırma, beklenen riskler ve firmaya muhtemel faydayı 

içermelidir.  

 

 

İş planının yapısı  

Burada bir iş planı ile ilgili gözlemler, yapısı ve yönetimi ile ilgili 

stratejiler verilmiştir.  

 

Bir iş planı hazırlanması için gerekenler: 

 Görevlerin ve alıcıların tanımlanması, 

 Ön planın yapılması, 

 Planın amacını, çiftliğin profilini ve onun özelliklerini , Pazar 

analizini, pazarlama stratejisini ve finansal konuları içeren planın 

diğer kısmının hazırlanması,  

 

İçeriğin temel düzeni şuna benzer: 

 İş planının ön sayfası şunları içermelidir: şirket adı, adresi, 

logo, sahiplerinin adları, adresler ve telefon numaraları, planı 

yapanın adları,  

 Planın özeti bir plana başlamak için önemli olup planın 

fizibilitesi ve katılımın faydası.  Bu ayrıca iş planını geliştirmek 

için ana ögeleri içerir.  

 Ürünün özellikleri, 

 Müşterilerin ve pazar analizlerinin özellikleri – Pazar 

büyüklüğü, trendler ve gelişmeler – pazarın potansiyel 

büyümesi. Pazarda firmanın pozisyonu.  

 Satışlar ve dağıtım – satış tipi (doğrudan satış, aracılar, diğer 

çözümler), anahtar müşteriler ve ürünlerin satış yüzdesi,  

 Promosyon – metotlar ve promosyon enstrümanları, 

promosyona harcanan, satışların ve üretimin sezonluk satışları,  

 Fiyat – bütün ürün grupları için fiyatlandırma politikası, 

maliyetteki değişime karşı fiyat duyarlılığı, elde edilen gelirin 

yüzdesi olarak satış maliyeti, satış hacmi,  

 Rekabet (firma diğerleri ile nasıl rekabet edecek) – en önemli 

rekabetçiler ve onların: adı, adresi, onların satış büyüklüğü, 

Pazar payı, güçlü ve zayıf yönler, rekabet tipi: imaj, lokasyon, 

ürün, servisler, fiyatlandırma, reklamlama, satış yöntemleri,  

 Proje lokasyonu – üretim yeri, bu bölgedeki ekonomik temel, 

pazardan uzaklık,  

 Yönetim becerileri – sahiplerin yaşı ve eğitim durumu, finansal 

durumları, profesyonel tecrübe, yönetim yapısı ve becerilerin 

bölünmesi, danışmanlık ve değerlendirme,  
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 Personel  - yetenekler, beceriler, ücretler 

 Yatırımlar ve borçlar – yatırım için gerekli bir plandır: Bunun 

uygulanma zamanı ve maliyeti, planlanan yatırımlar için 

borçlanmada gereklidir. 

 Proje gelişimi için zaman çizelgesi – ön plana bölünmüş 

amaçlar, kısa ve uzun vadeli stratejiler, hedef Pazar, ürün 

özellikleri, fiyat, promosyon, dağıtım ve gerekli kaynaklar, 

başarıyı etkileyen faktörler,  

 Finansal plan en zor olandır fakat planlama aşamasının da en 

önemli aşamasıdır. Bu genellikle gelecek 5 yıl için yapılır. İlk 

aşama aylık ve çeyrek analizdir. 

 

Bilanço aktif 

Bu finansal bilançosunun özetidir ve belirli bir günde tanımlanan 

yükümlülükleri içerir.  

 

 

5. Üretim maliyetleri hesabı 

 

Başarı için düzey ve maliyet yapısı hakkındaki kesin bilgi en başta 

gelen koşuldur. Bütün değişkenlerin ve sabit maliyetlerin detaylı 

hesaplanmasını içerir.  

Gelir tablosu. 

Belli periyottaki kar ve zararları gösterir. Gelirlerin ve masrafların 

hesaplanması aşağıdaki gibidir:  

 

Ürünlerin satışından beklenen gelir ve srvisler – gelirin beklenen 

maliyeti (değişken maliyetler + sabit maliyetler) = faaliyetlerden 

beklenen kar 
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- f – olağanüstü kazançlar, olağanüstü kayıplar = brüt kazanç – 

gelir vergisi = net kazanç. 

 

 

Tablo 1. Bilanço aktif 
 

 

Nakit 

akışı 

hesap

lamas

ı: 

Nakit 

girişi 

ve 

çıkışı 

Ta

hmini 

nakit 

akışı 

çiftlikt

en 

gelir 

akışını

n ve 

nakit 

çıkışın

ın 

dinami

k bir 

görünümünü özetler. Liste aynı zamanda nakit ihtiyacını, cari giderler 

için borç alma durumunu ve sonraki dönemlerde mevcut fazla nakit 

geri ödeme kapasitesini verir. Bu aynı zamanda likit nakiti en iyi 

kullanma planını ve yatırımlar için karar vermeyi sağlar. Bir nakit akışı 

planlaması için bireysel olarak aylar, çeyrek yıl ve yıl için satış 

hacimlerinin planlanması gerekir. Bu ödemeler ve masraflar için de 

yapılmalıdır. Ay sonundaki nakit dengesi firmanın nakit kaynağını 

gösterir.  

 

Table 2. Finansal akışlar şeması 

Şartname Varlıklar Yükümlülükler 

 
 

                                     TL 

Varlıklar   

A. Sabit varlıklar   

1. Arazi   

2. Binalar   

3. Makine ve techizat   

4. Taşıma vasıtaları   

B. Dönen varlıklar   

1. Mağazalar   

2. Masraflar   

3, Nakit (elde, bankada)   

C. Diğer   

Birlikte varlıklar:   

Yükümlülükler   

A. Öz kaynak   

B. Borç ve krediler   

C. Kısa vadeli yükümlülükler   

D. Sol karı   

E. Özel sermaye    

Yükümlülükler beraber:   
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Yatırım verimliliğinin değerlendirilmesi 

Yatırım bazı makine, ekipman, bina, arazi veya bütün şirketin satın 

alınması faaliyetidir. Bu firmanın ekonomik temelini oluşturur. Yatırım 

etkinliği şu soruya cevap verir: "Gelecekte kazanılan faydalar yatırım 

maliyetlerinden yüksek mi olur? "Bunu hesaplamada en etkin yöntem: 

- WAN - Net Bugünkü Değer 

- Gösterge B / C –Fayda Maliyet Oranı 

- WSZ - IRR İç Getiri Oranı 

 

Net Bugünkü Değer 

+ RVA 

PPO – ilk harcama 

PPN – beklenen net faydalar 

q – iskonto oranı (sermaye maliyeti) 

Ay, yıl I II III IV V 

Açılış bakiyesi  (nakit) TL      

Nakit satışlar      

Geçerli alacakların hasılatı      

Özkaynak büyümesi 
 

     

Kişisel varlıklarının satışı      

Yatırım kredileri 
 

     

Çalışma sermayesi kredileri      

Diğer gelir      

Toplam makbuzlar      

Gelirlerinin toplam maliyeti (amortisman 
hariç) 

     

Kredilerin geri dönmesi 
 

     

Kredilerin geri ödenmesi 
 

     

Yatırımlar 
 

     

Vergiler      

Temettü 
 

     

İhtiyari fonu 
 

     

Toplam nakit harcamaları 
 

     

Yılın ayın sonunda nakit dengesi 
 

     

Yılın ay sonundaki kümülatif nakit 
dengesi 
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n – beklenen ödeme 

RVA - artık(final) 

Eğer WAN pozitif ise iskonto gelecek faydaları ilk yatırım 

harcamasından daha yüksek demektir. Bu da yatırımın mantıklı 

olduğunu ve yapılabileceğini ifade eder. Eğer WAN negatif ise proje 

rededilir. If the WAN is negative the project should be rejected.  

 

 

 

Gösterge B/C 

Net Bugünkü Değer metodu gibi aynı temeldeki tahminlere 

dayanır. Bu faydalar ve ilk çaba arasındaki ilişkiyi gösterir. If the 

Eğer iskonto faydaları ilk nakit harcamadan daha fazla ise  B / C> 1 

yani yatırım mantıklı ve B / C <1 ise yatırım yapılamaz anlamı çıkar. 

İç Getiri Oranı 

İç getiri oranı iskonto oranı olup bu Net Bugünkü Değer “0” ve B / C  

“1”  olur. Bu iskonto oranı ile  (sermaye maliyeti) belirtilen zamanda 

ödeme yapılacağını gösterir. Dönüş İç oranı ile faiz oranlarının 

karşılaştırılması yatırımın mantıklı olup olmadığını gösterir. Eğer 

dönüş iç oranı sermaye maliyetinden yüksek ise yatırım mantıklıdır. 

 

 

Kültür balıkçılığı işletmelerinin finansal 

raporlaması ve maliyet yönetimi  
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Kültür balıkçılığı avlanma ile yapılan balıkçılıktan farklı olarak 

balıkların gıda amaçlı yetiştirilerek hast edilmesi ve satışını içeren bir 

faaliyettir. Bu sektör dünyada hızla gelişen bir üretim koludur. Bugün 

tüketilen deniz ürünlerinin yaklaşık yarısı kültür balıkçılığından 

sağlanmaktadır.  Kültür balıkçılığı işletmeleri nehir, göl ve denizlerde 

kurulabilir.  Bir çok kültür balıkçılığı işletmesi teknoloji ile donatılmış 

olup üretimin her aşaması kontrol altındadır.  

Kültür balıkçılığı bir tarımsal faaliyettir. Tarımsal aktivite bir biyolojik 

üretim olup Pazar için ürün üretmeye dayanır. Tarımsal üretim 

biyolojik ortamda ürünlerin üretilmesidir. Biyolojik varlık ise canlı 

hayvan veya bitkisir.  

Biyolojik varlık, eğer fiyatı gerçek olarak belirlenebilirse ilk tanıma 

ve raporlama priyodunda satmak için gerçeğe uygun değer maliyetleri 

ile ölçülebilir. Gerçeğe uygun değer değiştirilebilen veya gerçekçi 

belirlenmiş fiyattır.   

Kültür balıkçılığı işletmelerinde üretim faaliyeti diğer üretim 

şirketleri ile karşılaştırıldığında çok farklılık göstermez. Kültür 

balıkçılığı işletmeleri balık üretim maliyetlerini yetiştirilen balık için 

tüketilen yem maliyeti ile hesaplarlar.  Basit olarak üretim maliyetleri 

üretim sürecindeki bütün maliyetlerin satışlardan elde edilen gelirden 

çıkartılması ile belirlenir. Burada gelir vergilerden önce belirlenir. 

Bunun miktarı teknik ve ticari seçeneklerin sonucudur. Teknik 

seçenekler (üretim işlemleri), girdiler (yem miktarı, juveniller, işçilik, 

borçlar vb. ) ve her birisi için belirlenen fiyatlara göre yapılan 

harcamaları faizi de dikkate alarak hesaplamaktır.  Teknik seçenekler 

üretimi ve üretim değerinin ticari stratejisini belirler. Üretilen birim balık 

için toplam üretim maliyeti ve bu toplam maliyet dökümü iyi kriter olup 

diğerleri arasında farklı sistemlerden üretimlerin karşılaştırılması, farklı 

skalalar veya farklı alanlar yer almakta ve bunlar farklı şekillerde 

değerlendirilmektedir. Kombine üretim durumunda (iki veya daha fazla 

tür ve farklı dönemlerde satış) maliyetlerin ve gelirlerin hesabı analitik 

olarak her üretim için ayrı hesaplanabilir.  

Bu nedenle balık çiftlikleri ekonomik üretim için maliyetler, gelirler, 

finansal pozisyon, finansal performans ve nakit akışı hakkında bilgi 

sahibi olmalıdır.  

 

 

Kültür balıkçılığında finansal raporlama 
 

Finansal raporlamanın amacı finansal pozisyon, finansal 

performans ve işletmenin nakit akışı konusunda bilgi üreterek karar 



277 

 

almalara destek olmaktır.  Finansal raporlama finansal tablolar ile 

yapılır. Finansal tablolar işletmenin finansal pozisyonun ve finansal 

performansının temsilcisidir.  Finansal tablolar ayrıca kendisine 

emanet edilen kaynakların yönetim idaresi sonuçlarını da gösterir.  Bu 

amaçları karşılamak için finansal tablolar işletmenin varlık, 

yükümlülük, özkaynaklar, gelir, kar ve zararları içeren masraflar ile  

sahipleri olarak kendi kapasitesi ve nakit akışlarına göre katkıları ve 

dağılımları da içermelidir. 

 

Finansal tabloların tam bir set  olarak  IAS’a göre kapsamı: 

(a) periyot sonunda finansal pozisyon tablosu; 

(b) periyot için kapsamlı gelir tablosu; 

(c) dönemine ilişkin özkaynak değişim tablosu; 

(d) bir periyot için nakit akış tablosu; 

 

Finansal tablolar hazırlanırken, yönetim bir yandan faaliyetlerinin 

sürekliliğini ve bir işletmenin yeteneğini de değerlendirmelidir.  Bir 

işletme kendi finansal tablolarını tahakkuk esasına göre 

muhasebeleştirme ile hazırlar.  Tahakkuk esasına göre 

muhasebeleştirme yapıldığında bir işletme varlık, yükümlülük, 

özkaynaklar, gelir ve giderler gibi öğeleri tanımlar. İşletme her bir 

başlık için belgeleri ayrı olarak hazırlamalıdır. Onlar önemsiz 

olmadıkça, bir işletmenin farklı doğa veya fonksiyonun ayrı ayrı öğeleri 

sunulmalıdır.  Finansal tablolar niteliklerine veya işlevlerine göre 

sınıflara ayrılır ve toplanan işlemler ve diğer olaylar çok sayıda işlem 

sonucunu verir. Toplama ve sınıflandırma sürecinde son aşama mali 

tabloların sınıflandırılmasıdır. Bir işletmenin varlıkları ve yükümlülükleri 

veya gelir ve giderleri mahsup edilemez. Bir işletme finansal tablolarını 

tam bir set olarak en az yıllık olarak sunmalıdır (karşılaştırmalı bilgileri 

içermeli). Normal olarak bir işletme finansal tablolarını yıllık olarak 

düzenli hazırlamalıdır.  Bir işletme, cari dönem finansal tabloların 

anlaşılması için açıklayıcı ve karşılaştırmalı bilgi vermelidir. 

 

 

 

Finansal tabloların tanımlanması 
 

Finansal pozisyon tabloları ( Bilanço):  
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Bilanço bir rapor olup işletmenin verilen bir dönem için finansal 

pozisyonunu gösterir. Minimum olarak finansal pozisyon tabloları 

aşağıdakileri içerir:   

(a) Maddi ve ekipman;  

(b) Yatırım amaçlı gayrimenkuller;  

(c) Maddi olmayan duran varlıklar;  

(d) Financial varlıklar  

(e) İştirakler, özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilen;  

(f) Canlı varlıklar;  

(g) Stoklar;  

(h) Ticari ve diğer alacaklar;  

(i) Nakit ve nakit benzerleri;  

(j) Ticari ve diğer borçlar;  

(k) Karşılıklar;  

(l) Finansal borçlar  

(m) Yükümlülükler ve cari vergi varlıkları,  

(n) Ertelenen vergi yükümlülüğü ve ertelenmiş vergi varlıkları,  

(o) Sermaye ve ana ortaklığın sahiplerine isabet rezervlerini İhraç. 

 

Bir işletme, cari ve cari olmayan varlıklar, mevcut ve uzun vadeli 

yükümlülükleri hazırlamalıdır.   

 

Gelir tabloları: 

Bir işletme, bir periyotta kâr veya zararda gelir ve gider 

kalemlerinin tamamını tanımlamalıdır. Bu ögeler bir işletmenin 

kaynakları ve yükümlülüklerini bazı değişikliklerle ilgili bilgiyi finansal 

tablo kullanıcılarına sunmayı sağlar. Bu, kullanıcılara işletmenin 

ekonomik kaynaklarını anlama imkanı sağlar. Bu bilgi kullanıcılara 

ayrıca gelecek nakit akışı konusunda da bilgi verir. Tablolar ayrıca 

işletmenin etkin yönetilip yönetilmediğini de ortaya koyar. Böylece 

işletmeye yatırım konusunda da bilgi verir. Bunlar gelir ve giderlerin 

toplamından gelen alt toplamlar ve toplamları gösterir.  Bir işletme 

daha uygun ve güvenilir bilgi sağlayan kendi doğası ya da 

fonksiyonlarına göre bir sınıflandırma kullanarak kâr veya zararda 

muhasebeleştirilen giderlerin analizini sunacaktır. Masraflar, giderleri, 

kazanç veya kaybı, öngörülebilirlik ve potansiyel açısından farklı 

olabilen finansal performansın bileşenlerini vurgulamak için alt 

gruplara ayrılır. 

Bir işletme, toplam kazanç veya biyolojik varlıkları satmak için 

biyolojik varlık ve tarımsal ürünlerin ilk muhasebeleştirilmesi 

döneminde gerçeğe uygun değeri ve maliyet değişikliğinden 
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kaynaklanan zararını açıklamalıdır. Sarf canlı varlıklar, hasat edilen 

veya canlı varlık olarak satılacak olanlardır. Gerçeğe uygun değer, bir 

canlı varlığın satış maliyetleri düşülmüş değeridir. Bir yıldan fazla bir 

üretim döngüsü olduğunda özellikle fiziksel ve fiyatlardaki değişiklikler 

cari dönem performansının ve geleceğe yönelik beklentilerin 

değerlendirilmesi için ayrı ayrı açıklanmalıdır. Satış fiyatını belirlemek 

için gelir vergileri hariç bir varlığın elden çıkarılmasıyla doğrudan 

ilişkilendirilebilen ek maliyetler dikkate alınmalıdır.  

Nakit akış tabloları: 

Bu tabloların amacı, tarihsel nakit değişiklikler, yatırım, işletme için 

uygun dönemde nakit akışlarını sınıflandıran nakit akış tablosu ve 

finansman faaliyetleri vasıtasıyla, bir işletmenin nakit durumu 

hakkında bilgi sunumudur. Nakit akışı bilgisi bu nakit akışlarını 

kullanmak için nakit ve nakit benzeri değerler ve işletmenin 

ihtiyaçlarını karşılamak için işletmenin yeteneğini değerlendirmede 

temel mali tabloların kullanılmasını sağlar.  

Nakit akışları işletme, yatırım ve finansman faaliyetleri arasında 

analiz edilmelidir. İşletme faaliyetleri işletim nakit akımları, 

tedarikçiler ve çalışanlara ödenen, müşteriler veya finansman 

faaliyetlerine ana gelir üreten faaliyetlerdir. Yatırım faaliyetlerinde, 

uzun vadeli varlıkların ve nakit benzeri olarak kabul edilmez diğer 

yatırımların edinimi ve bertarafı vardır. Finansman faaliyetleri 

işletmenin öz sermaye ve borçlanma yapısını değiştiren 

faaliyetlerdir. Faiz ve alınan ve ödenen temettüler, işletme yatırım 

veya finansman nakit akışları olarak sınıflandırılır. Onlar dönemden 

döneme tutarlı olarak sınıflandırılmalıdır. 

Direkt yöntem brüt nakit girişleri ve brüt nakit ödemeler ana 

sınıflarını gösterir. Dolaylı yöntem, nakit dışı işlemlerin etkileri için 

tahakkuk esası net karı veya zararının ayarlanmasıdır. 

 

Kültür balıkçılığında maliyet yönetimi 

 

Bir girişimin amacı pazarda hedeflenen bütün alıcılardan finansal 

gelir elde edilmesidir. Günümüzde bu girişimler yerli ve yabancı 

pazarlarda rekabet içindedir. Yarışmanın temeli kalite, düşük maliyet 

ve hız etkinliğine dayanır. Bu bileşenleri gerçekleştirmenin yolu, daha 

etkin ve verimli bir şekilde ürün ve hizmet üretmek için gerekli 

faaliyetleri yönetmektir. Faaliyetlerini yönetmek onların ölçülebilir 
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olmasına bağlıdır. Maliyet ve faaliyetleri ve kaynakların performansını 

ölçme, işletmelere değer sağlayarak müşteri ve kar payını artırabilir. 

Bir işi  rakiplerinden daha uygun maliyetli bir şekilde yapmak gerekir. 

Bu aynı zamanda bir rekabet avantajı da sağlar. Maliyet yönetimi 

maliyetler ve gelirler arasındaki gerçek bağlantıyı tanımlar.  Böylece, 

maliyet yönetimi işletmeler için önemli bir karar verme aracı haline 

gelir. 

 

Maliyet yönetimi 

Maliyet yönetimi ilgili konularda onu gerekli kılan faktörleri, ve 

hedefleri belirler. Maliyet yönetimi finansal ve finansal olmayan 

göstergeleri birleştirerek kalite, esneklik, hizmet, zamanlama ve 

maliyet gibi konularda bir iş performansını ölçmeyi sağlar. Bu 

bağlamda, bir sistem olarak, maliyet yönetimi işletmelere yardımcı 

olmak için bilgi vermeyi amaçlamakta, faaliyetlerinin verimliliğini ve 

etkinliğini belirlemeyi mümkün kılmaktadır. Ayrıca rekabetçi üretim ve 

kaynakların etkin kullanımı konusunda da bilgi verir.  Bu da gelecekte 

firmanın performansını ve yeni yatırım alanlarını belirler. 

Maliyet yönetimi maliyetlerin nedenleri ile farkındalık oluşturma ile 

başlar. Bu maliyetlerin tam olarak anlaşılması için ön koşuldur. Maliyet 

yönetimi kaynakların kullanımı ve devamlılığı konusunda da bilgi 

sunar. Bu nedenle, maliyet yönetimi felsefesi nedenleri (faaliyetleri) ve 

etkilerini (maliyetler) tanımlamak için uygun bir çerçeve sunmaktadır.  

Maliyet içeriği 

Maliyet içeriği sabit ve birim başına maliyetlerden oluşur. Bu 

yaklaşımın felsefesi işletme tarfından üretim ve etkinliğin gelecekte de 

sağlanmasıdır. Sabit maliyetler hiçbir şekilde değişmeyen 

maliyetlerdir.   Bu maliyetler aynı zamanda ürünlerin bir parçası olup 

faaliyetteki herhangi bir azalma birim başına maliyeti artırır. İşletme 

yönetimi bir karar vermek için bu tür maliyetleri dikkate almalıdır. Sabit 

maliyetlerdeki artış nedenleri: etkili olmayan performans faaliyetleri ve 

etkili ve üretken kullanılamayan kaynaklar, az pazar payı nedeniyle 

üretim kapasitesinin düşüklüğü, katma değer sağlayamayan üretim, 

müşteri taleplerine uygun ve kaliteli ürün üretememedir. İşletme 

müdürleribu maliyetlerden kaçınabilmelidir.    

Diğer yandan, değişken maliyetler birim başına değişmez fakat  

toplam aktivitede düşinüldüğünde değişen maliyetlerdir.  Bu maliyetler 

üretilmiş ürünlerle ilgilidir.  Bu nedenle bu faaliyetlerin aynı etkinlikle 

yapılması ve kaynakların etkin kullanılması maliyetleri azaltacaktır.  
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Maliyetten kaçınma: 

Maliyetten kaçınma faydası açıklanamayan faaliyetlerin işletmeden 

uzaklaştırılmasıdır.  Bu yaklaşımın felsefesi katma değer sağlamayan 

ve katma değer sağlayan fakat maliyet etkin olmayan faaliyetlerin 

eliminasyonudur. Bu nedenle işletme müdürleri  faaliyetleri  katma 

değer sağlayanlar ve sağlamayanlar şeklinde  ilk önce sınıflamalı, 

katma değer sağlamayan faaliyetleri elimine etme yollarını veya 

azaltma yollarını ortaya koymalıdır.  

Maliyet azaltma: 

Maliyet azaltma değişken ve sabit maliyetlerin belli periyotta 

azaltılması yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın felsefesi belli bir periyotta 

hayati faaliyetlerin maliyetlerin azaltılmasıdır. Böylece işletme 

müdürleri tarafından kaynakların etkili ve üretime yönelik kullanımı 

aktivite performanslarını artıracaktır.  

 

 

Kültür balıkçılığında maliyetler ve maliyet yönetimi 

 

Kültür balıkçılığı farklı özellikleri olan bir iş koludur. Maliyet 

yönetimi doğrudan işletmenin yönetimidir. Endüstriden elde edilen 

tecrübe aynı zamanda kültür balıkçılığı için de uygundur.  Maliyet 

yönetimi her iş kolu gibi kültür balıkçılığı için de ana konudur.  Kültür 

balıkçılığı yapan işletmeler maliyet yönetiminden yararlanmalı ve onlar 

hakkında bilgi sahibi olmalıdır.  

Maliyetler ve maliyet sınıfları: 

Maliyet bir ürün ve hizmet için tüketilen kaynakların ölçülmesidir. 

Bir balıkçılık işletmesi ayrıca toplam veya birim ürün başına maliyetleri 

belirleyebilirler.  

 

Toplam maliyetler bir ürün için, bir iş alanı veya aktivite için tüketilen 

kaynakları temsil eder. Toplam maliyetler genel olarak ana maliyet 

kategorilerine ayrılarak özetlenir (örneğin işçilik, material, tesis 

maliyetleri) veya fonksiyonel alanlar için (örneğin üretim, satış, 

tönetim) ortaya konulur.  

 

Birim maliyet ürün veya hizmetin bir biriminin maliyeti olarak ölçülür. 

Birim maliyet basitçe ortalama maliyet olup toplam maliyetler birimdeki  

toplam hacime bölünür.  Ölçüm birimi önemlidir anlamlı bir şekilde 

organizasyonun çıktısını tanımlar. Bu çıktılar örneğin ürünün birimi, 
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balığın birimi ve kg balık olabilir.  Birim maliyetler verimliliği ölçmek için  

veya önemli maliyet trendlerini belirlemek için önemlidir.  

 Maliyetler karar verme, amaç belirleme gibi kullanılacak amaçlara 

gore sınıflandırılabilir. Farklı maliyetler farklı amaçlara sahiptir. Bir 

amaç için sınıflanmış ve kaydedilmiş maliyetler diğerleri için uygun 

olmayabilir. Burada balık yetiştiricileri için uygun olan maliyet 

hesaplamaları dikkate alınmalıdır.  

 

Sabit ve değişken maliyetler: Bu maliyet sınıfında, bir öğenin 

(maliyet nesne) maliyeti ve onun kullanım seviyelerindeki değişikliklere 

nasıl tepki verdiği arasında bir ilişki kurulur. Maliyet objesi ölçülen 

maddedir. Aktivite seviyeleri hacim veya maliyet objesine göre 

kullanışlılığa göre belirlenir. Maliyetler sabit veya değişken maliyetler 

olarak maliyet objelerine ve onların hacim ve kullanımda nasıl 

değişiklik yaptığına göre belirlenir.   Bu nedenle maliyet sınıflaması 

karar verme amaçlı olarak önemlidir.  

 

Sabit maliyetler hacim veya aktivite seviyesi ile toplamda 

değişmeyen maliyetlerdir. Örneğin bina amaortismanı, makine ve 

techizat, uygun vergiler, kiralama, idari giderler bu gruptadır.  Sabit 

baliyetler kısa dönemde sabit olup uzun dönemde değişir olarak 

bakılan maliyetlerdir. Bununla birlikte sabit maliyetler birim temelinde 

değişim gösterir.  

 

Değişken maliyetler aktivite seviyelerine göre oransal olarak artan ve 

azalan maliyetlerdir.  Değişken masraflar satış ve üretimdeki 

değişiklikler ile toplamda doğrudan veya diğer aktivite ölçümleri ile 

değişen maliyetlerdir. Bununla birlikte bunlar birim başına sabit kalır.   

Bazı maliyetler yarıdeğişken olup bunlar sabit ve değişken ögeleri 

içerir. Bakım ve onarım maliyetleri yarıdeğişken maliyetlere örnektir.   

Maliyetler ayrıca gerçekleştiği alana göre de sınıflanabilir (idari, 

satış, araştırma ve geliştirme ve üretim gibi).  

 

Üretim maliyetleri bir ürün imal etmek için gerekli masraflardır. 

Üretim maliyetleri üç ana unsurdan oluşur: Direkt işçilik, direkt 

malzeme ve overhead maliyetler.  

 

Direkt materyal maliyeti bitmiş ürün üretiminde kullanılan ham 

materyalin maliyetidir.  

 

Direkt işçilik maliyeti bir ürünün üretiminde zaman harcayan tüm 

işçilerin maliyetidir.  



283 

 

 

Overhead maliyetler direkt işçilik ve direkt materyal dışında kalan 

diğer tüm üretim maliyetlerini içerir. Örneğin indirekt işçilik ve 

materyaller, amortismanlar sarflar (elektrik, su, gaz, telefon), kiralama 

ve bakım maliyetleri bu gruptadır.  

Kültür balıkçılığı işletmeleri için ürün maliyeti hesaplama  

 

Maliyet belirleme basit bir işlem değildlr.   Kültür balıkçılığı 

faaliyetlerinde çok sayıda ürün üretielebilir. Balık yetiştiricilerine genel 

bir maliyet hesabı rehberi sunmak mümkündür. Bu yaklaşım karar 

amaçlı yönetim için daha doğru maliyetlerin kullanılmasını sağlar.  

 

Basamak 1. Maliyetlendirilecek maddeleri belirleme: Maliyet nadde 

veya objeleri işletmede hemen hemen her şeydir.  Bir ürün (balık) ve 

bir iş süreci olabilir. Maliyet objesini açıkça belirleme maliyet egzersiz  

kapsamını belirler.  

Basamak  2. Maliyet alıştırmasının amacını anlama: Bir işletme 

farklı amaçlar için farklı maliyetler kullanır. Örneğin ürün verimliliği ve 

maliyet, karar verme, kapasite kullanımı bu kapsamdadır.  

Basamak 3. Maliyet temelini belirleme: Maliyetler gerçek ve 

öngörülen olarak tahmin edilebilir. Gerçek maliyetler tarihsel verilere 

dayalı olarak geçmiş temelde ne olduğunu gösterir. Bu nedenle onlar 

bir işletme için daha kesin temsil sağlar. Öngörülen maliyetler,  tarihsel 

ve endüstri tahminlerine dayalı olarak gelecek için tahmin edilen 

maliyetlerdir. Bunlar bütçe hazırlamada,  Projected costs are used in 

the preparation of budgets, sermaye yatırım analizlerinde ve diğer 

anahtar yönetim kararlarında kullanılır.  

Basamak 4. Ana maliyet unsurlarını belirleme: Yukarıda açıklandığı 

gibi herhangibir maliyet analizinde 3 maliyet unsuru vardır: direkt 

işçilik, direk materyal ve overhead.  

Basamak 5. Maliyet hesabı: Basamak 2-4’te toplanan bilgiler ürün 

maliyetlerini hesaplamada kullanılır ve sonra ürünün toplam 

maliyetlerini sağlamak için beraber eklenir.  

Kültür balıkçılığı işletmeleri için maliyet – kar - hacim 

analizi  (CVP) 

 

Maliyetler, satışlar ve net gelirin ilişkileri ele alınarak kültür 

balıkçıları için çoğu planlama kararları alınabilir. Maliyet-kar-hacim 
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analizi planlama kararları için bir araçtır. Bu değişken maliyetleri, sabit 

maliyetleri, satış fiyatlarını, hacim ve satılan ürünlerin karışımı gibi 

değişikliklerin kara etkilerini dikkate alır. Başabaş analizi, CVP 

analizinin bir kolu olup başabaş satışı belirler. Başabaş noktası 

gelirlerin tam olarak maliyetleri karşılama noktasıdır. Bu analiz, balık 

yetiştiricileri için yararlı olabilir. Yani, balık yetiştiricileri başabaş 

maliyet için satış gerekliliklerini hesaplayabilecek  veya hedef geliri 

yakalayabilecektir.  

 

Başabaş noktası birim ve miktar olarak hesaplanabilir:  

 

Birim olarak başabaş noktası = Sabit maliyetler / (Birim satış fiyatı – 

Birim değişken maliyet) 

Miktar olarak başabaş noktası = Sabit maliyetler / ((Birim satış fiyatı- 

Birim değişken maliyet)/ Bitrim satış maliyeti)  veya  

 

Miktar olarak başabaş noktası = Sabit maliyetler / ((Toplam satışlar- 

Toplam değişken maliyetler)/ Toplam satışlar) 

Eğer balık yetiştiricileri bir hedef gelir hesaplayacaksa hedef gelir 

miktarı sabit maliyetlere eklenir.  
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XIV. Avrupa Kültür Balıkçılığının 

Geleceği  
               

Yazarlar: Prof. Dr. Ergün Demir, Dr. Hüseyin Eseceli, 

                        Dr. M.Akif Özcan, Metin Akbulut, Batuhan Demir,  

                        Mesut Yıldız, Hasan Azak 

 

 

Avrupa Birliği kültür balıkçılığında yaklaşımlar 

ve hedefler  

 
Dünyada kültür balıkçılığı üretiminde yeni yaklaşımlar 

bulunmaktadır. Yaklaşımlarda ana yön çevreyi, biyoçeşitliliği ve insan 

sağlığını korumaktır. Kültür balıkçılığı, özellikle üretimin çevresel 

sürdürülebilirlikle ilişkisi kadar ürün kalitesi ve güvenliği konusunda da  

büyük görevler ve fırsatlar sunmaktadır.  Kültür balıkçılığının esas 

fonksiyonu güvenli, kaliteli ve besleyici değeri yüksek gıda sağlamak 

ve aynı zamanda geniş bir yelpazede ürün sunarak tüketicilerin yaşam 

tarzına ve tercihlerine önem vermektir.  Deniz ürünleri birçok Avrupa 

vatandaşının sofralarının ana bileşenleri olup bu ürünler onların sağlık 

ve yaşam kalitesini de desteklemektedir.  

Avrupa’da kültür balıkçılığı sektörü üretimde tahminen 100.000 kişi 

için iş alanı oluştururken  60,000 kişi işleme alanında  ve 3,000 kişi de 

araştırma alanında faaliyet göstermektedir. Ek olarak servis firmaları 

da ek iş sağlar. Küresel olarak kültür balıkçılığı insan gıdası olarak 

akuatik hayvansal  ürünlerin % 43’ünü sağlar.  

Dünya nüfusu artmaktadır. En azından insanların kişi başı mevcut 

akuatik hayvansal ürün tüketimini koruyabilmek için 2020 yılında 

dünya ek olarak 23 milyon ton ek üretim yapmak zorundadır. Bu ek 

akuatik gıda kültür balıkçılığından karşılanmalıdır. FAO 2030’dan 

sonra toplam deniz ürünleri tüketiminin % 65’inin kültür balıkçılığından 

karşılanacağını tahmin etmektedir. Bununla birlikte, AB kültür 

balıkçılığı üretimi FAO raporlarına göre hacim olarak dünya kültür 

balıkçılığı üretiminin % 1.6’sını ve değer olarak % 3.3’ünü 

oluşturmaktadır. Bu da AB’nin kültür balıkçılığı üretimine katkısının 

zaman geçtikçe azaldığını göstermektedir.   
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Avrupa kültür balıkçılığı olağanüstü farklı bir sektör olup esasen 

balık ve kabuklu su ürünleri üretimine dayanır ve bu da kıtada farklı 

fomları ve ölçüleri oluşturur. İklim ve yerleşim tür seçimini ve üretim 

teknolojisini etkilemekte, tüketici ve pazar tercihleri de yeni ürünler 

üretmek için fırsatlar ve yaklaşımlar oluşturmaktadır.  Bu sektörde 

yüksek düzeyde profesyonelleşmiş elemanlar bulunmakta ve yeni 

ekipmanlar, yemlikler, veterinerlik ve sağlık hizmetleri ile işleme 

sektörü kültür balıkçılığına yön vermektedir. Avrupa teknolojik  

altyapısı, akademik ve endüstriyel araştırma faaliyetleri yeni türlerin 

geliştirilmesine fırsat vermekte ve yüksek performans sağlayan yemler 

üretilerek yenilikçi çiftçilik faliyetleri uygulanabilmektedir. Mevcut 

türlerin yetiştirilmesi, yem, veteriner uygulamaları, damızlık seçimi, 

yetiştirme teknolojileri ve sonuç olarak yetiştiricilikteki gelişmeler 

bakımından Avrupa önemli bir konumdadır.  Bunlar 40 yılda üretimin 7 

kat artışını açıklamaktadır. Diğer yandan Avrupa kültür balıkçılığı 

daima pazarda deniz balıkçılığı ve ithal edilen ürünler ile 

yarışmaktadır. Stratejik olarak kültür balıkçılığı geleneksel olarak 

balıkçılığa, Genel Balıkçılık Politikasına bağlıdır. Çünkü her ikisinin de 

pazarı benzerdir. Kültür balıkçılığı aynı zamanda Avrupa 

biyoekonomisinin de önemli bir parçasıdır.   

Gelecekte Avrupa kültür balıkçılığı aşağıdaki rehberlik prensiplerini 

izleyecektir:  

 Avrupa tüketicisi için yüksek kaliteli ve kabul edilebilir fiyata 

istediği ürünleri sağlamak,  

 Hayvan sağlığı ve refahı için optimal koşulları sağlama,  

 Tüm üretim zincirlerinde yeni teknolojileri geliştirme ve entegre 

etme,  

 Üretim zincirinin her aşamasında ekonomik performansı 

geliştirme, 

 Sektörde eğtim ve beceri kazanma faaliyetlerini garanti etme,  

 Topluma açık ve faydalı katkı sağlama.  

 

Avrupa kültür balıkçılığı eğer zinciri için araştırma ve yenilikçiliği 

öne çıkarmaktadır. Başarılı yenilikler aynı zamanda ekstansif 

kamu/özel sektör işbirliği oluşturmalı ve sürdürülebilir bir çevre için 

çevre ile dost bir yenilikçilik geliştirme sektörü olmalıdır. Avrupa Kültür 

Balıkçılığı amaçlarını yakalamak fikirden ve koseptlerden 

gerçekleşmeyi yakalamak gerekir. Bu da araştırmalarla desteklenen 

yenilikçi ve rekabetçi yaklaşımları gerektirir.  
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Kültür balıkçılığının gelecek vizyonu  
 

AB’de kültür balıkçılığı son yirmi yılda iyi gelişmiş ve bu sektör 

kısmen kısmen AB öncelikleri vasıtasıyla desteklenmiştir.  Birlik kültür 

balıkçılığında önemli yasal düzenlemeler sahip olup bunlar 

geliştirilmektedir. Bununla birlikte daha fazla gelişim için hedefler 

konulmuştur.   Bunlar AB’de kültür balıkçılığının geliştirilmesi için 

sağlık koruma, çevre, çevresel etki ve özellikle pazar için sağlık 

tedbirleri konularında  daha ileri gelişmeleri gerektirmektedir.  

Diğer 10 yılda kültür balıkçılığı sabit bir endüstri düzeyine ulaşmalı 

böylece uzun dönemli güvenli  iş sağlamalı, kırsal alanların ve kıyıların 

gelişimini artırmalı, hem ürünler hem de iş imkanı osağlama özelliğini 

korumalıdır. Avrupa kültür balıkçılığı ekonomik bakımdan geçerli ve 

kendi kendine yeten bir endüstri halini almalıdır. Pazar da bu sektörün 

gelişimini teşvik etmeli; üretim ve talep iyi dengelenmeli ve üretimdeki 

aşırı artışlar teşvik edilmemelidir. Ürün çeşitliliği artırılmalı, daha iyi 

pazarlama stratejileri uygulanmalıdır. Özel yatırımcılar kamu gücü ile 

desteklenerek çevre ve ürün kalitesi korunmalıdır.  

Bu nedenle bu sektörde temel konu rekabetçiliğin korunması, 

verimlilik ve sektörün kalıcılığı olmalıdır. Bu endüstrinin daha fazla 

gelişimi için yetiştirme teknolojilerinin gelişimi, sosyo-ekonomik 

gelişim, doğal kaynakların korunması ve böylece sürdürülebilirliğin 

korunması da dikkate alınmalıdır.   

 

Gelecekte kültür balıkçılığı için araştırmaların ve yenilikçiliğin 

ajandası şunlar olmalıdır: 

 Kültür balıkçılığı ürünlerinin sağlık faydasının maksimize 

edilmesi,  

 Ürünlerin güvenliğinin sağlanması, 

 Yüksek kaliteli ürünleri Avrupa pazarına sunma- görünüm, tat, 

tekstür, besleyici değer ve dikkat edilecekler şeklindeki  

başlıkları içeren tüketicinin tüm taleplerini karşılaması,  

 Avrupa deniz ürünleri pazarının dinamiğinin anlaşılması.  

  

Kültür balıkçılığı sektöründeki önemli 

problemler  

 
Sektör bir çok problemle karşı karşıya kalmaktadır Bunlar: 

 Yetersiz sermaye,  
 Zayıf balıkçılık yönetim rejimleri,  
 Doğal kaynakların aşırı kullanılması,  
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 Zayıf balıkçılık ve kültür balıkçılığı uygulamalarının kullanılması, 
 Küçük kapasiteli işletmeler ve balıkçılık birlikleri, 
 Cinsiyet ayrımı ve çocuk işçiler,  
 Enfekte olmuş vahşi-doğal türler,  
 Yoğun üretim yapılan alanlarda doğal populasyonun 

etkilenmesi, 
 Yem, balık unu ve balık yağı ihtiyacının artması,  
 Kontrolsüs kültür balıkçılığı üretimi, 
 Enfekte türlerin ortamdan kaçması sonucu hastalık geçişleri ve 

böylece doğal türlerin etkilenmesi,  
 Çevresel etkilenmeler ve kıyı alanlarının kullanımı,  
 Akuatik gıdalarda insan sağlığını etkileyen kalıntı sorunu,  
 Biyoçeşitlilik ve yetiştirme alanlarının korunması, 
 Kültür balıkçılığında sürdürülebilirlik.  

 

 

Avrupa’da kültür balıkçılığında yaklaşımlar ve 

fırsatlar  
 

1. Yaklaşımlar 

AB sürdürülebilir kültür balıkçılığı için startejileri belirlemiş olup bu 

stratejiler sektörü çevresel sürdürülebilirlik, güvenli ve kaliteli üretim 

üretim konularında yönlendirmektedir. Fakat  tüketicilerin taleplerini 

karşılamak ve sürdürülebilir, rekabetçi bir sektör oluşturmak için 

gereksinimler de ortaya çıkmaktadır. Avrupa dünyanın kalanıyla aynı 

şekilde gelecek generasyonların güvenli ve sağlıklı yaşamı için  

çevresel, ekonomik ve sosyal yaklaşımlar ortaya koymalıdır. Bunu 

yakalamak için: 

 

Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi: Akuatik kaynakların, 

yem maddelerinin ve özellikle içeriklerinin iyi yönetimi habitat, 

ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerine çevresel etkilerin ortaya konulması.   

 

Sürdürülebilir üretim:  Tüm kültür balıkçılığı üretim zincirinde 

optimizasyonu sağlamak için gıda güvenliğini, küresel gıda üretimi  

sistemini, üretimde etkinliği maksimize etmeyi, hayvan yetiştiriciliğini 

geliştirmeyi, balık sağlığı ve refahi için optimal koşulları yakalamayı, 

insanın parmak izinin çevrede minimize edilmesini, gereksiz atık 

üretimini, uzun süreli karlılık için pazar taleplerini, yeni teknolojilere 

yatırım yapmayı, araştırma ve yenilikçiliği dikkate alan üretim.    
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Toplum sağlığını geliştirmek: Yemlerin ve final ürünün güvenlik ve 

kalitesini şeffaf iz ölçümler, temiz ve güvenli çevreyi garanti etme,  

tüketimi artırma ve ürünlerin faydasını ortaya koyma, Avrupa için 

ürünlerin tüketiminin sağladığı kamu sağlığı faydalarını ve eğitim 

politikalarını oluşturma.  

 

İklim değişikliklerini dikkate alma: İklim değişiklikleri su 

sıcaklıklarını etkileme, okyanus akıntılarını, hava durumunu ve  

ekstrem hava olaylarını etkileyerek Avrupa kültür balıkçılığını 

etkileyecektir.  Bu durum yeni  üretim koşullarını ve üretim çevrelerini 

de gerektirecektir.  

 

Sosyal gelişmelere entegre etme ve dengeleme: Sektör endüstri 

temelli daha ileri gelişim için kırsal ve kıyı ekonomilerinde dinamik ve 

esnek kariyer fırsatları, yeni beceri ve bilgi boşluklarını farklı 

bölgelerde ve Avrupa Birliği içinde ortaya çıkararak iletişimin ve 

sektörün risklerinin toplumda değerlendirilmesini sağlar.   

 

Küresel sürdürülebilir gelişim:  Küresel gıda sisteminde AB 

pozisyonunun optimize edilmesi. Avrupa kültür balıkçılığı insan 

tüketimi için balık ve kabuklu su ürünlerinin yüzdesinin artmasına 

yardımcı olacaktır. Bu durum Avrupa’da yetiştirme ve aynı zamanda 

teknolojinin ve becerilerin, bilgi ve uzmanlıkların ihracını da 

sağlayacaktır.  Avrupa’dan çok gelişen dünyayı etkileyen  çoğu 

yaklaşımlar tanımlanmış olup kültür balıkçılığı küresel gelişimi 

sağlamayı da hedeflemelidir.  

 

2. Fırsatlar 
 

Pazar: Avrupa ürünleri için büyüyen bir Pazar talebi vardır. Avrupa iyi 

gelişmiş ve entegre olmuş bir kültür balıkçılığı üretim zincirine sahiptir. 

AB ve diğer ülkelerde artan bir Pazar talebi söz konusudur.   

 

Ürün kalitesi ve güvenliği: Balık ve kabuklu su ürünlerinin sağlık için 

faydası ile ilgili geniş bir kavrayış bulunmaktadır.  Avrupa kültür 

balıkçılığı ürünlerinin kalite ve güvenliği  bütün şeffaflığı gösteren 

mevzuatlar ile sağlanmaktadır.  

 

Araştırma potansiyeli: Avrupa bu alandaki araştırma ve geliştirme 

çalışmaları için tarihi bir avantaja sahiptir. Bu araştırma avantajı temel 

ve uygulamalı araştırmalar için bir ortam oluşturur.  

 



291 

 

Sosyal : Avrupa’da multidisipliner becerilere sahip yüksek düzeyde 

eğitimli bir işgücü bulunmaktadır.   

 

 

2012-2021 için OECD ve FAO kültür balıkçılığı 

projeksiyonları  
 

1. Balıkçılık ve kültür balıkçılığı sektörünün gelişimi  

Balık için artan talebe göre 2021 yılında dünya balıkçılık ve kültür 

balıkçılığı üretimi 172 milyon ton olacak ve böylece % 15 büyüme 

olacaktır. Bu artışın esas kısmı kültür balıkçılığından sağlanacak olup 

üretim 79 milyon tona ulaşacak ve artış % 33 olacaktır. Halbuki 

avlanan balıktaki artış bu dönemde sadece % 3 olarak 

gerçekleşecektir.  

 

2. Kültür balıkçılığında büyümede yavaşlama  

Son yıllarda kültür balıkçılığındaki büyüme son on yılda % 5.8’den 

% 2.4’e gerilemiştir. Bu azalış su sınırlamaları, optimal üretim 

lanalarının azalması, balık unu ve balık yağı fiyatları ile diğer yem 

maddeleri fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığı söylenebilir. Düşük 

büyüme oranına karşın kültür balıkçılığı en hızlı büyüyen hayvansal 

gıda üretim sektörü olarak dikkati çekmektedir. Bu sektörden gelen 

ürünler küresel balıkçılık üretiminde 2021 yılında % 46 ile önemli bir 

paya sahip olacaktır. Kültür balıkçılığı üretiminin bütün ülkelerde 

artacağı, bölge ve ülkelere göre farklılıklar olacağı belirtilmektedir. 

Asya ülkeleri dünya kültür balıkçılığı üretimini domine edecek olup 

2021 yılında Asyanın payı % 89 olacak ve Çin toplam üretimin % 

6’sını üretecektir.  

 

3. Balık unu kullanımı 

Avlanma ile yakalanan balıklardan balık unu için kullanılanların 

oranı 2021 yılında % 17 olacak ve insan tüketimi için talep edilen balık 

artacağından balık unu üretiminde kullanılan balık % 6 azalacaktır. 

2021’de balık unu üretimi % 15 yükselmelidir, fakat bu arştın yaklaşık 

% 87’si balık artıklarının değerlendirilmesinin artışından 

karşılanacaktır. Balık artıklarından üretilen balık unununun 2021 

yılında dünya balık ununundaki payı % 43 olacaktır.  
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Kültür balıkçılığının geleceği konusunda 

Bremerhaven deklerasyonları 
 

26-27 Mart 2012 ve 18-19 Şubat 2013 tarihlerinde Bremerhaven’de 

Küresel Açık Deniz Kültür Balıkçılığı ve Balık Besleme ve Kültür 

Balıkçılığı Teknolojileri konusunda tavsiyeler ve düzenlemeler 

oluşturmak için yapılan Kültür Balıkçılığı Forumunda kültür balıkçılığı 

için önemli tavsiyeler oluşturulmuştur (www.aquaculture-forum.com): 

 Kültür balıkçılığı endüstrisi diğer akuatik ve karasal kökenli 
kaynakları korumalıdır. Bu bağlamda kültür balıkçılığı sistemleri 
için düzenleyici sistemler için işbirlikleri AB ve diğer ülkelerde 
uygulanmalıdır. Bunlar çevresel amaçlar ve hedefler dikkate 
alınarak yapılmalıdır.  

 Final ürünün güvenliği için kalite kontrol ölçümleri ile beraber 
balık unu ve balık yağı alternatifleri iyi incelenmeli ve 
araştırılmalıdır.  

 Karasal ve su esaslı yetiştiricilik için acil planlamalar, teknik ve 
lojistik destekler sağlanmalı, Açık Deniz Kültür Balıkçılığı için 
çok yönlü operasyonel uygulamalar yapılmalıdır.  

 Yüksek kaliteli larva, fry ve figerling üretimi için maliyet 
bakımından da etkili üretimlere acilen ihtiyaç vardır.  

 Kuluçkada büyütme stratejileri kapsamında yaşam gücü yüksek 
yavru üretimi için dış çevreye uyumlu sistemler geliştirilmelidir. 
Bu şekildeki metot ve stratejiler doğal yaşama kültür 
balıkçılığından kaçışı ve gen kaçışını da kontrol edebilmelidir.  

 Resirküle kültür balıkçılığı sistemlerinde (RAS) modern 
yaklaşımlar ekonomik ölçüler de dikkate alınarak geliştirilmelidir.   

 RAS dizaynı türe özgü ihtiyaçları gerektirir. Bunların dizaynı ve 
çoğaltılması  hedef ürünlerin üretimine  ve kalite kontrol 
teknolojilerine de olanak sağlamalıdır. b 

 Üretim kapasitesi tahminini doğru yapacak bilgi kadar, uygun 
risk belirleme medodolojisi için de RAS ve onun işletim 
elemanları için teknoloji standartları geliştirilmesi gerekir.  

 Bütün modern kültür balıkçılığı sistemleri için (özellikle RAS) 
operasyonel uygulamalar ve prensipler konusunda eğitim acilen 
geliştirilmelidir.  Bu eğitimler multidisipliner, trans-disipliner ve 
uygun sertifikalar ile standardize edilmiş nitelikte olmalıdır.  

 Karasl temelli tarım-kültür balıkçılığı sistemleri modern 
biyoteknoloji , sosyoekonomik ve çevresel kriterler bakımından 
incelenmeli ve test edilmelidir.  

 Farklı türleri içinde barındıran entegre tarım sistemleri The 
development of integrated farming systems that employ a mix of 
species of various trophic levels, thereby enhancing 
environmental compatibility of aquaculture, should be promoted 
in suitable coastal areas. New and extended criteria for area 
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licences are needevresel etkiler bakımından değerlendirilmeli, 
doğal kaynakların ve çevrenin daha iyi kullanımı sağlanmalıdır.  

 Yeni  Entegre Multi-Trophik Kültür Balıkçılığı (IMTA) sistemleri 
dizayn edilmekte olup bunların taşıma kapasitesi kitle dengesi 
bakımından geliştirilmeli ve bu sistemlerin getireceği hastalık 
riskleri acilen ortaya konulmalıdır.  

 Kültür balıkçılığı üretim sisteminde kullanılan IMTA kökenli yağ 
ve protein kaynakları bakımından kültür balıkçılığında 
patojensiz ve gıda zincirinde de güvenli oluşları sağlanmalıdır.  

 Kırsal ekonomiyi desteklemek için biyoekonomik kaynakların 
geliştirilmesi ve kütlesel üreim için kültür balıkçılığı üretimi ile 
serada ürün üretimi konusundaki araştırmalar ve geliştirmeler 
yapılımalıdır.  

 
 

Kültür balıkçılığı için gelecek: 20 yılda sektör 

nasıl olacak?  
 

2030’da Avrupa kültür balıkçılığı aşağıdaki hedefleri 

yakalayacaktır: 

 Daha fazla üretim, 
 Atıkların minimize edilmesi,  
 Az karbon salınımı,  
 İklim değişimlerine uyum,  
 Gıda sağlama sektörüne destek ve insanların sağlık, beslenme 

ve hayat sitiline destek,  
 Talebe göre pazarlara ürün sağlama,  
 Kültür balıkçılığı faaliyetlerini gelistirme ve daha iyi anlama, 

etkilerini ortaya koyma,  
 Tüketicilere bilgi transferei sağlama,  
 Uluslar arası gıda sisteminde büyük bir rol alma,  
 Beceri gelişimi ve hayat boyu öğrenme,  
 Yeni teknoloji ve işkletim sistemlerine uyum, 
 Etkili ve bilimsel profesyonel network, 
 Etkin teknoloji transferi ve yenilikçilik mekanizmaları, 
 Ulusal ve Avrupa stratejik ve politik öncelikleri,  
 Konu ile ilgili ajanda ve destekler.  

 
Tematik alanların vizyon ve hedefleri:  

Şimdi ve gelecekte kültür balıkçılığında 8 tematik alan 

bulunmaktadır. 

 

1. Ürün kalitesi, tüketici güvenliği ve sağlığı: Toplum sağlığı için 
beslenme bilimi alanında çalışmalar devam edecektir.  

2. Teknoloji ve sistemler: Kültür balıkçılığı yeni endüstriye 
kavuşmakata ve önemli teknoloji ve sistemler Avrupa kültür 
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balıkçılığı için maksimum avantajı sağlayacaktır. Otomasyona, 
izlemeye ve analizlere yardımcı olan sistemler operasyonel 
etkinliği artıracaktır.  

3. Biyolojik yaşam döngüsünün yönetimi: Avrupa kültür 
balıkçılığı 2030’da daha fazla üretecek ve rekabetçi yönü ile 
ihraç imkanı da oluşturacaktır.  Ayrıca kültür balıkçılığında ticari 
ortaklar da dünya genelinde artacaktır.  

4. Sürdürülebi,lir yem üretimi: Sosyoekonomik gelişmeye, gıda 
sağlamaya ve gıda güvenliğine kültür balıkçılığının katkısı 
düzenli olarak artmakta ve artacağı da tahmin edilmektedir. 
Kültür balıkçılığından gelecekte gıda taleinin karşılanması kaliteli 
yem üretimine bağlı olup bu konuda da çalışmalar aratacaktır.  

5. Çevre ile entegrasyon: 2030’da kültür balıkçılığı insanlar için 
diğer gıda üretim alanlarından daha az şekilde çevreye zarar 
verecek şekilde besleyici gıda üretecektir. Bu üretim artacak ve 
insan gıdası olmayan kaynaklardan yem üretimi de artacaktır.  

6. Bilgi yönetimi: Ekonomik ve sosyal sürdürülebilir faaliyetler 
daha önemli olacaktır. Bilgi ve yenilik Avrupa kültür balıkçılığı 
endüstrisi için daha rekabetçi avantajlar sağlayacaktır. Bu sektör 
iyi eğitimli kişiler tarafından daha çekici hale gelecek ve geniş iş 
imkanları ortaya çıkacaktır.  

7. Akuatik hayvanların sağlık ve refahı: 2030 ie, Avrupa kültür 
balıkçılığında akuatik hayvanların refahı ve sağlığı bunların 
yetiştirildiği çevre ile birlikte daha da iyileştirilecektir. Böylece 
sağlık ve refah standartları artacak, bu konularda yatırım ve 
araştırmalar da artacaktır. 

8. Sosyoekonomi ve yönetim: Avrupa kültür balıkçılığı küresel 
pazarı yönlendirecektir.  
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XV. Partner Ortağı Ülkelerde En İyi 

Uygulama Modelleri   

 

 

İyi uygulama örneği- “Durmaz Alabalık 

Çiftliği”, Türkiye 

                       Yazar: Prof. Dr. Ergün Demir,  
                                      Prof. Dr. Kemal Çelik, Mesut Yıldız 

  
 

Türkiye 8.333 km  kıyı hattına ve 177.714 km nehirlere sahiptir. 

Deniz ve iç sular balıkçılık ve kültür balıkçılığı uygun olup kültür 

balıkçılığı yaklaşık 25 million hektarda yapılmaktadır. Kültür balıkçılığı 

hızla artmakta ve şu anda toplam balıkçılığın % 25’ini temsil 

etmektedir. Türkiye kültür balıkçılığında hızal gelişen bir ülke olup 

gelecekte ülke ekonomisinde çnemli rol alacaktır. Balıkçılık ürünleri 

Avrupa Birliğine ihraç edilebilen yegane hayvansal üründür.  Bununla 

birlikte Türkiye ayrıca AB’ye süt ve tavuk eti de ihraç etmektedir.  

Türkiye’de bu sektör sazan ve alabalık ile 1970’lerde başlamış ve 

çipura ve levrek ile özellikle Ege ve Akdeniz’de üretim artmıştır. Bunu 

kafeste Karadeniz’de alabalık yetiştiriciliği izlemiştir.   

“Durmaz Alablık Tesisi” 1992’de Balıkesir’in İvrindi ilçesinde 

kuruldu. Başlangıçta mevsimsel olarak hizmet verdi. Hüseyin Durmaz 

tesisin sahibi olup bu tesisi geliştirmeye karar verdi.  

Başlangıçta restaurantı dekore etti ve alabalık havuzları inşa etti. 

Çiftlik alanını ağaçlandırdı. Restaurant alanında betonlaşma yapmadı. 

Aüşap malzemeden masa ve sandalyeler yaptı. Çocuklar için bir 

çocuk bahçesi yaptı. Çocukların kuşları sevdiğini bildiği için kanatlılar 

için de küçük kümesler yaptı. Tesiste ördek, tavuk ve köpekler 

barınmaktadır. Firma iyi kaliteli birkaç su kaynağı bularak buralarda iyi 

kaliteli alabalık yetiştirmektedir. Tesiste bazı sebze ve meyveler de 

yetiştirilerek organik nitelikte ürünler restaurantta servis edilmektedir.  

 

.  
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Tesis bir aile işletmesi şeklindedir. Ailesi ve 10’dan fazla personel 

çiftlilerde, restaurantta ve pazarlamada çalışmaktadır. Restaurant 

Balıkesir’de ünlü olup İstanbul Ayvalık yolu üzerinde yer almakta ve 

herkesce bilinmektedir. Tesiste salatalar, içecekler ve lezzetli 

susamdan yapılmış fırınlanmış tatlı da servis edilmektedir. İlkbahar ve 

yaz döneminde tesis düğün törenlerini de kır düğünü şeklinde 

organize etmektedir 

 

  

Çocuk bahçesi, tramplenler ve doğa çocuklar için hazırdır. 

Çocuklar ayrıca tavukları, ördekleri ve köpekleri de besleyebilirler. 

Firmanın amacı temiz doğa, taze hava ve iyi kaliteli doğal gıdaları 

insanlara sunmaktır.  

Firma bir web sayfasına sahiptir (http://www.durmazalabalik.net). 

Tesisi ayrıca youtube aracılığı ile de izleyebilirsiniz 

(http://www.youtube.com/watch?v=f7culseC-ms). 

http://www.durmazalabalik.net/
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İyi uygulama örneği- “Ostróda”  balık çiftliği, 

Polonya  

Yazar: Maciej Dymacz 

Warlity Wielkie’deki işletme 1980’de kuruldu ve 1994’e kadar  State 

Farm Fisheries Olsztyn’e bağlı olarak faaliyet gösterdi. 1994’de Fish 

Farm Ostróda olarak bilinen firma burayı aldı.  Bu özelleşen çiftlik 

6,000 ha göl, 90 ha damızlık havuzları ve kuluçka ünitesini 

içermektedir.  Buranın amacı farklı türler için damızlık üretmektir. 

Sazan dominant tür olup yıllık üretim 50-250 g ağırlıklarında 100 ton 

fry üretmektedir. Diğer türler  ak balık, tatlısu levreği, yayın balığı ve , 

pike balıklarıdır.   

Göllerin % 60’ akbalık olup alabalıkgillerden olan bu balık 

konusunda önemli gelişmeler olmuştur.  Akbalık populasyonunun 

büyümesi onların Szeląg Wielki gölündeki durumuna bağlıdır. Bu balık 

burada avlanan balıkların da % 70’ini oluşturmaktadır. Yıllık ortalama 

yakalanan akbalık 7 ton olup kayıtlı miktar 12 tondur. Bu balıkların 

avlanma büyüklüğü 10-12 birim/ kg’dır 

Çevresel koşulların olumsuzluğuna rağmen yapılan iyileştirmelerle 

stoklar yerine konularak üretimde artış sağlanmıştır.  

Akbalık ve sudak populasyonun hızla yenilenmesine olanak sağlar. 

3-4 yıllık bir stok yenileme ile avlanan türler artar. Mevcut stok 

yenileme oranı avlanan balıkların % 30’u düzeyindedir. Tercih edilen 

türler sazan, akbalık, pike, sudak ve yayın balığıdır. Bunları üretim ve 

kuluçkası için Warlity Wielkie kullanılmaktadır. Burası suların 

kullanıldığı ülkenin bir kaç yerinden birisi olup  suni  tohumlama, 

yumurta inkübasyonu gibi pike ile ilgili faaliyetler de burada yürütülür.  
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İyi uygulama örneği- “Szegedfish LTD” , 
Macaristan  

Yazar: Janos Palotas 

Szegedfish Ltd. Szeged şehrinin kuzeydoğusunda yer almaktadır. 

2100 ha toplam alana sahiptir. Tesiste farklı sayıda balıklar, örneğin 

sazan türleri, pike ve yayın gibi balıklar yer almaktadır. Araştırıcıların 

en önemli üzerinde çalıştığı balık Szeged mirror sazanı olup  bu kayıtlı 

ve kontrol altında bir türdür. Mirror sazan az yağlı bir balık olup çok iyi 

tadı vardır. Balık genetik olarak çevresel koşullara çok dayanıklıdır. 

Şirket balıkları ıslah için, spor amaçlı ve yeme amaçlı olarak 

üretmektedir. Yıllık üretim yaklaşık 1800 tondur. Üretimin yaklaşık % 

30-40 miktarı AB ülkeleri pazarlarına gönderilmektedir. Kalan kısım ise 

içeride birliklere, restaurantlara ve bazı büyük firmalara satılmaktadır. 

Şirketin ana iç pazarı South Plain bölgesidir.  

Belirlenen ülkesel standartlara göre havuz yetiştiriciliği yapay 

havuzlardan oluşan balıkların yetiştirildiği ortamdır. Bir havuz 

işletmesinde su yönetimi ile ilgili teknolojik koşullar  sağlanmalıdır.   

Sodyum karbonat balık tankları  1932-1982 arasında bu bölgede 

kullanılmıştır. Bu havuzlarda su kontrolü yapılabilmektedir. Havuzlar 

ılık su tipi olup yazın sıcaklığı 20 
0
C olmaktadır.  Şirket  sofralık 

balıklar 3 yıllık bir sürede üretilmektedir.  

Daha yüksek balık üretim düzeyine ulaşmak için havalandırılan su 

kaybı Tisza nehrinden telafi edilmektedir.  Farklı balık elekleri havuzlar 

doldurulurken kullanılmaktadır. 8-9 milyon m
3 

su ekolojik su olarak 

adlandırılmakta ve toplam 10-15 milyon m
3
 kullanılmaktadır. Balıklar 

için yaşam ortamı sağlayan sudaki oksijen seviyesi yazın 5 mg/l ve 

kışın 3-4 mg/l  düzeyindedir. Eğer oksijen düzeyi suda yazın 0.7 mg/l  

veya kışın 0.5 mg/l  düzeyine düşerse kitlesel ölümler olur. 

2.0-2.4 ton/hektar çiftlik hayvanı gübresi  (% 60 inek gübresi ve % 

40 domuz gübresi)  yıllık olarak kullanılmaktadır. Böylece havuzlara 

doğal besin sağlanmaktadır.  Havuzların gübrelenmesi her yıl 

Temmuz başında bitirilmektedir.  

Sazan büyütme iyi özelliklere sahip damızlıkların seçilmesinden 

sonra suni dölleme ile yapılmaktadır. Dişi balıklar hormon ile muamele 

edilmekte ve sonra yumurtalar toplanmaktadır. Bundan sonra erkek 

semeni yumurtalara eklenir ve karıştırılarak döllenme sağlanır. Bu 

sırada bazı döllenme solüsyonları da ortama eklenir.  

Besleme için iyi kaliteli kaba ye yem kullanılır. Besleme su sıcaklığı 

+10 
0
C iken başlar. Yemler balıklar tarafından suda 5-6 saat süresince 

tüketilir. Balıklar Haziran-Temmuz sonuna kadar beslenir. Sonra 

verilecek yem miktarı en az ayda iki kez belirlenir.  
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Balıklara biresysel müdahale uygun olmadığından önleyici tedbirler 

alınır. Eğer gerekirse yemine veya havuzlardaki suya katılır. En önemli 

problem oluşturan balık hastalıkları “beyaz nokta hastalığı” 

(Ichthyophthiriosis), Asya tapeworm (Bothriocephalosis) ve the yüzme 

kesesi inflamasyonudur. Şirketin uzman veterinerleri tedaviler ve diğer 

amaçlar için havuzları sürekli kontrol etmektedir.  

 

Kaynakça 
 

Horváth L. – Pékh Gy. (1984): Haltenyésztés. Mezőgazdasági Kiadó. 
Budapest. p. 5-171. 
Horváth L. (2000): Halbiológia és haltenyésztés. Mezőgazda Kiadó. Budapest. 
p. 344-432. 
Szegedfish Kft. (1998): Halastavak üzemeltetése, a haltermelés. Szeged. p. 
1-22. 
http://www.cabdirect.org/abstracts/20113365312.html;jsessionid= 
226F4F57237AEE6B6310080416E95449 
http://www.tll.org.sg/group-leaders/laszlo-orban/ 
 http://msucares.com/aquaculture/catfish/disease.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/Best_http://en.wikipedia.org/wiki/Best_Aquaculture
_ 
PracticesAquaculture_Practices 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Best_Aquaculture_Practices 
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İyi uygulama örneği- Cesenatico’nun “Yılan 
balıkları Projesi”, İtalya                   

                                               Yazar: Luciana Levi Bettin  

 

Bologna Üniversitesi Tarım ve Veteriner Hekimliği Okulu tarafından 

yürütülen Cesenaico Kültür Balıkçılığı ve Balık Üretiminde Hijyen 

konulu kursta uzmanlar uluslar arası düzeyde araştırma 

yürütülmüştür.  

Araştırma, tüm dünyada dramatik olarak yılanbalığı türünün 

azaldığı 2010’da başladı.  

Doğa koruma için uluslar arası enstitü olan IUCN Avrupa 

yılanbalıklarını kırmızı listeye aldı. Dr Oliviero Mordenti juvenil 

aşamada azalmanın % 99 olduğunu belirledi.   

Bu yılan benzeri balıklar yaşamlarını Comacchio  Vadisi gibi taze 

ve kaynak sularda sürdürürler.  Bunlar cinsel olgunluğa ulaştığında 

Zaragoza Körfezine 11000 km seyahat yapar.; burada yumurtlar, 

yumurtalar döllenir ve sonra ölürler.  

Yeni doğanlar tekrar geriye seyahate başlar. Bu seyahat 3 yıl alır. 

Böylece kendi ailelerinin seyahate başladığı yere gelirler. Bu sürekli 

olur ve durmaz.  

Bir basamak olarak bazı araştırma merkezleri bu durumu nasıl 

durduracaklarını araştırmaktadır. Avrupa Birliği alarm halinde olup  

İtalya’da Tarım Bakanlığı ve Emilia Romagna bölgesinde bu konudaki 

çalışmaları finanse etmektedir. Cesenatico’da Mordenti tarafından 

yönetilen bir ekip yılanbalıklarını bulundukları bölgede üremelerini 

yapmalarını sağlamış ve başta bu hayvanlar için çok rahat bir bölge 

oluşturmuştur.  2010’da Dr. Michaela Mandelli aydınlık ve karanlık 

parametreleri açıklamış, yılan balıklarının ağırlıklarını artırmak için ve 

döllülüğü sağlamak amacıyla alternatifleri ortaya koymuştur.  

İzleyen yılda araştırma döllenme ve 2 populasyonun 

karşılaştırılması üzerine odaklanmıştır. Bunlar Comacchio vadisi ve  

Marano-Grado lagonudur.2011’de uzmanlar bunu başardılar ve 

tekrarlanan hormonal uyarımlar ile yılan balıkları yumurtalarını 

tanklara bıraktılar.  Daha sonra döllenme de aynı tanklarda yapıldı.   

Sonuçlar olumludan da öte olup elde edilen oranlar da beklenenin 

üzerinde gerçekleşmiştir. Larvalar çıktığında daha önemli bir sorun 

çıkmıştır: Bunlar nasıl beslenecek? Profesör Albamaria Parmeggiani 

yeni doğanlarda sır niteliğinde bir metot geliştirdi. Böylece  yazdan 

emen önce ilk weaning testler başarılı olarak yapılmıştır.  
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Cesenatico’da elde edilen sonuçlar Avrupa’da yılanbalıklarının 

ıslah yönünü değiştirecek olup FEAP (the European Association of 

 Aquaculture Producers)’ye göre geçen 10 yılda Avrupa yılan balığı 

üretimi neredeyse % 40 azalmıştır.. 

 

Kaynakça 

Bellocchi, L.,2013. The Eels’ Project  of Cesenatico. Giornalistinews.it., 
16/10/2013 
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İyi uygulama örneği- “Laxeyri Balık Çiftliği” , 
İzlanda  

Yazar: Sigurður Már Einarsson  

                                                           

İzlanda’da balık yetiştirme ile ilgili ilk çalışmalar İzlanda nehir 

salmonu için ondokuzuncu yüzyılın sonunda başlatılan çalışmalardır. 

İzlanda’da kültür balıkçılığı 1950 yılına kadar esasen salmonidlerin 

kuluçkası ve tekrar nehir stoklarına salınmasıdır. 1960’da alabalık 

çiftliklerinin girmesiyle küçük ölçekli salmonidlerin tüketim amaçlı 

üretilmesi faaliyetleri başlamıştır. 1985-1990 döneminde çoğu 

salmonid çiftlikleri  denizde yetiştiricilik amacıyla İzlanda ve Norveçte 

ortak kuruldu. Atlantik halibut, turbot, abalone ve Atlantik cod gibi 

balıların yetiştirilmesi için çalışıldı. 2000 yılından bu yana 2000 esas 

artış  Atlantik salmon ve  Arctic char üretiminde oldu.  

 
Şekil 1. Laxeyri balık çiftliği        

  

Laxeyri balık çiftliği 1983’te Hvítá’daki Borgarfjörður nehrinde 

kuruldu (Şekil 1).  Bu tip işletmeler için suyun devamlılığı ve kalitesi 

önemli olup Laxeyri çiftliği de su akışının ve kalitesinin iyi olduğu bir 

bölgede kurulmuştur. Doğal hastalıklardan ari kaynak suyu  sıcaklığı   

3,5 – 4,0°C olup ek olarak lavadan da jeotermal su akışı olmaktadır.  

Bu nedenle suyun sıcaklığının kontrolü önemli bir faktördür.  
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Şekil 2. Grimsa, İzlanda’da salmon 

 

Laxeyri balık çiftlğinin ana ürünü salmon olup Laxeyri ve 

yakınındaki Húsafell  bölgesinde üretilmektedir. Üretimde daha çok 

nonproduktif nehirler kullanılmakta olup West Ranga nehri ayrıca 

avlanma için de fırsat oluşturmaktadır. İzlanda nehirlerinde olta ile 

balık avlama turizmi (Şekil 2) İzlanda’da kırsal alanlarda önemli bir 

gelir ve iş değeri yaratmaktadır.  

 

Kaynakça 

Ísaksson, Á., and S. Óskarsson.  2002. Icelandic salmon ranching: problems 

and policy issues—a historical perspective. ICES Annual Science Conference, 

Copenhagen, Denmark. 

www.fishpal.com/Norse/Iceland/index.asp?dom=Iceland 
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İyi uygulama örneği- JSC “Išlaužo žuvis”, 
Litvanya 

 Yazar: Judita Kasperiuniene 

Litvanya Merkez ve Doğu Avrupa gibi havuzlarda kültüt 

balıkçılığında önemli bir tarihi geçmişe sahiptir. Doğal su balıkçılığının 

azalması ekonomi için kültür balıkçılığını önemli kılmaktadır.  

 
Bir orta ölçekli (500 ha) çiftlik 1965 yılında JSC “Išlaužo žuvis” 

adıyla kurulmuştur.  Bu Litvanya’da olup 20 havuz ve toplam  10,000 

ha alandan oluşmaktadır. Çoğunlukla sazan  yaklaşık 3500 ton balık 

üretim potansiyeline sahiptir. “Išlaužo žuvis” 2003’de banka kredi 

problemleri nedeniyle sadece 5 ton sazan üretebildi.  Çiftlik 

Litvanya’da liderlerden biridsi olup şu anda havuzlarda 500 tondan 

fazla balık bulunmaktadır.  

Sazan havuzlarında yarı entansif olarak polikültür şeklinde ot 

sazanı, büyük başlı sazan, curician sazan, Avrupa yayın balığı levrek 

gibi balıklar yetiştirilmektedir. Dengelenmiş polikültür bütün ekolojik 

koşulları kullanabilme imkanı verdiğinden maksimum avantaj 

sağlamaktadır. Bu yetiştirme tarzı doğal su balıklarının korunması için 

de önemlidir. Su kalitesi indikatörleri de daha iyi olmaktadır.  
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Polikültür havuzlardaki sazan havuzları yetiştirilen balıkların % 

75’ini oluşturmakatadır. Havuzlar yüksek kaliteli organic gübrelerle 

gübrelenmekte, böylece sazanların 1/3’ünün yemi zoobenthos ve 

zooplankton, 2/3’ü ise tane yemler ile sağlanmaktadır. Bu yemler de 

küçük ekstansif çiftliklerde yetiştirilen yemlerdir.  Tane kalitesi iyi 

yapılmaktadır. Böylece balık tadında da yemler control altında 

tutularak önemli farklılık sağlanmıştır. Bu kriter RAS sisteminde 

garanti edilemez. Yetiştirilen balık fake ve bozuk yemlerin iyi bir 

göstergeci olabilir. Litvanya’da doğal koşullar ve sui le ilgili çalışmalar, 

teknolojiler  daha doğal balık yetiştirmeyi teşvik etmektedir.  Balık 

yetiştiricileri ve tüketiciler bu doğru yolları seçmektedirler.  

JSC „Išlaužo žuvis” rekrasyonel balıkçılığı yaygınlaştırmakta ve 

insanları 25 yıl geriye götürmektedir. Onlar sazanın tadını yeniden 

keşfetmektedir. Biz  18 balık türünün satışını halka sunmaktayız. Bu 

amaçla bir markalı satış yeri hizmet vererek meşgul ev hanımlarına 

onları rahatsız etmeden ve onların elbiselerine zarar vermeden 

yardımcı olmaktadır.   
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Satış yeri akvaryumda canlı balık, temizlenmiş ve soğutulmuş fileto 

balıklar, dumanlanmış balık gibi farklı ürünler sunmaktadır. Bizim 

avantajımız günlük veya taze kesilmiş balık sunmak, ve ürünler 

yapmaktır. Ürünler için stabilizatörler, tatlandırıcılar ve koku önleyicileri 

gıda üretiminde kullanılmamaktadır. Ürünleri daha doğal, lokal 

geleneklere göre hazırlamak ve sorunlu teknolojilerden kaçınmak 

hedeftir.  

 

 
 

Önceleri hasat edilen balıkları satmak zor iken şimdi iki kat daha 

yoğun yetiştirme için fırsatlar oluşmuştur. Yasal rekabet konusunda 
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elde edilen başarılı tecrübeler oluşmuştur.  Yasal ve dondurulmuş 

deniz balıkları Litvanya’da yaygın olmakla birlikte bunlarla rekabet 

etmekteyiz. Şimdi Litvanya’da temiz ve sağlıklı üretim yapan işletme 

konumundayız.  

 

 
 

Kaynakça 
 

Darius Svirskis, director of JSC “Išlaužo žuvis 

 

 


