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Bu sayıda

İklim deği ikliği su ürünleri yeti tiriciliği sekt rünü etkiliyor. iddetli hava olayları, kuraklık, sel, yükselen su 
sıcaklıkları ve daha sıcak kı lar, son yıllarda giderek daha sık g rülen ve iklim deği ikliğine atfedilebilecek 
doğal olgular arasında yer alıyor. te yandan, su ürünleri yeti tiriciliği de iklim deği ikliğine neden olan faali-
yetlerden biridir. Su ürünleri yeti tiriciliği, emisyon salımına yol açarak, küresel ısınman müsebbipleri arasında 
yer alan sera gazlarına katkıda bulunur. Su ürünleri yeti tiriciliğinin emisyonları, ncelikle etçil balıklar için 
kullanılan ekstrüde balık yemlerinden ve ürünün hava yoluyla uzak pazarlara sevkiyatını da içeren hasat sonrası 
balık nakliyesinden kaynaklanmaktadır. Bunun dı ında, su ürünleri yeti tiriciliği çevreyi iklim üzerinde tesiri 
olabilecek ekillerde etkileyebilir. eniz kafeslerinde büyüyen balıklardan kaynaklanan atıklar deniz tabanında 
birikerek bentik topluluklara zarar verebilir. Bu, karbondioksiti hapsettiği bilinen deniz otu yataklarını da kapsar. 
Balık yeti tiriciliği, rneğin kafesleri daha dikkatli yerle tirmek, yenilenebilir yakıt kaynaklarına y nelmek ve 
yem üretimi ve nakliyeden kaynaklanan emisyonları azaltmak suretiyle, küresel ısınmadaki payını azaltabilir. 

r anfred Klinkhardt ın 13 sayfasındaki makalesini okuyunuz. 

Kafeslerin uygun yerle imi, İtalyan Çevre Koruma ve Ara tırma Enstitüsü (ISPRA) tarafından yayınlanan 
ve deniz alanlarının nasıl tanımlanabileceğini ve su ürünleri yeti tiriciliğine nasıl tahsis edilebileceğini 
açıklayan rehberlerin konusudur. Rehberlerde, kamuoyunun su ürünleri yeti tiriciliği tesisleriyle ilgili 
endi elerini ele almak üzere, payda lar arasında g rü melerin yapılması için çağrıda bulunulmaktadır. 
Su ürünleri yeti tiriciliğinin turistleri kıyı kasabalarından ve k ylerinden uzakla tırabileceğine ili kin 
korkular, doğru pazarlama çalı maları ile, rneğin turistlere, suya yerle tirilen yapıların veya yenmemi  
yemlerin cazibesine kapılarak çiftliklere yakla an deniz canlılarını g zlemlemek üzere bir çiftliğin 
yakınında dalı  yapma fırsatı sunarak, su ürünleri yeti tiriciliğinin turistler için nasıl bir mıknatıs g revi 
g rebileceğini g sterme yoluyla giderilebilir. eniz b lgeler belirlenirken, feribot güzergahları, askeri 
tesisler, koruma altındaki alanlar vb. ile ilgili verilerin haritalarda üst üste bindirilmesi yoluyla alanların 
su ürünleri çiftlikleri için uygunluğunu ortaya koyan BS araçlarındaki çevresel ve o inografik veriler 
esas alınmı tır. 18 sayfasında daha fazlasını okuyun 

Sera gazı emisyonlarını daha hızlı azaltma çağrısı sadece sivil toplum rgütleri ve tüketicilerden değil, aynı 
zamanda farklı sanayi sekt rlerinden de yükseliyor. animarka da balıkçılık endüstrisi, animarka nın 
toplam emisyonlarının çok küçük bir kısmından sorumlu olmasına rağmen emisyonunu azaltmaya 
hazırlanıyor. Emisyonların ana kaynağı balık avlama seferlerinde sarf edilen yakıt olduğundan, i e yakıttan 
ba lamak iyi bir seçenek gibi g rünüyor. an ish fuarında düzenlenen bir seminerde, sanayi ve bakanlık 
temsilcileri ile danı manlardan olu an, çe itli payda ları temsil eden konu macılar, balıkçı gemilerinin 
emisyonlarını azaltmanın olası yollarını ele almak üzere bir araya geldi. G z nünde bulundurulan ç züm 
seçenekleri arasında, limanlarda yenilenebilir ener iye dayalı elektriğin kullanılması ile biyoyakıtlara veya 
metanol gibi diğer yakıt türlerine geçi in yanısıra bataryayla çalı an gemiler de yer aldı. Pela ik ve demersal 
filoların temsil edildiği toplantıda hazır bulunan iki üretici derneği, bataryayla çalı an bir geminin tasarımı 
için bir yarı ma ba lattı. Sekt r, her ne kadar zor da olsa, animarka nın emisyon seviyelerini 1990 yılına 
kıyasla 70 oranında azaltma taahhüdüne katkıda bulunmaya kararlı. aha fazlası için bkz. sayfa 28

Balık i leme sekt ründe kullanılan teknolo i, çok büyük bir sanayi alanıdır. Brüksel de düzenlenen 
( imdi Barselona da düzenlenen) deniz ürünleri fuarında, deniz ürünleri i leme teknolo isi endüstri-
si, deniz ürünleri fuarına paralel olarak yürütülen kendi fuarını gerçekle tiriyor. eniz ürünlerinin 
i lenmesi, teknolo i üreticilerine çe itli zorlu g revler tayin eder. Çoğu deniz ürününün fiziksel açıdan 
narin olu u, balıkların çok çe itli olması, ürünlerin raf mrünün kısalığı, i leme operasyonları sırasında 
bol su kullanma gerekliliği ve zorlu fabrika ortamı, i leme makinelerinin pek çok zel gereksinimi 
kar ılamasını gerektirir. üksek gıda güvenliği ve hi yen ihtiyacı, tüm bunlara üreticinin kar ılaması 
gereken ilave bir gereksinim katmanı daha ekler. Sekt rün büyük kısmını, belirli ekipman türlerinde 
uzmanla mı  küçük ve orta lçekli irketler olu turur. Bunlardan birkaçı sayfa 33 de.

İklim değişikliği ile su ürünleri yetiştiriciliği 
sektörünün birbirleri üzerindeki etkileri  
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[ ULUSLARARASI HABERLER ]

rofi sh l slararas  r t ne eni ire t r ata as
Eurofi sh in kıdemli pro e y neticisi 

arco rederiksen, kurumun eski 
direkt rü Aina Afanas eva nın geçen 
yıl art ayında beklenmedik vefatı-
nın ardından, yeni Eurofi sh irekt rü 
olarak atandı. animarka vatanda ı 
olan arco, rekabetçi bir süreç neti-
cesinde, 26 cak 2022 Çar amba 
günü Eurofi sh netim Konseyi tara-
fından g reve getirildi. G rev süresi 
resmi olarak 1 art 2022 de ba ladı.

Aalborg niversitesi nden balık-
çılık teknolo isi alanında yük-
sek lisans derecesi bulunan ve 
doktorasını animarka Teknik 

niversitesi nde, deniz ürünleri-
nin izlenebilirliği konusunda yap-
mı  olan rederiksen 2008 den 
beri Eurofi sh te g rev yapıyor. 
Kuruma katıldığından beri, kuru-
mun hayati bir fi nansman kaynağı 
olan ve Eurofi sh e üye ülkelere 
fayda sağlayan pro e kabul ve 

yürütme süreçlerinde yer almı tır. 
rederiksen Eurofi sh e katılmadan 
nce, birkaç yıl boyunca ani-

marka Teknik niversitesi ne bağlı 
T  ood bünyesinde, aponya ve 

Avustralya da geçici olarak g rev-
lendirildi. arco rederiksen, 
lehine verilen kararın ardından 

yle konu tu: netim Konseyi-
nin bana duyduğu güvenden büyük 
onur duyuyorum ve onlar ve diğer 
ortaklarımızla birlikte Eurofi sh üye 
ülkelerinde balıkçılık ve su ürün-
leri sekt rünün yararına çalı mayı 
d rt g zle bekliyorum.  

Avrupa Balıkçılık ve Su rünleri 
eti tiriciliğini Geli tirme lusla-

rarası rgütü (Eurofi sh), Avrupa da 
balıkçılık ve su ürünleri sekt rlerinin 
geli imine katkıda bulunan hükü-
metler arası bir kurulu tur. aha 
fazla bilgi için Eurofi sh.dk adresini 
ziyaret edin.

ar o re eri sen rofi sh neti  onse i tara n an ire t r 
olara  re  a a  ere se il i  

atte at ta i ani ar a i  trollerine erle i  a eralar n r l  
art 2022 de animarka Gıda, 

Tarım ve Balıkçılık Bakanı Rasmus 
Prehn, daha nce g rülmemi  bir 
düzeyde tehlike altındaki morina 
stokunu güçlendirmek ve Norveç 
ıstakoz balıkçılığını korumak için 
Kattegat enizi ndeki dip trol tek-
nelerine kamera yerle tirilmesine 
karar verdi. Parlementodaki parti-
ler, sekt r temsilcileri, danı manlar 
ve T  Aqua ile yapılan g rü me-
lerden sonra, animarka da Norveç 
ıstakoz avının devam edebilmesi 
ve kritik derecede tehlike altındaki 
morina stoğunun korunması için 
kameraların zorunlu olarak yerle -
tirilmesine karar verildi. 2020 den 
bu yana, Kattegat taki 12 gemi, 
2019 da AB ile yapılan ve ani-
markalı balıkçılara morina için yan 

av (hedef dı ı av) kotası sağlayan 
bir anla ma kapsamında, bir pilot 
pro eye dahil edilmi  bulunuyor. 
Rasmus Prehn: eniz ortamı 
her zamankinden daha büyük bir 
stresten muzdarip ve bunu ciddiye 
almalıyız. Aynı zamanda AB ile 
de net bir anla mamız var: Gemi-
lerde kamera olmadığında morina 
için yan av kotası ciddi bir tehlike 
altında kalıyor. Bu, Kattegat ta 
Norveç ıstakoz avcılığının da tama-
men durması anlamına gelir. İ te 
bu nedenle gemilere kameraların 
yerle tirilmesini seçtim.  eklinde 
konu tu. animarka Pela ik re-
ticiler rgütü ndeki büyük pela ik 
gemiler, art ayında gemilerine 
g nüllü olarak kamera yerle tirdik-
lerini açıkladılar.

atte at ta  orina e or e  sta o  otalar n  en e alt na 
al a  i in i  trollerine a era erle tir e or nl l  etiril i

6 www.euro� shmagazine.com
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[ ULUSLARARASI HABERLER ]

eton a  onser e al  reti isi ara ela  e ihra at  ne li l e 
art r a  lanl or

2021 in ya attığı zorluklara rağmen, 
ilk rakamlar Avrupa nın en büyük 
konserve balık ihracatçılarından 
biri olan etonyalı konserve balık 
üreticisi Karavela nın yılı ba arıyla 
kapattığını g steriyor. irket, dünya 
çapında 45 ülkeye 73 milyondan 
fazla kutu balık ihraç etti. Geçen 
yıl irketin ihraç edilen ürünleri-
nin, toplam ürünlerindeki payı 94 
oldu. 2020 de irket y netimi, ir-
ketin rekabet gücünü arttırmak ve 
2023 e kadar olan pro elerin geli-
imini desteklemek için 16 milyon 

Avro yatırım yapmaya karar verdi. 
zun süredir y neticilik gürevini 

sürdüren irketin e -sahibi Andris 
Bite: Son iki yılda, yeni ürünlerin 
ara tırma ve geli tirilmesine büyük 
yatırımlar yaptık  diyor. Geçen 
yıl yeni ürünlerin geli tirilmesine 

ar
a

el
a

ara ela n n e eter an e e an i e e lere neli  artan 
il i e e a en eli tiril i  olan eni e an onser e al  r n  
a n a i r nlerin en iri

yapılan yatırımlar sonucunda IS  
PEAS markası altında vegan kon-
serve balık ürünleri geli tirilmi .

irket, 2022 de İtalya ve ransa 
pazarlarındaki satı larını artırma-
nın yanı sıra AB  ve Avustralya 
pazarlarındaki konumunu nemli 

lçüde güçlendirmeyi planlı-
yor. Andris Bite, gıda pazarının 
2022 de küresel olarak deği me-
sinin beklendiğini ve gıda fi yatla-
rındaki yeni seviyelerin üreticileri 
bu yeni ko ullara nasıl uyum sağ-
layacaklarını dü ünmeye zorladı-
ğını s ylüyor. rünlerinde en çok 
uskumru, ringa balığı, çaça balığı, 
ton balığı, somon ve midye kulla-
nan irket Almanya, İsveç, ani-
marka ve Birle ik Krallık gibi 
ülkelere ihracat yapıyor.

eni  r a lan al la il ili  ara t r a ro ra n n 
son lar n n a la l as  
G in Avrupa yılan balığı ara -
tırma programı, geçtiğimiz 18 ay 
boyunca, Akdeniz de yılan balık-
larıyla ilgili süreçlerin y netimine 
y nelik çok yıllık bir y netim pla-
nının hazırlanması için e güdümlü 
bir çerçeve elde etme yolunda büyük 
adımlar attı. 23 ubat 2022 de 
uzmanlar ve ortaklar, bu ara tırma 
programının sonuçlarını hem Akde-
niz topluluğuyla hem de daha geni  
çapta payla mak için bir araya geldi.

Avrupa yılan balığı (Anguilla 
anguilla), Avrupa daki lkele-
rin ve Akdeniz B lgesi nin kıyı, 
geçi  ve iç suları dahil olmak üzere 
geni  bir yayılı  aralığına sahip 
olan, ılıman iklimlerde g rülen bir 
katadrom türüdür. umurtlamanın 
Sargasso enizi nde (Kuzeybatı 
Atlantik te) gerçekle tiği ve larva-
ların akıntılar tarafından Atlantik 

kyanusu boyunca tüm Avrupa 
kıyılarına ta ındığı benzersiz bir 

ya am  d ngüsü sergileyen g çmen 
bir türdür. Avrupa yılan balığı popü-
lasyonundaki azalmanın, balıkçılık 
da dahil olmak üzere bu balığı ve 
ya adığı ortamları türün ya amının 
farklı evrelerde etkileyen balıkçılık 
faaliyetleri de dahil olmak üzere 
doğal nedenlerin ve antropo enik 
baskıların bir kombinasyonundan 
kaynaklandığı kabul edilmekte-
dir. G /42/2018/1 Tavsiyesi 
uyarınca ve Avrupa yılan balığının 
y netimine ili kin 2019 G  
Çalı ma Grubu toplantısında 

yapılan tartı maların ardından, 
G  Akdeniz de bir ara tırma 
programı uyguladı. Bu ara tırma 
programının temel amacı, Avrupa 
yılan balığı için uzun vadeli, çok yıl-
lık bir y netim planının temellerini 
atmak amacıyla Akdeniz de mev-
cut verilerin toplanması, harman-
lanması ve analizi ile kaynakların 
değerlendirilmesi ve y netimi için 
e güdümlü bir çerçeve tasarlamaktı. 

B lge çapında yapılan isti areler 
sonucunda, ara tırma programı, 

devam eden ara tırma faaliyetle-
riyle güçlerin birle tirilmesi ve 
uzmanlığın payla ılması yoluyla, 
uyumlu bir eylem olarak yürütül-
mü tür. Pek çok ülkeden dokuz 
bilimsel ortak ve dokuz idari odak 
noktasını kapsamaktadır. Ara -
tırma programı, Akdeniz deki 
Avrupa yılan balığı popülasyo-
nunun biyolo isi, habitatları ve 
izlenmesine ili kin verilerin top-
lanmasının yanısıra, bu türü hedef 
alan balıkçılık faaliyetlerinin 
değerlendirilmesi ve y netimi ile 
ilgili de birçok boyutu kapsıyordu.

 e ri i i ir et inli te eni e r a lan al  i in o  ll  ir neti  lan  
ol t r a la il ili eli eleri a la
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s an a  alen ia ni ersitesin en ara t r a lar  i tli  al lar n n 
anisa is ara itine arl  ol a n  orta a o

The F ish Site ın haberine g re 
Valencia niversitesi ndeki ara -
tırmacılar, çiftlik balıklarının ani-
sakis olarak adlandırılan nematod 
parazite duyarlılığını incelediler 
ve çiftlik balıklarının normalde 
enfeksiyona kar ı savunmasız 
olmadığı ve parazitin çiftlik alanla-
rına ula masının zor olduğu sonu-

cuna vardılar. Çiftlik balıklarına 
verilen yem parazit içermediğin-
den endüstrinin genel olarak bu 
zararlıdan ari olduğu dü ünülü-
yor. Valensiya niversitesi ava-
nilles Biyoçe itlilik ve Evrimsel 
Biyolo i Enstitüsü nün (I BiBE) 

eniz oolo isi grubundan ara -
tırmacıların yürüttüğü ANITEST 

adlı bir pro ede, çiftlik balıkları-
nın parazite maruz kaldıklarında 
g sterdikleri hassasiyet düzeyi 
değerlendirildi. Ara tırmacılar, 
yemin yutulması ve sindirilmesi 
sürecinde parazit yok olduğundan, 
enfeksiyon oranlarının çok sınırlı 
olduğunu tespit ettiler. Parazitlerin 
yalnızca 10 u balığa bula mayı 

ba armı  olmakla birlikte, bunların 
çoğunda, enfeksiyon kapasitelerini 
azaltan, kolayca fark edilen dı  ve 
iç hasarlar g rüldü. Ekibin, parazi-
tin yalnızca balığın iç organlarının 
yüzeyine yapı tığını kaydetmi  
olması nem ta ıyor, zira tüketici 
için nemli olan doku, kas doku-
sudur.

n n atalon a a  ant arles e la ita a i tesislerin e l nan le re  ol  tan lar

s an a  eni e s  r nleri eti tiri ili ini aha s r r le ilir l a  
Çe itli tarım-gıda alanlarında 
Ar-Ge+I ye adanmı  bir ara -
tırma enstitüsü olan IRTA, IA -

I EA  - aragoza Akdeniz Tarım 
Enstitüsü ile birlikte, Akdeniz su 
ürünleri yeti tiriciliğini daha sürdü-
rülebilir ve rekabetçi hale getirmeye 
adanmı  bir çaba olan edAI  pro-
esini koordine ediyor. Kapsamı son 

derece geni  olan ara tırmalar, en 
yaygın olarak üretilen iki tür olan 
levrek ve çipuraya odaklanarak su 
ürünleri değer zincirinin her a ama-
sındaki üretim, çevre, ekonomi ve 
toplumla ilgili engelleri irdeliyor. 

evrek ve çipuranın beslenme ve 
yeti tirme d ngüsündeki zooteknik 
geli meler, ara tırma çabalarının 
büyük bir kısmının odak noktasını 
te kil ediyor. arklı larva yeti tirme 
ko ullarının yanısıra, performansı 
artıran ve balıkları patolo ik ve çev-
resel zorluklara kar ı daha dirençli 
hale getiren daha sürdürülebilir ve 
fonksiyonel besleme biçimleri test 
edilmi tir. Ayrıca, en ümit vaat eden 
yollardan biri de genetik ıslahtır. 

edAI , Performfi sh pro esiyle 
birlikte, çipura ve levreği genomik 
olarak analiz etmek için bir çip 
geli tirdi ( ed ish SNP). Bu, çift-
lik ve yabani popülasyonları gene-
tik olarak karakterize etmek için 
uygulanabilecek, üreme y netimi 
programları olu turmak için çok 
faydalı bir bilgi aracıdır. Bu tek-
nolo i ayrıca, kaslardaki lipid oranı 
gibi balık kalitesiyle ilgili belirli 

zelliklerin kalıtsallığını incelemeyi 
de mümkün kılmı tır. Bir ba ka 
ara tırma alanı da hayvan sağlığı 
olmu tur.

Su ürünleri yeti tiriciliği daha 
yoğun sistemlere doğru kayarken, 
hayvanlar bula ıcı hastalıklara 
kar ı daha hassas hale geliyor. Bu 
nedenle edAI , yeni bir a ının 
test edilerek son derece cesaret 
verici sonuçlar sağladığı NNV 

(sinir nekroz virüsü) de dahil olmak 
üzere Akdeniz deki en nemli 
pato enlerin risk değerlendirmesini 
gerçekle tirdi. Ayrıca, epidemi-
yolo ik bilgi ve strate ilerin daha 
e güdümlü y netimine ve biyogü-
venlik nlemlerinin daha sistema-
tik bir değerlendirmesine y nelik 
ilerlemeler de kaydedildi. Bunlara 
ek olarak, pro e kapsamında, sek-
t rle ilgili yaygın yanlı  anlama-
lara ve kasıtlı yanlı  bilgilere kar ı 

koymak için bir dizi pratik rehber 
ve y ntem geli tirildi. edAI , 
geçtiğimiz Ekim ayında, elde edi-
len tüm yeni bilgilerin di ital bir 
deposu olan araç kutusunun bilim 
insanlarına, üreticilere ve pay-
da lara sunulduğu adeira daki 
bir etkinlikle sona erdi. 34 ortağı 
kapsayan edAI  pro esi Avrupa 
Birliği nin orizon2020 programı 
kapsamında 7 milyon avro tuta-
rında fonla fi nanse edildi.
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 i e ro et e ane eni  tara
ish Site, daha fazla insanı sağ-

lıklı ve sürdürülebilir bir beslenme 
biçimi kapsamında istiridye ve 
midye gibi türleri yemeye te vik 
eden, yeni ürünlerin geli tirmesi 
yoluyla deniz ürünleri sekt rüne 
yardımcı olmayı amaçlayan yeni 
bir ara tırmanın u anda yanıtlara 
açık olduğunu bildirdi. ambridge 

niversitesi nden acob Gawel in 
pro esi kapsamında gerçekle tirilen 
bu çalı ma, deniz ürünleri sekt -
rünün çift kabuklu kabuklu kültür 
ürünlerine y nelik kamuoyu algı-
sıyla ilgili bilgi düzeyini arttırmayı 
amaçlıyor. acob Gawel konuyu 

yle açıklıyor: Gıda seçimleri-
miz, sağlığımız ve çevresel ayak 

izimiz açısından büyük bir neme 
sahiptir. Sağlığa  ve çevreye fayda-
larına rağmen, çift kabuklular Bir-
le ik Krallık ta insanların rağbet 
g stermediği bir protein kaynağı 
olmaya devam ediyor. Pro e, insan-
ların gıda ile ilgili davranı larını 
etkileyen fakt rler hakkında bilgi 
edinme ve Birle ik Krallık taki 
gıda sistemimizin sürdürülebilirliği 
açısından potansiyel olarak nemli 
sonuçlar doğurabilecek ekilde, çift 
kabuklularla ilgili ürün geli tirme 
süreçlerine temel te kil edecek bil-
gileri derleme olanağı sağladı.

acob Gawel e g re, daha fazla 
insanı çiftliklerde yeti tirilmi  

çift kabukluları yemeye te vik 
etmek gerek, zira bu çevre ve 
insan sağlığı için bir kazan-kazan 

rneği... Gawel bu durumu yle 
açıklıyor: Çift kabuklular, daha 
yüksek seviyelerde demir, çinko, 
A ve B12 vitaminleri ve omega 
3 yağ asitlerinin yanısıra, morina 
ve ton balığı gibi popüler balık-
lara benzer bir protein içeriğine 
sahiptir. Sürdürülebilirlik ile ilgili 
olarak  Çift kabuklu su ürünleri 
yeti tiriciliği için neredeyse hiç 
toprak veya tatlı su kullanılma-
sına gerek yoktur – üretim, bun-
ların yerine deniz suyuna dayanır 
ve birçok et ürününden ve bitki-
sel üründen daha dü ük sera gazı 

emisyonuna sahiptir. Ayrıca, çift 
kabuklu resifleri suyu filtreleme, 
yumurtadan yeni çıkan balıklar 
için ya am alanı sağlama, kıyı 
ta kınları ve fırtınalardan koruma 
gibi ekolo ik faydalar da sunar. 
Kabuklu deniz ürünlerinden 
yemek hazırlamanın zor bir i  
gibi algılanması, çift kabuklula-
rın tadına a ina olmama, sağlığa 
ve çevreye faydaları hakkındaki 
bilgi eksiklikleri, gıda güvenliği 
ile ilgili endi eler ve daha genel 
olarak sosyal normlar ba lıca 
sorunları te kil etse de, bunlar 
hiçbir ekilde eksiksiz bir liste 
olu turmuyor ve meselenin daha 
fazla ara tırılması gerekiyor.

eton al  ili  a a lar  an r nler en e a  a  reti i i in 
enili i ir  eli tiri or  

Riga Teknik niversitesi nden 
bilim insanları, ana hammadde 
olarak tarım endüstrisinin yan 
ürünlerini kullanarak, omega-3 
yağ asitleri açısından zengin yağ 
üretimi için teknolo ik bir ç züm 
geli tirdiler. an ürünleri kulla-
narak yağ üretiminin maliyetini 
dü ürmek mümkün. Kullanılan yan 
ürünlerin gıdalarda kullanılabile-
cek nitelikte olu u, bu ç zümün 
uygulama alanlarını geni letiyor. 
Bu bulu , su ürünleri yeti tirici-
liği, hayvancılık ve evcil hayvan 
maması sekt rlerinin yanısıra, 
insanlar için üretilen gıda takviye-
leri için de faydalı olacaktır. Bulu , 
yağ üreten tek hücreli zel bir mik-
roorganizmalanın yeti tirilmesine 
dayanıyor. ikroorganizma, yan 
ürünleri tüketirken yağ üretiyor. 

ikrobiyal biyokütlenin ferman-
tasyon sonrası i lenmesinde ve yağ 
ekstraksiyonunda birçok yenilik 
uygulandı. Tek hücreli organiz-
manın ürettiği yağ, balık ve hay-
van yemlerinde içerik malzemesi 
olarak veya be eri tüketim için 
gıda takviyesi olarak kullanılabilir. 

niversite, bu teknolo ik ç zümü 
ticarile tirmek için münhasır hak-
lara sahip olacak bir isans Sahibi 

e erli e a  a n n reti i i in al  at lar  enili i ir s re le i lene ilir

arıyor. Sürece, etonya tarafından 
verilecek bir patent ve patentin 
çıkarılmasından sonra yapılacak 

teknolo ik know-how tanımlaması 
da dahil olacak. aha fazla bilgi 
için bakınız: http://inovaci as.rtu.lv
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Değişen iklim karşısında uyum sağlama ve iklim değişikliğine katkıyı azaltma 

İklim değişikliğine karşı deniz 
ürünleri sektörü 
İskandinav ülkelerinden balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği paydaşları ile bilim insanları, iklim değişikliğinin yol açtığı güçlüklere 
değinmek üzere, İskandinav Denizcilik Düşünce Kuruluşu ve ICES (Uluslararası Deniz Keşif Konseyi) tarafından, İskandinav 
Bakanlar Konseyi’nin de desteğiyle ortaklaşa düzenlenen çalıştayda, Aralık ayında Danimarka’nın Elsinore kentinde bir araya geldiler. 

Ç alı tayda, balıkçılık ve su 
ürünleri yeti tiriciliği ala-
nında iklim deği ikliğinin 

ortaya çıkardığı zorluklara ili kin 
son ara tırmalar ve giri imler g z-
den geçirdi ve uzmanlık bilgisi, 
uygulamalı deneyimler ve ğreni-
len dersler sentezlenmeye çalı ıldı. 

aha uzun vadeli hedef ise, İskan-
dinav balıkçılığı ve su ürünleri sek-
t rlerinin bilgi, fikir ve uygulama 
alı veri inde bulunmalarını sağ-
layacak bir platform olu turmak 
amacıyla Balıkçılık ve Su rünleri 
için İskandinav İklim eği ikliği 

orumu nu faaliyete geçirmekti. 
Çalı taya, İzlanda eski balıkçılık 
bakanı rni . athiesen ba kan-
lık etti.

Tıpkı dünyadaki okyanusların 
büyük risk altında olması gibi, balık 
avcılığı ve su ürünleri yeti tirici-
liği de aynı ekilde risk altındadır. 
Çalı tay, iklim deği ikliğini bir 
madalyonun iki yüzü olarak değer-
lendirmi tir: Balıkçılık ve su ürün-
leri sekt rleri, iklim deği ikliğinin 
neden olduğu, kimi zaman yıkıcı 
da olabilen deği imlere nasıl uyum 
sağlayabilir ve bu sekt rler, ikli-
min deği mesine neden olan meka-
nizmalara kendi katkılarını nasıl 
azaltabilir  Basitçe ifade etmek 
gerekirse, iklim deği ikliğinin 
ortaya çıkardığı zorluklara y nelik 
ç zümler, iklim deği ikliğinin mev-
cut ve gelecekteki etkilerine uyum 
sağlayarak adapte olmak ve sera 
gazı emisyonunu (G G) azaltarak 
sekt rün karbon ayak izini en aza 

indirmek, b ylece iklim deği ikliği-
nin etkilerini de azaltmak anlamına 
gelecektir. 

li  e i i li i 
ar s n a o an s

Çalı tayda sunum yapanlar, balıkçı-
lık ve su ürünleri sekt rlerinin kar-
bon ayak izlerini azaltmada çe itli 
ekillerde ilerleme kaydettiğini, 

ancak halihazırda hissedilen deği-
en ko ullara uyum sağlamada elde 

edilen ba arının yetersizliği konu-
suna değindiler. İklim deği ikliğinin 
balıkçılık ve su ürünleri yeti ti-
riciliği alanında ortaya çıkardığı 
tehlikeler iyi bilinmektedir. eği-
iklikler, atmosferin ve okyanusla-

rın ısınmasını, yağı  düzenindeki 
deği iklikleri ve iddetli hava ko ul-
larının sıklığının artmasını içermek-
tedir. kyanuslar giderek daha tuzlu 
ve asidik hale geliyor, bu da suda 
ya ayan birçok türün fizyolo isini 
ve davranı ını etkilerken, verimli-
liği, ya am alanlarını ve g ç alı -
kanlıklarını da deği tiriyor. eniz 
seviyesinin yükselmesi ve daha 
güçlü fırtınalar, kıyı topluluklarını 
ve ekosistemleri tehdit ederken 
hem kıyıda hem de açık denizdeki 
su ürünleri tesislerini ciddi biçimde 
etkileyecektir. ünyadaki mercan 
resi eri yok olma tehdidi altında. 
Bazı iç g ller ve su kaynakları kuru-
yor ve dünya çapında düzenli olarak 
yıkıcı seller meydana geliyor.

Balık avında yüksek düzeyde yakıt 
kullanılmakta, bu da günümüzde 

hali hazırda yüksek olan balıkçı-
lık maliyetlerinin neredeyse yüzde 
60 ına denk gelmektedir. Ticari 
balıkçılıkta, yakıtın çoğu gemi 
motorunun çalı tırılmasında kul-
lanılır, ancak yakıt aynı zamanda 
gemide i leme, soğutma ve don-
durma gibi faaliyetler için de kul-
lanılmaktadır. Bir avın yakalanıp 
karaya çıkarılmasının ardından, 
i leme, nakliye ve dağıtım i lemleri 
de karbon ayak izine eklenir. ine 
de balıkçılık ve su ürünleri yeti ti-
riciliği, diğer hayvansal protein elde 
etme yollarının çoğundan daha az 
karbon ayak izi ortaya çıkarmak-
tadır. Su ürünleri yeti tiriciliği ala-
nında da ener i tüketimi bir endi e 
kaynağıdır, ancak su ürünleri yeti -
tiriciliğinde karbon ayak izinin nere-
deyse tamamı balık unu üretimi ve 
nakliyesinden kaynaklanmaktadır. 

Avrupa daki su ürünleri yeti tirici-
liği, rneğin balık unu, balık yağı ve 
soya gibi deniz ve kara sistemlerin-
den, zellikle somon gibi etçil türler 
için kullanılan ithal yem veya ithal 
hammaddelere bağlıdır. eniz kay-
naklı malzemelerinin yerine bitkisel 
kaynaklar kullanmak, etkiyi deniz-
den karaya kaydırır.

al  n n  eslen e 
re i ine at a  

Sekt rü daha sürdürülebilir kılmak 
için deniz kaynaklı içeriklerin kul-
lanımı azaltılmalı ve deği tirilme-
lidir. Balık kafası, iskelet, kesilmi  
parça, deri ve organlar gibi yan 
ürünler içerik olarak kullanılmalı-
dır. erel içeriklerin kullanılmasıyla 
gerçekle tirilen yerel üretim, ula-
ımın neden olduğu sera gazlarını 
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ortadan kaldıracaktır. Sekt r, tama-
men sürdürülebilir bir balık yemi 
üretmeye yakla maktadır, ancak 
kısa vadede tam bir ç züm olası 
g rünmüyor. Sürdürülebilir balık 
yemi içerikleri, üretim artıncaya 
dek, muhtemelen nümüzdeki on 
yılda geleneksel yem içeriklerini 
destekleyecektir. Kopenhag niver-
sitesi Gıda ve Kaynak Ekonomisi 

epartmanı ndan açılı  konu ma-
cısı ax Nielsen, su ürünleri yeti -
tiriciliğinin dünya çapında en hızlı 
büyüyen hayvan yemi üreten sekt r 
olduğunu belirtti ve hem balık hem 
de bitki bazlı içerik maddeleri olmak 
üzere su ürünleri yeti tiriciliğinin 

2 emisyonlarının çoğundan, yem 
üretiminin sorumlu olduğunu tekrar 
vurguladı. er ne kadar yem d nü-
üm oranı azaltılabilse de 2 deki 

esas dü ü , yabancı kaynaklı yem 
içeriklerine olan bağımlılığın azal-
tılmasına bağlı olacaktır. Ayrıca, 
yeniden dola ıma sokma giderek 
daha fazla kullanıldığından, ucuz 
ye il ener i kaynaklarının geli tiril-
mesi de son derece kritik olacaktır. 
Nielsen ayrıca sera gazlarını azalt-
mak için vergileri, ticaret yapıla-
bilen izinleri ve diğer te vikleri de 
savundu. En ba arılı ç zümler, en 
uygun maliyetli olanlar olacaktır.

Bio ar Group küresel sürdürülebi-
lirlik direkt rü Vidar Gundersen in 
belirttiğine g re 1990 da yemin 
yakla ık yüzde 80 i deniz kaynaklı 
içeriklerden yapılıyor ve bağlayıcı 
olarak bazı bitkisel malzemeler ve 
buğday kullanılıyordu. Bugün deniz 
kaynaklı içerikler yakla ık yüzde 
20 yi olu turuyor, ancak bunun 
sadece yüzde 10 u İskandinav ülke-
lerinden geliyor.

ani, İskandinav ülkelerinde yeti -
tirilen somon balığının memleketi 
aslında İskandinavya değil, çünkü 
biz -ve balıklar- ne yersek oyuz. 

eniz ürünleri üretimini iki, üç, 
hatta d rt katına çıkarmamız gereke-
cek ve bu da hammadde miktarında 
buna paralel bir artı  gerektire-
cek. reticilere, İskandinav balık 
yemi için daha fazla hammadde 

üretmeleri için te vik verilmelidir. 
Karbon ayak izini azaltmak aynı 
zamanda tropikal b lgelere, zel-
likle Güney Amerika b lgesine 
olan bağımlılığımızı azaltmak anla-
mına geliyor. zetlemek gerekirse, 
Gundersen daha fazla yan ürün, 
tek hücre teknolo ilerinden daha 
fazla içerik ve daha dü ük beslenme 
basamaklarına ait daha fazla içerik 
kullanımına tanık olacağımızı s y-
ledi. ine de beslenme re iminin 
çoğu bitki temelli olacaktır.

 r nleri 
eti tiri ili i  

e is onlara ar l  
e iller e at a 

l n a ta r

Su ürünleri yeti tiriciliğinin sera 
gazı emisyonlarına ve çevresel 
bozulmaya yaptığı diğer katkılar, 
arazi kullanımındaki deği iklikleri 
ve yem için soya fasulyesi veya 
palmiye yağı üretmek için kasıtlı 
ormansızla tırmayı  azot ve fosfor 
içerebilen ve çevredeki suyu kir-
letebilen yem ve dı kı atıklarını  
hem yerel çevreye hem de vah i 
balık stoklarına zarar veren balık 
kaçı ları ve yüksek oranlardaki 
parazitleri ( rneğin deniz biti) 
içermektedir. Artan nüfus, balıkçı-
lık ve su ürünleri yeti tiriciliğinde 
üretimin artması için baskı olu -
turmaktadır. Günümüzde 7 milyar 
civarı olan dünya nüfusunun, 2050 
yılına kadar 9,7 milyara ula acağı 
tahmin ediliyor. Artan nüfusu bes-
leyebilmek için, yüzde 70 daha 
fazla proteine ihtiyaç duyulacaktır. 
İklim deği ikliği, bu geni lemenin 
yalnızca karada gerçekle mesini 
imk nsız hale getiriyor. urası çok 
açık ki, deniz kaynaklı beslenme 
geleceğin yükselen eğilimlerinden 
biri olacaktır. Balık ve diğer deniz 
ürünlerinden elde edilen protein 
ister balık avından ister su ürün-
leri yeti tiriciliğinden elde edilsin, 
tümü hayati besinler olan hayvan-
sal protein, yağlar ve mega-3 yağ 
asitleri elde etmenin çok etkili bir 
yoludur.

Gıda ve Tarım rgütü ne ( A ) 
g re, dünya çapında balık tüketimi 
1990 dan bu yana yüzde 122 arttı 
ve su ürünleri yeti tiriciliğinden 
elde edilen ürünler, u an bunun 
yüzde 50 sinden fazlasını olu tu-
ruyor. Bununla birlikte, 2017 de 
balık, toplam hayvansal proteinin 
yalnızca yüzde 17 sini ve dünya 
çapında tüketilen tüm proteinle-
rin yüzde 7 sini olu turuyordu. 
Ancak, talep arttıkça ve balık 
avı sürdürülebilirliğin sınırlarına 
yakla tıkça veya bu limitleri a tıkça 
bu durum deği ecektir. 2050 yılına 
kadar su ürünleri yeti tiriciliği, 
üretimini ikiye katlayacak ve deniz 
ürünlerinin temel kaynağı haline 
gelecek. Çalı tayın katılımcıların-
dan bazıları, u basit mesa ı verdi: 
Gıda üretiminden kaynaklanan sera 
gazı artı ını azaltmak için daha 
fazla deniz ürünü yeti tirin. ay-
vansal protein üretmenin en sağdu-
yulu yolu budur.

li  e i i li inin 
son lar la il ili 

elirsi li

Norveç Arktik niversitesi iT den 
açılı  konu macısı Profes r ic-
haela Aschan ın belirttiğine g re, 
tüm Norveç kıyı eridinde yer alan 
Norveç somonu yeti tiriciliğini ısı, 
sıcak hava dalgaları, deniz seviye-
sinin yükselmesi, fırtınalar, oksi-
ensizle tirme, okyanus asitlenmesi 

ve yüzey akı ı gibi iklime ili kin 
bir dizi farklı stres etkenine maruz 
kalmaktadır. Balıkların deği en 
ko ullara g re hareket edebildiği 
balık yataklarının aksine, su ürün-
leri yeti tiriciliğinde balıklar belirli 
bir yerde tutulur ve yeti tiricilik, 
sahaya zgü ko ullardan etkilenir. 
İklim deği ikliğine ili kin stres 
etkenleri üretimin nerede gerçek-
le tiğine g re farklı etkiler g ste-
rir ve her bir b lgeye zgü farklı 
ç zümler bulunmalıdır. rneğin 
sıcaklık artı ının kuzeydeki etkisi, 
güneyde yarattığı etkiden farklı 
olacaktır. Benzer ekilde, stres 
etkenleri, bir fiyorttaki korunaklı 

bir alanı, korunmasız veya açık 
okyanus alanından farklı ekilde 
etkileyebilir.

Su ürünleri yeti tiriciliği üzerindeki 
nceki olumsuz etkiler listesine 

Profes r Aschan, büyüme oranları 
(balıklar ılık suda daha hızlı büyür 
ve daha erken olgunla ır), verim, 
büyüme mevsimi ve artan lüm 
oranı üzerindeki etkilerin yanı sıra 
kaçı  sayısındaki artı , yırtıcılık, 
zararlı algler ve denizanası artı ı 
gibi pek çok fakt rü daha ekledi. 
Balıkçılığa gelince Aschan, iklim 
deği ikliğinin balıkları Kuzey 
Kutbu türlerinin bulunduğu kuzey 
kıyılarına doğru ittiğini ve bunun, 
ekosistemler üzerindeki sonuçların 
henüz tam olarak modellenemedi-
ğini kaydetti. Çevre y netimleri, 
ng rülemeyen ko ullarla 

mücadele etmek için birden fazla 
araç ve hedefi birbiriyle entegre 
etmek zorunda kalacaktır. Aschan 
ayrıca, katılımcıları i letmeleri, 
belediyeleri ve ülkeleri için iklim 
uyum planları geli tirmeye çağırdı. 

ar on a a  i ini 
a alt a  i in ites 

e i tir e

İsveç RISE Ara tırma Enstitüsünden 
açılı  konu macısı Sara ornborg, 
teknelerde kullanılan yakıtın, balık 
avında karbon ayak izinin ba lıca 
sebeplerinden biri olduğunu ve 
yakıt kullanımının balık yatağına 
bağlı olarak nemli lçüde deği -
tiğini yineledi. Tüketilmi  stokları 
avlamak, karadaki balıkların kilosu 
ba ına, bol miktarda bulunan stok-
ları avlamaktan daha fazla yakıt 
gerektirir, çünkü dü ük miktarda 
balık, balıkçıları daha uzun süre av 
aramaya ve balıkları yakalamak için 
daha ağır araçlar kullanmaya zorlar. 

aha büyük avlar ve daha fazla 
balık miktarı, birim ürün ba ına 
daha az emisyona yol açar. orn-
borg ayrıca tarama, dip trolü ve ı ın 
trolü gibi yakıtın yoğun olarak kul-
lanıldığı tekniklerden, balık sepeti 
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veya tuzak balıkçılığı, animarka 
gırgırı ve galsama ağı gibi alternatif 
tekniklere geçilerek sera gazının 
nemli lçüde azaltılabileceğini 

kaydetti. em av balıkçılığı hem de 
su ürünleri yeti tiriciliği için ortak 
çevresel baskılar arasında ener i 
tüketimi, sera gazlarının salınımı 
ve diğer toksik emisyonlar, plastik 
kirliliği, deniz tabanının bozulması 
ve istilacı türler yer alıyor.

n te i ler e 
a r  nle ler 

ol la sera a n n 
a alt

ax Nielsen, sera gazı azaltımı 
konusuna ekonomik bir bakı  açı-
sıyla odaklandı. Sera gazı azaltı-
mının, çok yüksek maliyetleri olan 

nemli bir g rev olduğunu kay-
detti. Burada ekonomi biliminin 
rolü, en ucuz, en uygun maliyetli 
ekilde nasıl hareket edileceğini 

belirlemek olacaktır. Nielsen, eko-
nomistlerin sera gazı emisyonunu 
harici bir fakt r, piyasa mekaniz-
masının dı ında kalan bir unsur 
olarak g rdüklerini belirtti. Sera 
gazlarını azaltmak için finansal 
te vikler vermeyi ve caydırıcı 

nlemler uygulamayı savundu - 
ba ka bir deyi le, bırakın çevreyi 
kirletenler deme yapsın. Balıkçı-
lık için, 2  oranındaki azalmanın 
çoğu, zellikle sera gazını azalt-
mak amaçlı değil, verimliliği artır-
mak amacıyla yapılan piyasaya 
dayalı y netim reformlarından 
kaynaklanmaktaydı. rneğin yakıt 
verimliliğini artırmak ve ağ veya 
trolle avlanma ç zümleri arasında 
bir denge bulmak gibi, daha fazla 
deği ikliğe ihtiyaç duyulmaktadır. 
Balıkçılık faaliyeti yürütenlerin 
iklim üzerindeki kendi etkilerini 
azaltmak için uygulayabilecekleri 
dü ük karbonlu tekne yakıtı kulla-
nımı gibi birçok giri im, denizcilik 
sekt ründe ba latılmı  durumda.

İzlanda balıkçılıkta sürdürülebi-
lirlik yetkilisi ildur auksd ttir 
yaptığı sunumda, İzlanda nın 

balıkçılık sekt rünün ulusal refa-
hın temel direği ve kültürün nemli 
bir parçası olduğunu açıkladı ve bu 
kadar nemli bir sekt rün ve doğal 
kaynaklarının kullanımının nasıl 
olması gerektiği konusunda çe itli 
g rü lere yol açtığını belirtti. 
1980 lerde İzlanda balıkçılığı iki 
sorunla kar ı kar ıya kaldı: a ırı 
avlanma ve ekonomik verimsizlik, 
ancak bu sorunların büyük lçüde 
üstesinden gelindi. İzlanda nın 
balıkçılık sekt rünün, 2005 teki 
seviyelere g re 2030 yılına kadar 
karbon emisyonlarında yüzde 
50 lik bir azalma elde edeceğini 
ve 2040 yılına kadar fosil yakıt-
lardan arınmı  olacağını tahmin 
ediliyor. Balıkçılıkta toplam petrol 
tüketimi 1990 daki seviyelere g re 
yüzde 48 azalmı tır. 1980 de 2400 
ton balık hasadı için 90 ila 100 i çi 

gerekliydi, ancak 2016 da 3200 ton 
hasat için sekiz i çi yeterli olmu tu. 

auksd ttir ba arıyı iyi balıkçılık 
y netimine, balık avı sekt ründeki 
güçlendirmelere ve yeni gemi ve 
ekipmanlara yapılan yatırıma atfet-
mektedir. 1980 lerde kota sistemi-
nin uygulanmasıyla, a ırı avlanma 
azaldı ve stoklar toparlandı, b y-
lece daha fazla balık yakalamak 
için daha az çaba gerekti.

at a e er  a lanan 
al  ha ine ter ih 

e il eli ir

İzlanda nın balık i leme tesisleri 
tarafından tüketilen ener i, 
1980 lerden bu yana yüzde 85 azaldı. 

akında, tesisler neredeyse tamamen 
yenilenebilir elektrikle i letilecek. Ve 
gemiler limandayken yenilenebilir 

elektrik de kullanacaklar. 
auksd ttir, irketlerin yenilik 

yapmaları ve kaynakları daha 
verimli kullanmaları için bir te vik 
sunmanın gerekli olduğunu s yledi. 

irketler, elde edilen av miktarını 
artırmaya çalı mak yerine, katma 
değer yaratacak ve her bir balıktan 
israf etmeden en fazla değeri 
elde edecek ç zümler bulmalıdır. 

auksd ttir ayrıca tıbbi ürünler, 
gıda takviyeleri, güzellik ürünleri ve 
daha pek çok ürün dahil olmak üzere 
denizden elde edilen ürünler için 
birçok yeni pazarın ortaya çıktığını 
kaydetti.

W illiam Anthony

alıştay a kullanılan o er oint 
sunumları İskan inav Deniz ilik 
Düşün e uruluşu e  sitesin e 
mev uttur  htt s nmtt or

al l  se t r n en a na lanan e is onlar n a l a se e i  al  e ilerinin se i i in 
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F A O ’ nun e n s on S O F I A  
r a por u, kür e s e l  düz e yde  s u 
ürünleri sekt rünün artık 

balık avcılığından daha fazla balık 
ve deniz ürünü ürettiğini doğruluyor. 
Sekt r, gıda güvenliği için elzem 
olması ve diğer gıda üretim alanla-
rına g re daha sürdürülebilir olması 
nedeniyle dünya çapında nem 
kazanıyor. Gıda ve iklim deği ikliği 
doğal olarak bağlantılıdır. retti-
ğimiz tüm gıdalar aynı zamanda 
iklimi de etkiler. Genel olarak, 
gıda, dünya çapındaki küresel sera 
gazı emisyonlarının d rtte birinden 
sorumlu. Ancak, tüm gıdalar iklim 
açısından aynı sonuçlara sebebiyet 
vermiyor. rneğin et, peynir ve 
diğer süt ürünleri gibi hayvansal 
ürünler, nebati ürünlere g re nemli 
lçüde daha yüksek emisyonlarla 

ili kilidir. Bu bağlamda, hayvansal 
ürünler arasında en iyileri balık ve 
deniz ürünleridir. Balık proteinleri, 
karasal protein kaynaklarına g re 
nemli lçüde daha küçük bir 2 

ayak izine sahiptir. Bu açıdan balık 
ve deniz ürünleri, iklim dostu bir 
diyetin nemli bir bile eni olabilir. 
Ancak bu bilgiler, beslenme biçim-
leriyle ilgili kararlar verirken bu tür 
kriterleri giderek daha fazla dikkate 
alan tüketicilerin tamamına ula mı  
değildir.

Küresel iklim deği ikliği üzerin-
deki olumsuz etkisini azaltma bağ-
lamında, su ürünleri yeti tiriciliği 
aslında oldukça iyi bir konumdadır. 

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin iklim değişikliğindeki rolü 

Yem ve taşımacılık, en büyük CO2
emisyon kaynakları
İklim değişikliği, dünya çapında su ürünleri yetiştiriciliği operasyonlarını da etkiliyor. Fırtına, şiddetli yağmur veya yükselen 
sıcaklıklar gibi hava felaketleri birçok yerde büyük hasara neden oluyor. Bununla birlikte, su ürünleri yetiştiriciliğinin iklim 
değişikliğini tetikleyen etkenler arasında yer alıp almadığı ve yükselen sıcaklıklardan sorumlu olup olmadığı, sorumlu ise ne ölçüde 
sorumlu olduğu ve etkisinin nasıl azaltılabileceği merak ediliyor.

 r nleri eti tiri ili i 
a n  an a he  a r 

he  e s l  

Bir yandan, küresel su ürünleri 
endüstrisinin kendisi iklim kri-
zinden ciddi ekilde etkileniyor. 

iddetli hava olayları daha sık 
meydana geliyor ve çiftlikler  balık-
ları, kabuklular ve yumu akçaları 

fizyolo ik açıdan etkileyen, bu can-
lıların büyümelerini ve sağlıklarını 
olumsuz y nde etkileyen, giderek 
artan stres fakt rlerinin tesiri altına 
giriyor. astalıklara ve enfeksiyon-
lara yatkınlık artıyor. ehirli alg 
patlamaları ağ kafeslerdeki balık 
stoklarını tehlikeye atıyor, okyanus-
ların asitlenmesi kabuklu deniz hay-
vanlarının kabuklarını olu turmasını 

Bununla birlikte, gıda endüstrisinin 
ba ka hiçbir alanı bu kadar hızlı 
büyümediği için baskı altındadır. 
2018 yılında, dünya çapında su 
ürünleri sekt rünün üretimi (su 
bitkileri dahil) 114,5 milyon tona, 
tahmini ilk satı  değeri ise 250 mil-
yar AB  dolarına ula tı. A ya 
g re bu d nemde su ürünleri sek-
t ründe 20,5 milyon ki i istihdam 
ediliyordu. Sekt rün devasa eko-
nomik nemi g z nüne alındı-
ğında, çok sayıda geli mekte olan 
ve sanayile mi  ülkenin su ürünleri 
yeti tiriciliğinde daha da güçlü bir 
büyüme için baskı yapması a ır-
tıcı değildir. Ancak sürdürülebilir-
liği ve çevre dostu olmayı te vik 
etmeye y nelik çabalar genellikle 
çok yetersiz kalıyor. Bugün akıllı 
yatırımcılar elbette rutin olarak pro-
elerinde sürdürülebilirlikle ilgili 

boyutların dikkate alındığını iddia 
ediyorlar, ancak bu, uygulamada 
çok fazla bir ey ifade etmiyor. 
Sürdürülebilirlik, kamusal alanda 
büyük lçüde yoruma bağlı olarak 
deği en, g rece zgün olmayan, 
hatta muğlak bir terimdir. Çevre-
sel, ekonomik ve sosyal y nlerin 
üç temel alanına g re sürdürü-
lebilirliğin lçülebileceği nesnel 
g stergeler vardır, ancak genellikle 
bu bağlamda odak noktası çevredir. 
Bu nedenle dikkatler, ncelikle su 
ve ener i tüketimine, atık üretimi ve 
geri d nü üm oranlarına ve tabii ki 
sera gazı emisyonlarına, yani kar-
bon ayak izine odaklanmaktadır.

e a  hali t i i lt r al lar n an el e e ilen al  
roteininin ar on io sit a a  i i  ara a na l  roteine 

na aran anla l  l e aha t r   
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zorla tırıyor ve daha yüksek sıcak-
lıklar ve kuraklık b lgesel düzeyde 
sorunlara neden oluyor. emen 
hemen tüm endüstrilerde olduğu 
gibi, su ürünleri yeti tiriciliğinde de 
mutlak bir kazanan veya kaybeden 
yoktur. Bir ülke içinde bile, münferit 
konumlar arasında, deği en ko ullar 
nedeniyle farklılıklar olabilir. İklim 
modelleri, Çin, Banglade  ve Endo-
nezya gibi ülkeler de dahil olmak 
üzere, küresel su ürünleri yeti tiri-
ciliğinin neredeyse yüzde 90 ının 
gerçekle tiği belli b lgelerin, iklim 
deği ikliğinden muhtemelen en 
fazla etkilenecek yerler olduğunu 
g steriyor. Bununla mücadele etmek 
için yoğun çabalar g sterilmezse, 
balık stoklarındaki dü ü , yüzyılın 
ortasına kadar yüzde 30 düzeyinde 
olabilir. Bu sadece yeti tiricilik için 
uygun türleri sayısını azaltmakla 
kalmayacak, aynı zamanda geçimi 
için su ürünleri yeti tiriciliğine 

dünyanın diğer b lgelerine g re 
daha fazla ihtiyaç duyan int-Pa-
sifik halklarının ya amları üzerinde 
de güçlü bir olumsuz etkiye sahip 
olacaktır.

te yandan, su ürünleri yeti ti-
riciliği bazı iklim sorunlarının 
ç zümünün de bir parçası olabilir. 
Birçok insan hayvansal protein 
yemekten vazgeçmeye karar ver-
mi  olsa da, et muhtemelen diyetle-
rimizin nemli bir bile eni olmaya 
devam edecek. Bu durumda ille 
hayvansal protein isteniyorsa, 
mümkün olduğunca balık ve deniz 
ürünlerinin tercih edilmesi te vik 
edilmelidir  Balıkçılıktan mı yoksa 
su ürünleri yeti tiriciliğinden 
mi geldiği çok fazla fark etmez, 
çünkü her ikisinden kaynaklanan 

2 emisyonları genellikle tavuk, 
domuz veya sığır eti gibi hayvan-
cılık sekt rü ürünlerinden nemli 

lçüde daha azdır. Bu, karbon 
ayak iziyle ilgili bir dizi ara tırma 
ile ortaya koyulmu tur. Sonuçlar, 

lçüm y ntemlerine ve toplanan 
verilerin kapsamına bağlı olarak 
farklılık g sterse de, ara tırmala-
rın temel bulgularıyla ilgili olarak 
artık hiçbir üphe kalmamı tır: 
balık her zaman en üst sıradadır. 

rneğin, Global Salmon Initiative 
ve B  Somon armers Association 
tarafından yapılan bir ara tırma, 
bir ton yenilebilir protein ba ına 

2 emisyon miktarını, salmo-
nidler için 9.8 ton, tavuk için 42.3 
ton, domuz eti için 56,7 ton ve sığır 
eti için 337.2 ton olarak vermek-
tedir. etzler Asset anagement 
(2020) ise somon eti üretiminin 

2 emisyonunu 7,9 kg 2 eq/
kg olarak hesaplamı tır. Bu rakam 
tavuk eti için 6,2 kg, domuz eti için 
12,2 kg, sığır eti için ise 39.0 kg 
olarak bulunmu tur. rbcastel 

ve diğerleri 2009, Blonk ve diğer-
leri ise 2008 tarihli (The Protein 
Puzzle – Protein Bilmecesi) ara -
tırmaları sonucunda, bir kilogram 
çiftlik somonu üretiminin sadece 
2 kg 2eq emisyonu ürettiğini 
iddia etmi tir.

esa la alar a o el 
olara  s l la so on 

llan l a ta r  

Konuyu ele tirel bir biçimde ele 
alanlar, sıklıkla, bu tür çalı mala-
rın neredeyse her zaman zellikle 
küçük bir karbon ayak izine, yük-
sek düzeyde yem verimliliğine ve 
protein tutma zelliğine sahip olan 
somon balığı olmak üzere, alabalık-
lar üzerinde yapıldığından ikayet 
ederler. Bununla birlikte, somonu 
seçmenin ana sebebi, bu balık türü-
nün ticari neminin büyük olu u ve 
çoğunlukla zaten sürdürülebilirliğe 

al lar n se i at n n  s  r nleri eti tiri ili in en a na lanan ar on io sit e is onlar n n en ne li i in i a na  ol  
l esel eti tiri ili  e a arla an n ne inin ne a ar  ol na air ir i er hat rlat a r    
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odaklanan ülkelerde üretildiği 
için 2 bilançolarının hesaplan-
ması için gerekli verilerin mevcut 
olmasıdır. Bununla birlikte, etçil 
bir balık türü olan çiftlik somonu, 
diğer balıklara kıyasla karbon ayak 
izi açısından genel spektrumun üst 
ucunda sını andırılma olasılığı 
daha yüksek  olduğundan, tipik bir 
balık modeli  olarak ele alınmaya 
son derece uygun sayılabilir.

Su ürünlerinin kültür yeti tiricili-
ğinde zaten dü ük olan 2 emis-
yonları ile ilgili olarak, karbon ayak 
izini daha da azaltmak için hangi ek 
olanaklardan yararlanılabileceği de 
akla gelen sorular arasında. Ayrıntılı 

incelemeler, su ürünleri yeti tiricili-
ğinde en büyük 2 emisyonu kay-
naklarının yem, nakliye ve soğutma 
olduğunu g steriyor. em, g rece 
çok daha olumsuz bir etkiye sahip. 
Norveç te yeti tirilen somon balığı 
için, yeti tirilen balıklar yalnızca 
Avrupa da pazarlandığı sürece, 
toplam 2 emisyonunun (yak-
la ık 2,6 kg 2eq/kg yenilebilir 
ürün) neredeyse üçte ikisinden yem 
sorumludur. Bununla birlikte, taze 
balıklar hava yoluyla Asya ya ihraç 
edildiğinde, emisyon her bir kilog-
ram yenilebilir ürün için yakla ık 
11 kg 2eq e yükselir ve bu da 
toplam bilançonun yakla ık yüzde 
80 ini olu turur. em, genel olarak 

su ürünleri yeti tiriciliğinde temel 
sorundur ve 2 emisyonlarının en 
büyük itici gücüdür. ygun yemin 
ihtiyaca dayalı tedarikinin yanısıra, 
proteinlere, minerallere ve omega-3 
yağ asitlerine eri im, su ürünleri 
yeti tiriciliği endüstrisinin gele-
ceği için en büyük zorluklardan 
biri haline gelmi tir. Balık unu arzı 
sınırlıdır ve yıllardır azalmaktadır. 
Balık unu, zellikle su ürünleri 
yeti tiriciliği yapılan i letmelerde 
balık ve karides türlerinin yeti ti-
rilmesine yarar. Sadece beslenme 
açısından değil, iklim açısından da 
yararlıdır. eniz besin zincirleri-
nin alt kısmında, dü ük bir trofik 
seviyeye sahip olan ançuvez, ringa 

balığı veya sardalya gibi en küçük 
pela ik türleri hede eyen balık avı, 
aslında, yalnızca 1 kg 2eq/kg lık 
av ağırlığıyla, son derece dü ük bir 

2 ayak izine sahiptir.

i ere  aha i li  
ost  eti tiri ili  

nte lerine 
o a lan l or

em üreticileri, kıt ve pahalı balık 
ununa alternatif olarak, soya veya 
mısır gibi bitki bazlı tarımsal kay-
naklara giderek daha fazla y neli-
yor. Bunlar, bugün rneğin somon 
yeminin içeriğinin yakla ık 70 ini 
olu turuyor. Bununla birlikte, bu 

selen s a l lar e ra l tan a na lanan s s l  a  l eler e sa an eti tiri ilerine ne li sor nlar a at a a a la  
ile  
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maddelerin kullanımı, ya amın 
tüm a amalarında balıkların bes-
lenme gereksinimlerini tam ola-
rak kar ılamak için nemli teknik 
uzmanlığa sahip olunmasının yanı-
sıra çok sayıda temel ara tırmanın 
yapılmasını gerektirir. Bu maddeler 
aynı zamanda karbon ayak izini de 
deği tirir. Genel olarak, bitki bazlı 
ürünler nispeten dü ük 2 emis-
yonlarına sahiptir, ancak soya gibi 
yem hammaddeleri çoğunlukla 
dünyanın uzak b lgelerinden ithal 
edilmekte ve bu da emisyon seviye-
lerini artırmaktadır. Ayrıca, bitkisel 
hammaddelerin etçil balıklar tara-
fından sindirilebilmeleri için sık-
lıkla endüstriyel olarak yoğun bir 
ekilde n i leme tabi tutulmaları 

gerektiğinden, 2 ayak izi daha 
da büyür. Su ürünleri yeti tiricili-
ğinin geleceği büyük lçüde buna 
bağlı olduğundan, yenilikçi ve sür-
dürülebilir hammaddelerin üretimi 
için süreçlerin geli tirilmesi tüm 
hızıyla devam ediyor. osun kül-
türleri olası bir ç züm olarak ne 
çıkıyor. üksek omega-3 içeriğine 
sahip bazı alg yağı ürünleri, balık 

yemindeki balık yağının yerini 
almaya imdiden ba ladı.

Su ürünleri yeti tiriciliğinin bazı 
alanları, artan kullanım çatı ma-
larının baskısı altında d nü üm 
geçiriyor. Çiftlikler kıyı b lgele-
rinden daha açık denizlere (açık 
deniz) veya karaya ta ınıyor, üre-
tim giderek artan lçüde devridaim 
su ürünleri yeti tiriciliği sistem-
lerinde (RAS) gerçekle iyor ve 
I TA (Entegre ulti-Trofik Su 

rünleri eti tiriciliği) çiftlikle-
rinde balık üretiminin daha dü ük 
trofik düzeylerdeki organizmaların 
yeti tirilmesiyle birle tirilmesi için 
giri imlerde bulunuluyor. Kendine 

zgü avanta ları ve dezavanta ları 
olan bu süreçler deği en iklim etki-
leriyle de ili kilidir. I TA çiftlik-
leri bu açıdan zellikle umut vaad 
ediyor, zira bu tesisler hem çevre 
dostu, hem de gıda zincirinin bir-
den çok seviyesini bir araya geti-
rerek iklim deği ikliğiyle mücadele 
ediyorlar. Ağ kafeslerinin hemen 
yanında bulunan deniz yosunu ve 
k a b u k l u  d e n i z  ü r ü n ü  k ü l t ü r l e r i ,  

yerel olarak üretilen 2 nin bir 
kısmını bağlar, bu da asitlenmeyi 
azaltır ve p  değerini stabilize 
eder. Bu etkiler ne kadar sınırlı 
olursa olsun, sera gazı emisyon-
larının daha da azaltılmasına kat-
kıda bulunurlar. Açık denizlerdeki 
büyük somon yeti tirme pro eleri 
için durum muhtemelen farklıdır, 
çünkü bunlar muhtemelen 2 
emisyonlarında anlamlı bir artı la 
ili kilidir. Tamamen teknik bir 
bakı  açısıyla bakıldığında, deniz-
lerde gemi eklinde sürüklenen 

pen cean, Smart ish arm, Spi-
der age veya 400 m uzunluğun-
daki ostein ve 170 m uzunluğunda 
ve 64 m geni liğindeki trimaran 

cean Ark gibi devasa sistemler 
etkileyici olabilir, ancak iklim açı-
sından değerlendirildiğinde, bunla-
rın imal edilerek faaliyete girmesi, 
geriye doğru atılmı  bir adımdır. Bu 
çiftlikler çoğunlukla rüzgarla çalı-
an sistemler olsa ve ener i üretimi 

için farklı sistemlere sahip olsalar 
da, balıkların ve i letme personeli-
nin gereksinimlerinin kar ılanması 
için kat edilmesi gereken büyük 

mesafeler 2 emisyonlarının art-
masına neden oluyor.

ara a a al  s  
r nleri eti tiri ili i 

eni sor nlar arat or 

Su ürünleri sistemlerinin karaya 
ta ınmasının iklim sorunlarına bir 
ç züm olup olmayacağı tartı ılı-
yor. RAS sistemleri, yüksek ener i 
gereksinimleri nedeniyle su ürünleri 
yeti tiriciliği sekt rünün en büyük 

2 yayıcılarından biridir. Kanada 
hükümetinin British olumbia daki 
somon çiftliklerini 2025 yılına 
kadar açık deniz sistemlerinden 
kara tabanlı üretime geçirme kararı, 
bir iklim politikası bumerangı ola-
bilir. Çe itli ara tırmalar, karada 
balık yeti tiriciliğinin artan su, top-
rak ve ener i gereksinimleri nede-
niyle iklim deği ikliğini nemli 
lçüde hızlandırdığını g stermi tir. 

Tahminler, dünya çapında 2 mil-
yon tonluk mevcut somon üretimi-
nin tamamen karadaki çiftliklere 
ta ınmasının, yakla ık 530 milyon 
ton sera gazı emisyonuna neden 

l i  oliti as  a s n an a l n a  al  reti inin ara a i  siste lerine e iril esi  e  ant l  e il ir  ira  
ar on io sit sal n lar n a art a ne en ol r  
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olacağına i aret ediyor. Karada 
somon yeti tiriciliği, 1,2 milyon 
nüfuslu bir ehrin yıllık elektrik 
ihtiyacı kadar ener i gerektirecek 
ve buna bağlı olarak daha yüksek 

2 emisyonuyla sonuçlanacaktır. 
Ara tırmalara g re, karada somon 
yeti tiriciliği, denizde üretimden 12 
kat daha pahalıya mal olmaktadır.

Tüm bunlara ek olarak, halihazırda 
birçok potansiyel kullanıcısı olan 
uygun alanlara ihtiyacın daha da 
artması dikkate alınmalıdır. Sırf 
Kanada nın mevcut somon üretimi, 
kara tabanlı sistemlerde balıkları 
kabul edilebilir yoğunluklarda tuta-
bilmek için 159 kilometrekarelik bir 
alanı gerekli kılacaktır. The uture 
of ood from the Sea  - enizden 
Gelen Gıdanın Geleceği  çalı ması-
nın ba  yazarı hristopher ostello, 
bu nedenle, okyanusun nümüzdeki 
on yıllarda dünyayı beslemek için 
kullanılabilecek büyük bir potan-
siyele sahip olduğunu vurguluyor. 
Bu muazzam kaynaklar, diğer bir-
çok gıda kaynağına kıyasla daha 
az çevresel ayak izi ile kullanılabi-
lir. Kanada Su rünleri Endüstrisi 
Birliği Ba kanı Tim Kennedy de 
SeaWest News platformuna ver-
diği bir r porta da, küresel gıda 
üretiminde 2 azaltımı için en 
büyük fırsatların denizde su ürün-
leri yeti tiriciliğinin sürdürülebilir 
geni lemesinde yattığını s yledi. 
Ancak bu kaynaklardan tam olarak 
yararlanmak için balık avcılığının 
daha akıllı y netimi ve su ürünleri 
yeti tiriciliğinin sürdürülebilir geli-
imi gereklidir. oğru yolu izlersek, 

okyanuslar gelecekte bugün oldu-
ğundan altı kat daha fazla gıda sağ-
layabilir ve deniz ekosistemleri de 
yeniden dengeye kavu turulabilir. 
Bu y nde atılacak nemli bir adım, 
kabul edilemeyecek kadar yüksek 

2 ayak izine sahip su ürünleri 
yeti tiriciliği faaliyetlerine y nelik 
devlet sübvansiyonlarının kaldırıl-
ması olabilir, zira bu tür faaliyet-
lerde bulunan irketlerin kamuoyu 
tarafından g rdüğü kabul giderek 
zayı amaktadır.

eti iler i li  
son lar  ha n a 

aha a sa l  
il ilen iril eli 

AB ülkelerinin su ürünleri üre-
timi küresel açıdan nemli bir rol 
oynamasa da, balıkçılık, su ürünleri 
yeti tiriciliği ve iklim deği ikliği 
arasındaki ili kiler (AB ülkelerinde 
tüketilen balıkların 80 i balıkçı-
lıktan, 20 si ise su ürünleri yeti -
tiriciliğinden gelmektedir) bir ilgi 
odağıdır. AB tarafından finanse 
edilen ERES (Climate change 
a nd European aquatic ources 
- İklim deği ikliği ve Avrupa su 
kaynakları) pro esi kapsamında, 
ara tırmacılar iklim deği ikliğinin 
su ürünleri yeti tiriciliği üzerindeki 
etkilerini ve balık yeti tiriciliğinin 
iklimi nasıl etkilediğini ara tırı-
yorlar. Ara tırmanın sonuçlarından 
hareketle, balıkçılık endüstrisi-
nin ve politikacıların, hangi balık, 
kabuklu deniz ürünleri ve deniz 
yosunu türlerinin hangi b lgelerde 
hangi y ntemlerle en iyi ekilde 
üretilebileceği konusunda karar 
vermelerine yardımcı olunması 
hede eniyor. Bu sayede, kısa, orta 
ve uzun vadede AB nin çe itli b l-
gelerinde su ürünleri yeti tiriciliği 
ve balıkçılıkta hede enen mavi 
büyümenin, iklim sonuçları g z ardı 
edilmeksizin daha etkin bir ekilde 
desteklenmesine katkıda bulunula-
bilir. Bu planların uygulamaya çağ-
rılacak olanlar sadece su ürünleri 
yeti tiriciliği yatırımcıları ve giri-
imcileri değildir  hükümetler ve 

yetkililer de kararları hızlı ve esnek 
bir ekilde vermelidir. Su ürünleri 
yeti tiriciliğiyle ilgili saha izinleri 
ve kira s zle meleri, iklimle ilgili 
konularla eskisinden daha güçlü bir 
ekilde bağlantılı olmalıdır. n ya 

da yirmi yıl içinde kuraklıkla boğu-
acak bir b lgede bir g let sistemini 

kim g nüllü olarak planlar, tasarlar 
ya da onaylar  akın gelecekte, 
iklim deği ikliği nedeniyle mevcut 
konumlarındaki ko ullar aleyhle-
rine deği meye devam ederse, deni-
zin uygun olmayan b lgelerinde 

kurulu bazı operasyonların ta ın-
ması gerekebilir.

İnsanlar gelecekte hayvansal pro-
tein tüketmeye devam etmek isti-
yorlarsa, balık ve deniz ürünleri 
gibi iklim dostu alternati ere daha 
fazla odaklanmalıdırlar. Sonuçta, 
sorumlu ve sürdürülebilir su ürün-
leri yeti tiriciliği sadece dünya 
nüfusunu beslemeye değil, aynı 
zamanda nispeten dü ük 2 
emisyonları sayesinde iklim deği-
ikliğiyle mücadeleye de nemli 

bir katkı sağlıyor. Bilim adamları, 
küresel su ürünleri yeti tiriciliğinin, 
2050 yılına kadar 1.5  hedefine 
ula mak için gereken emisyonlar-
daki azalmaya neredeyse yüzde iki 
oranında katkıda bulunabileceğini 
hesapladılar. ahası  Artan küresel 
nüfusun giderek büyüyen protein 
ihtiyacı, 2050 yılına kadar tarım 

ve hayvancılık yerine  yalnızca 
su ürünleri yeti tiriciliği ile kar-
ılansa, bu, yakla ık 750 milyon 

hektar büyüklüğünde ekilebilir alan 
ve meraların kurtarılmasını sağlar. 
Bu, indistan ın yüz lçümünün iki 
katına tekabül ediyor  B ylesi bir 
fırsat ve potansiyel var, ancak bu 
fırsatın gerçekten değerlendirilip 
değerlendirilmeyeceğine nihaye-
tinde karar verecek olan tüketiciler. 
Ancak bu onlar için kolay olmaya-
cak, çünkü küreselle en dünyamız-
daki gıda tedarik zincirleri u anda 
çok karma ık, dolayısıyla satın alma 
kararlarının sonuçları nadiren net 
olarak g rülüyor. Ekonomik ve sos-
yal gerekliliklere uyarken, iklimi, 
ekosistemleri ve biyolo ik çe itli-
liği koruyan, etik açıdan olumlu bir 
tercihte bulunmak, kapsamlı bilgi 
sahibi olmayı gerektiriyor ve bu da 
pek kolay değil. mk

lt r so on  i in e  to la  eti tiri ili  a na l  
ar on io sit e is on n n nere e se te i isin en sor l  

ol   t etile ilir r n n ilos  a na a la    
e a en  elir  
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İtalyan Çevre Koruma ve Araştırma Enstitüsü (ISPRA), su ürünleri yetiştiriciliği için deniz 
sahalarını belirlemeye yönelik yönergeleri yayınlıyor

Sahaların tahsisi, su ürünleri 
yetiştiriciliğinden elde edilen 
üretimdeki artışa katkıda bulunmalı
Avrupa su ürünleri sektörü, sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı bir büyüme stratejisi olan Avrupa Yeşil Mutabakatının hede�erine 
katkıda bulunabilir. İtalya, sektörü en nihayetinde daha rekabetçi, üretken ve iklim açısından dengeli hale getirecek adımlar atıyor.

İtalya da su ürünleri yeti tirici-
liği sekt ründen elde edilen üre-
tim, 2019 a kadar olan altı yılda 

büyük lçüde istikrarlı olmu tur. 
Gıda ve Tarım rgütü A dan alı-
nan veriler, üretimin altı yılın d r-
dünde 146.000 ton civarında sey-
rettiğini g stermektedir. Bununla 
beraber, 2017 de üretim, sekiz yılın 
en yüksek seviyesi olan 157.000 
tona ula tı. A  tahminlerine g re, 
çift kabuklular, Akdeniz midyeleri 
ve apon kum midyesi, 2019 daki 
üretimin neredeyse üçte ikisini 
olu turdu. retimin geri kalanını 
ise ağırlıklı olarak g kku ağı alaba-
lığı, levrek, çipura ve mersin balığı 
içeriyordu. iğer on türün üretim 
hacimlerinin her biri 100 ila 700 ton 
arasındaydı ve ayrıca veriler, daha 
dü ük hacimdeki ilave 20 türün 
daha varlığını g steriyor.

r a a i s  
r nleri eti tiri ili i  

n a a i i er 
l elerin erisin e 

İtalya nın durumu, genel olarak 
Avrupa daki su ürünleri sekt rünü 
yansıtmaktadır. Avrupa da tüketilen 
her deniz ürününün d rtte biri, su 
ürünleri yeti tiriciliğinden elde edil-
mektedir. Bununla birlikte, deniz 
ürünleri tüketiminin çoğu, toplam 
arzın yakla ık 60 ını olu turan 

ithalatla kar ılanmaktadır. Avrupa 
Birliği ndeki deniz ürünleri tüke-
timinin sadece 10 u AB deki su 
ürünleri yeti tiriciliğinden elde edi-
liyor ve bu da nemli bir büyüme 
potansiyeli olduğunu g steriyor. 
Ancak, s z konusu büyüme henüz 
gerçekle ebilmi  değil. AB de su 
ürünleri üretimi 2007 den bu yana 
sadece 6 artarak 2019 da 1,4 mil-
yon ton satı  hacmine ve 5,5 milyar 
AB  oları değerine ula tı. AB nin 
dünya su ürünleri üretimine katkısı 
2019 da küresel üretimin ancak 

1 inden fazlasını temsil ediyordu 
( A  2021).

Çevre Koruma ve Ara tırma Ensti-
tüsü ISPRA dan rancesco ardia, 
İtalya da su ürünleri üretiminin 
geli meme nedenlerinden en nem-
lilerinden birinin, su ürünleri yeti -
tiriciliği i letmeciliğine y nelik 
lisans prosedürünün karma ıklığı ve 
uyulması gereken çok sayıda kural 
ve düzenlemenin varlığı olduğunu 
s ylüyor. İtalya da, su ürünleri sek-
t rü için tek bir yasal düzenleme 
bulunmamaktadır, bu nedenle lisans 
için birden fazla yetkili makama 
ba vurulması gerekir. iğer bir 
sınırlayıcı fakt r, su ürünleri yeti -
tiriciliği için belirlenmi  b lgele-
rin olmamasıdır. Bunun nedeni su 
ürünleri yeti tiriciliğinin yapılabi-
leceği alanların mevcut olmaması 

değil, henüz alanların bu ekilde 
belirlenmemi  olmasıdır. AB nin 
Avrupa su ürünleri yeti tiriciliğine 
y nelik strate ik talimatları, balık 
ve kabuklu deniz ürünlerinin ya a-
yabilmeleri ve çiftçilerinin faaliyet 
g sterebilmeleri için yeterli alan ve 
suya eri imin neminin yanı sıra, 
sürdürülebilir kalkınma için effaf 
ve etkin bir idari çerçeveye duyulan 
ihtiyacı da vurgulamaktadır. İtalya, 
giderek bu y nde ilerlemektedir. AB 

irektifi 2014/89 uyarınca eniz 
Saha Planlaması için bir çerçeve 
olu turma süreci devam etmektedir 
ve yetkili makam olarak la tırma 
ve Altyapı Bakanlığı belirlenmi tir. 
Bu plan, rüzg r santralleri, turizm, 
feribot ve ula ım, limanlar ve su 
ürünleri yeti tiriciliği de dahil 
olmak üzere deniz ekonomisinin 
farklı sekt rlerinin ihtiyaçlarını dik-
kate alacaktır.

 r nleri eti tir e 
sahalar n n tahsisi i in 

eni ir ara

ISPRA da, Sn. ardia ve su ürünü 
yeti tiriciliği alanında çalı an 
personel, deniz sahalarının nasıl 
belirlenebileceğini ve su ürünü 
yeti tiriciliği için tahsis edilebilece-
ğini tanımlayan bir teknik y nerge 
yayınlamı lardır. Bu, su ürünü yeti -
tiriciliği sahalarının (Allocation 

of ones for Aquaculture: A A) 
tahsisi sürecini ve A A lar için-
deki en iyi yeti tiricilik alanlarını 
belirleme kriterlerini tanımlayan 
ve aynı zamanda A A ların idaresi, 
denetimi ve su ürünleri yeti tiri-
ciliğine ili kin neriler sunan bir 
araçtır. nergeler, sahaları tahsis 
ederken biyolo ik çe itliliğin ve 
deniz ekosistemlerinin korunmasını 
sağlar. nergelerin yardımıyla, su 
ürünleri yeti tiriciliği faaliyetleri, 
A nun su ürünleri yeti tiricili-

ğine y nelik ekosistem yakla ımına 
g re deniz sahası planlarına entegre 
edilir ve bu faaliyetlerin potansiyel 
etkileri modellenebilir ve tahmin 
edilebilir. nergeler olu turulur-
ken, pek çok farklı alandan yetkiliye 
danı ılmı tır – ulusal düzeyde yet-
kili b lge müdürlükleri ve bakan-
lıklar, üretici kurulu lar, su ürünleri 
yeti tiriciliği alanında faaliyet g s-
teren i letmeciler, çevre rgütleri ve 
b lgesel düzeyde de Gıda ve Tarım 

rgütü ( A ) ile Akdeniz Balıkçı-
lık Komisyonu (G ).

Su ürünleri yeti tiriciliği için tahsis 
edilecek sahaların belirlenme süre-
cinin ba langıç a amalarında, ilgili 
payda ların g rü lerine ba vurul-
malıdır. İnsanların su ürünleri yeti -
tiriciliği konusundaki çekincelerini 
doğrudan ele alarak, bu g rü  alı -
veri i süreci, sekt rün saygınlığını 
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iyile tirmeye katkıda bulunmalıdır. 
Pek çok ki i su ürünleri yeti tirici-
liğini dü ük karbon etkisi olan sağ-
lıklı ve lezzetli bir protein kaynağı 
olarak değil, çevreyi kirleten ve 
bozan bir faaliyet olarak g rüyor. 
Ayrıca, su ürünleri yeti tiriciliği, 
kendisine ayrılan saha için diğer 
faaliyetlerle rekabet halindedir. 
İtalya da turizm son derece nemli 
bir ekonomik faaliyettir ve i letme-
ciler, su ürünleri yeti tiriciliğinin 
turizmi olumsuz etkileyebileceğini 
dü ündükleri alanlarda yeti tiricilik 
sahalarının varlığına kar ıdır. erel 
yetkililer de su ürünleri yeti tirici-
liğinin turizme kar ı zararları oldu-
ğunu dü ünme eğilimindedir. te 
yandan Sn. ardia, uygun pazar-
lama ve bilimsel temelli ileti im ile 
su ürünleri yeti tiriciliğinin turizmi 
gerçekten destekleyebileceğini s y-
lemektedir. Bunu dalı la veya bir 
üretim tesislerine yapılan ziyaret-
lerle veya yerel olarak üretilmi  taze 
balık ve deniz ürünleri kaynağıyla 
ili kilendirmek, bunun yapılabile-
ceği y ntemler arasındadır.

Su ü rü nleri 
eti tiri ili i i in 

o rafi il i iste i 
te elli ir e  

la as n n 
eli tiril esi

Su ürünleri yeti tiriciliğine uygun 
deniz sahalarının belirlenmesi, 

oğrafi Bilgi Sistemi (GIS) araç-
ları kullanılarak kıyıya yakın deniz 
b lgelerinin çevresel ve o inografik 
zelliklerine dayanmaktadır. eri-

bot güzergahları, askeri b lgeler, 
koruma altındaki alanlar, hassas 
habitatlar, gemi yoğunluğu, derinlik 
lçme vb. gibi su ürünleri yeti ti-

riciliğine uygulanan eniz Saha 
Planlaması ( SP) için faydalı olan 
çok sayıda GIS verisi, bir veri taba-
nında depolanmı tır ve @AquaGIS 
adlı çevrimiçi bir GIS web uygu-
lamasının temelini olu turmakta-
dır. ygulama, kısa bir süre sonra 
ISPRA nın ulusal çevre bilgi siste-
minde (SINAnet) yayınlanacaktır. 

Bu bilgi katmanları, bir sahanın su 
ürünleri yeti tiriciliği için uygun-
luğunu veya denizdeki bir üretim 
tesisinin yerinin uygunluğunu 
belirlemek için haritaların üzerine 
yerle tirilebilir. Sistem ayrıca bir 
dizi uygunluk haritası sağlar, rn. 
midye ve balık yeti tiriciliğine 
uygun derinlik aralıklarına sahip 
deniz sahaları gibi. B lge yetkili-
leri ve ruhsatlandırmadan sorumlu 
belediyeler, yeni ruhsatların tahsis 
edilebileceği en uygun alanların n 
değerlendirmesi için bu aracı kulla-
nabilir ve bu amaçla, daha detaylı 
çalı malarda kullanılmak üzere için 
veri setleri bir araya getirilebilir.

Ancak tüm bunlara rağmen yine de 
birtakım engeller bulunmaktadır.  

rneğin, ruhsatlandırma yetkilisi 
yerel belediye olabilirken (b lgesel 
idari yetkili de olabilir), bazı beledi-
yelerde ruhsat ba vurusunu değer-
lendirmek için gereken yetkinlikler 
mevcut olmayabilir. Bu durum, 

zellikle ruhsatlandırma yetkilisinin, 
b lge veya yeti tirme sahası tahsisin-
den etkilenen çevre, arkeolo i, sahil 
güvenlik, donanma vb. konulardan 
sorumlu kurumlarla temasa geçmekle 
sorumlu olması nedeniyle, ba vuru-
nun i leme alınmasını geciktirebilir.

ahalar  elirle e e 
neli  ro eler a  

l eler e haliha r a 
a lat l t r

ISPRA tarafından yayınlanan teknik 
kılavuz, su ürünleri yeti tiriciliği 
planlaması için çe itli y netimler 
tarafından halihazırda referans ola-
rak kullanılmaktadır ve @AquaGIS 
web uygulaması da kısa süre içinde 
çevrimiçi olacaktır, b ylece b lge 
y netimleri, su ürünleri yeti tirici-
liğine alan tahsisi birincil hede eri 
arasında yer alan yeni Avrupa eniz, 
Balıkçılık ve Su rünleri onu ndan 
(E A ) sağlanan fon yardımıyla, 
su ürünleri yeti tiriciliği için uygun 

olabilecek sahaları belirlemeye y ne-
lik pro eleri hayata geçirebilir. u 
anda İtalya daki 15 kıyı b lgesinden 
d rdü, bunun üzerinde çalı ıyor. Geri 
kalan kısımda da pro elerin ba latılıp 
ba latılmayacağını, b lge idareleri-
nin su ürünleri yeti tiriciliğine olan 
ilgisi belirleyecektir. eni y nergeler, 
İtalyan su ürünleri sekt rünün geni -
lemesine katkıda bulunmalıdır, ancak 
kuralların ve yasal düzenlemelerin 
basitle tirilmesi, b lge idarelerinin 
ve belediyelerin çıkarları ve sürecin 
kolayla tırılmasına yardımcı olacak 
fonların mevcudiyeti gibi diğer fak-
t rlerin hepsi bu süreçte nemli bir 
rol oynayacaktır.

öner elere şim ilik yalnız a İtal-
yan a ilin e mev ut  şu a resten 
erişe ilirsiniz
htt s is ram iente ov it
en u li ations te hni al o u-
ments allo ate zones or a ua-
ulture azas te hni al ui e set

lan ua e en

P

 r nleri eti tiri ili ine tahsis e il i  ir saha elirle e  i in ro e a latan l eler en iri 
olan a io a i aeta r e i l esin e i i e e al  eti tir e tesisleri
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RAS lar, belli ko ullar altında 
hızla çoğalarak balık sağ-
lığına zarar verebilecek 

fırsatçı bakteriler barındırır. Bac-
ti uant irketi, Kopenhag niver-
sitesi nde, kapalı ortamlardaki man-
tar kontaminasyonunu lçmek için 
daha iyi y ntemler geli tirme olası-
lığının incelendiği bir ara tırma pro-
esinin doğurduğu bir çıktıdır. aha 

sonra, su tesisleri ve endüstrilerinde 
ultra saf sudan atık suya kadar bir-
çok potansiyel uygulama alanı olan 
s uda ki  ba kt e r i l e r i n t e s pi t i ne  yöne l i k 
çabalar ba latılmı tır. akla ık on 
yıl nce, irket, T  Aqua ile i bir-
liği içinde, bir RAS uygulamasıyla 
ilgili ara tırmasını ba lattı.

on lar   elene sel 
test siste lerine 

 na aran o  aha 
er en eli or 

Bacti uant balık yeti tiricilerine, 
geleneksel y ntemlerle 3-5 gün 
süren bir i lemi, birkaç dakikada 
tamamlayarak su numunelerindeki 
bakteri seviyelerini tespit eden bir 
teknolo i sunuyor. İ  geli tirme 
ba kanı anne Pedersen, ciddi bir 
bakteri enfeksiyonunun geleneksel 
sayım y ntemiyle test edilen bir 
numuneden gelecek sonucu almak 
için geçen üç gün içinde tüm stoğu 
yok edebileceğinden, bu hızlı yanı-
tın son derece avanta lı olduğunu 
s ylüyor. Kullanılan teknolo i, 
durum kritik hale gelmeden nce bir 
uyarı vererek, bakteri seviyelerin-
deki olağandı ı artı ları belirlemeye 

 Mikrobiyal su kalitesi için yeni hızlı önlem 

Devridaimli su ürünleri yetiştiriciliği 
için erken uyarı sistemleri
BactiQuant online ve BactiQuant mobile, devridaimli su ürünleri yetiştirme sistemlerinden (RAS) ve kuluçkahanelerden alınan su 
numunelerindeki toplam bakteri içeriğini tespit etmek ve ölçmek için hızlı ve sağlıklı ölçümler yapmak üzere kullanılan cihazlardır.

yardımcı olan bir tür sigorta olanağı 
sunuyor. Bayan Pedersen: er 
eyin normal olup olmadığını belirle-

menin ilk adımı olan bir ilk savunma 
hattı  sunuyoruz  diyor ve cihazdan, 
dünya çapındaki birçok büyük lçekli 
RAS tesisinde bir sorun giderme ve 
rutin süreç izleme aracı olarak yarar-
lanıldığını ifade ediyor.

irketin teknolo isi ve ürünleri 
ticari markalı ve patentlidir. Ekip-
man tatlı suda da, tuzlu suda da 
kullanılabilir ve bugün irket ani-
marka da ve farklı ülkelerde kurulu 
birçok büyük RAS operat rü ile 
çalı maktadır. luslararası alanda 
tanınırlık kazanmı  olan bu tekno-
lo i, Avrupa Birliği ükemmellik 

ührünün yanısıra Amerika Birle-
ik evletleri Çevre Koruma A an-

sı ndan onay almı tır ve irketler 
tarafından IS  22000 A P i -
yen netim Sisteminin doğrulama 
prosedürünün elzem bir parçası 
olarak kullanılmı tır. irketin Satı  

ühendisi hristina Katsaiti, ciha-
zın, toplam bakteri sayısını hesap-
lamak üzere bakterilerde doğal ola-
rak olu an bir enzimatik aktiviteyi 
tespit ederek çalı tığını açıklıyor 
ve Teknolo ik platformumuz için 
Enzim ede  i Analiz (ETA) teri-
mini kullanıyoruz  diyor. Numune 
toplandıktan sonra süzülüyor ve 

fi ltreye  reaksiyon aracı olarak kul-
lanılan bir enzim substratı ekle-
niyor. Enzim substratı bakteriyel 
enzim ile temas ettiğinde, ı ınımı 
 orometreyle lçülebilen  oresan 

moleküllerini ç zündürerek serbest 
bırakıyor. lorometre üzerindeki 
sayı, numunedeki bakteri miktarıyla 
doğru orantılı olan enzim aktivite-
sini hesaplamak için kullanılıyor.

ll  e o r l  
o  ne li 

ede  enen enzim bakterilere zgü 
olduğu için test doğru sonuçlar 
veriyor. Bu y ntemin en büyük 
avanta ı, bakterilerin kültürlenme-
sine gerek olmamasıdır, zira bakteri 
kültürünün olu ması zaman alır. 
Bu y ntemdeyse, sonuçlar anında 
g rülür. Ayrıca ekstraksiyon prose-
dürü yoktur ve lçümler sağlıklıdır. 

ede  enen enzim, gram pozitif ve 
gram negatif bakterilerin yanısıra 
tanımlanmı  tüm ana taksonomik 
grupları temsil eden bakteriler de 
dahil olmak üzere çok çe itli bak-
terilerde barındığından, geni  bir 
bakteri yelpazesi enzim aktivitesine 
katkıda bulunur. iğer bir avanta  
da, bu teknolo iyle, RAS taki bak-
teri popülasyonunun çok nemli bir 
b lümünü olu turmak üzere, hem 
serbest ya ayan bakterilerin, hem de 

partikülle ili kili bakterilerin tespit 
edilebilmesidir. Buna kar ılık, gele-
neksel plak sayım y ntemi yalnızca 
serbest ya ayan/planktonik bakte-
rileri lçebilmektedir. olayısıyla, 
Bacti uant, balıkların RAS ta 
maruz kaldığı bakteri düzeylerine 
ili kin daha isabetli bir değerlen-
dirme sağlar.

Büyük RAS tesisleri oldukça kar-
ma ık olduğundan, in a ve i le-
timleri payalıya mal olur. üksek 
verimliliğe sahip bir üretim siste-
mini ve k rlı bir i  senaryosunu 
sürdürmek için optimum perfor-
mansın sağlanması arttır. Bu araç, 
balık refahı için kritik olan istikrarlı 
üretim ortamının korunmasına, 
lüm oranının dü ük tutulmasına ve 

yüksek kaliteli bir ürün sağlanma-
sına katkıda bulunur. alihazırda 
iki tür cihaz vardır ve bunların ilki, 
operat rlerin esnek kepçe rnekle-
mesi için kullanabilecekleri el tipi 
versiyondur (Bacti uant mobil). 
El tipi ekipman, devridaim devresi-
nin farklı b lümlerinde hızlı sorun 
gidermeyi kolayla tırır ve su kalitesi 
sapmalarının hızlı bir ekilde tespit 
edilmesini sağlar. Ba langıç refe-
rans değerleri, düzenli rnekleme 
ve rutin analiz ile belirlenir. Balık 
tanklarının yanısıra, arıtma ncesi 
ve sonrası ve ham su giri leri gibi 
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kritik kontrol noktaları dahil olmak 
üzere tüm su zincirinden numuneler 
alınabilir. Sonuçlar 10 dakika gibi 
kısa bir sürede g rüntülenir, cihaz 
dayanıklı ve kullanımı kolaydır.

İkinci seçenek, esasen el tipi ciha-
zın otomatikle tirilmi  versiyonu 
olan sabit cihazdır (çevrimiçi Bac-
ti uant). ihaz, günlük lçümlerin 
yapıldığı devrede belirli kritik kont-
rol noktalarında sabitlenir. Çev-
rimiçi sürüm otomatik olarak bir 

a ti ant 
Blokken 75

K-3460 Birkeroed,  
animarka

Tel.: +45 6988 4000
info@bactiquant.com

İ  Geli tirme Ba kanı: J a nne  
Pedersen

Satı  ühendisi: hristina 

K a t s a i t i
rünler: Bakterilerin hızlı tespi-
tini sağlayan cihazlar 
ygulama: evridaimli su 
ürünleri yeti tiriciliği sis-
temleri 

Türler: Balıklar, kabuklular
Su çe itleri: Tatlı su, tuzlu su, 

acı su
Pazar: K ür e s e l

numune alır, numuneyi analiz eder 
ve anormal sapmalar olması duru-
munda operat re bir alarm g nderir. 
Sistem, GS  veya yerel Scada sis-
temi üzerinden haberle ecek ekilde 
yapılandırılabilir.

em el tipi ç zümün hem de çev-
rimiçi teknolo inin çok y nlülüğü, 
g rülmemi  bir hızda tespit ve 
müdahale imkanı sağlayarak balık-
ların lüm oranlarını azaltır, balık 
refahını ve ürün kalitesini artırır.

Modüler çi�lik yönetimi yazılımı, balık yetiştiricilerinden gelen veriler ile yem satıcılarından 
alınan verileri birleştiriyor

Su ürünleri çi�liklerinin 
dijitalleştirilmesi için bir İskandinav 
çözümü
Dijitalleşme, su ürünleri yetiştiriciliği sektörünün gelişimi için temel itici güç olmaya devam edecektir. Kaynakların devridaimi, 
hayvan refahı, izlenebilirlik ve çevreyi koruma ile ilgili gereklilikler arttıkça, bu talepleri karşılamak için ihtiyaç duyulan verilerin 
önemi daha da artıyor. Ne kadar fazla veri olursa, tahminler o kadar isabetli, optimizasyon da o kadar etkili olur. Dijitalleşme, balık 
yetiştiriciliğini deneyimden ziyade, bilgiye dayalı veya veri-odaklı hale getiriyor. 

S ekt rdeki diğer ekipman 
üreticileri gibi xyGuard da 
2010 yılı civarında kendi di i-

tal ç zümünü geli tirmeye ba ladı. 
Ekipman tedarikçilerinin odak nok-
tası genellikle biyokütle tahminleri, 
su kalitesi, bit sayısı veya yem gibi 
farklı ç zümlerken, xyGuard hem 
bireysel çiftlik y netimine hem de 
genel olarak değer zincirine di ital-
le menin dahil edilmesi gerektiğine 
inanıyordu. i italle me üretim için 
yeni bir eklenti olmak yerine balık 
yeti tiricilerinin hayatını kolayla -
tırmalı ve i leri merkezile tirme-
liydi. Bu dü ünceden hareketle, 
hem yem irketleri hem de birincil 
üreticilerle birlikte bir di italle me 
platformu için prototip geli tirme 

kararı alındı. 2017 yılında Bio ar, 
Aller-Aqua ve animarka balık 
çiftliklerinin büyük çoğunluğunu 
kapsayan bir konsorsiyum kuruldu. 
Sonraki d rt yıl içinde, ob lia nın 
ilk sürümü yazılım ekibi tarafından 
geli tirildi.

irin il reti ilerle 
ler erin e 

orta la a al a  eni 
i r ler sa l or 

xyGuard ın ana hedefi, balık 
yeti tiricileri için yolu açmak tır. 

irket, yolu açmakla , balık yeti -
tiricilerine ba arı sağlayan ç zümler 
geli tirmeyi hede iyor. xyGuard 
İleti im anı manı ette randsen: 

( eti tiriciler) ne kadar ba arılı 
olurlarsa, biz üzerimize dü eni o 
kadar iyi yapmı  sayılırız  diyor ve 
s zlerine yle devam ediyor: Bu 
vizyon, di ital aracımız ob lia nın 
geli tirilmesi de dahil olmak üzere, 

xyGuard daki günlük i lerimizi 
büyük lçüde etkiliyor. Balık üreti-
cilerinin ihtiyaçlarını kar ılayabil-
mek için sürekli deği en pazarda 
yeni ç zümler geli tirmemiz, pazar 
payı kazanmak için geli meleri 
ng rmemiz ve mü terilerimizi bize 

sadık kılmak için kaliteli ürünler 
üretmemiz gerekiyor.  Bu nedenle 
irketin geni  bir Ar-Ge departmanı 

var ve toplam çalı an sayısının üçte 
biri, ara tırma ve geli tirme ile uğra-
anlardan olu uyor. Güçlü bir piyasa 

a n a l i s t l e r i  g r u b u ,  s ü r e k l i  o l a r a k  s e k -
t rün siyasi ve idari boyutlarıyla 
ilgileniyor. irketin ç zümlerinin 
çoğu, birincil üreticilerle yakın 
i birliği içinde geli tiriliyor.

ob lia yı geli tirirken birincil 
üreticilerle çalı mak, geli tirme 
ekibinin hayal bile edemeyeceği 
içg rüleri beraberinde getirdi. Bun-
lar, verilerin di ital sunumundaki 
küçük farklılıklardan, programın 
i levselliğindeki daha derinlemes-
ine deği ikliklere kadar uzanıyordu. 
Bu deği iklikler, irketin test tesis-
lerinde bulunan birçok farklı çiftlik 
türünün zel ihtiyaçlarını kar ılay-
acak ekilde sürekli olarak ç züme 
dahil edildi. em irketleri, yem 
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formülleri, büyüme oranları ve 
optimizasyon hakkında bilgi verdi. 

xyGuard ın pazar analisti, çevre 
sertifikasyonu (G BA .G.A.P., 
AS  ve benzerleri), izlenebilirlik 
zellikleri ve çok daha fazlası için 

modüllerin dahil edilmesi gibi, 
gelecekte kullanım için gerekli ola-
cak eklenti ve zellikleri nerdi. 
İlerleyi  sürerken, uzun vadede 
her ey dahil  bir ç züm geli tirme 
ansını artıran yeni ortaklıklar 

kuruldu. İ birliğine dayalı bu çaba-
lar da sonucu etkiledi. ob lia nın 
2019 yılında düzenlediği basın 
açıklamasında sunulan çizim panosu 
ile panonun u anki versiyonu tam 
olarak aynı değil. Ba langıçta, kar-
ma ık karar alım süreçlerine y ne-
lik AI ( apay eka) modüllerinin 

ob lia nın en merkezi parçası ola-
cağı dü ünülüyordu. al  nemli 
olmakla birlikte, AI ve makine 

ğrenimi zelliklerinin anlamlı 
olması için ncelikle ba ka unsur-
ların tesis edilmi  olması gerektiği 
ortaya çıktı. B ylelikle odak, çift-
lik y netimine ve stok güvenliğine 
kaydı.

o lia n n n
er e i a sa a ilen 
o ler ir e 

ara  

Bugün ob lia, her eyden nce 
karma ık çiftlikleri y netmeye 
hizmet eden geli mi  bir sistemdir. 

ob lia ile yeti tiriciler, dizüstü bil-
gisayarlardan, cep telefonlarından 
veya tabletlerden eri ebilecekleri 
eksiksiz bir di ital çiftliğe sahip 
oluyor. ünferit bir çiftliğin ihti-
yaçlarını kar ılayacak ekilde zel-
le tirilebilen ekran  çiftlik, tanklar, 
oksi en, 2 ve su seviyeleri ile 
izlenmesi ve sisteme beslenmesi 
gereken diğer her ey hakkında 
eksiksiz bir genel bakı  sunuyor. 

rneğin, bir tankta okunan oksi en 
düzeyi dü tüğünde derhal mesa  
almayı mümkün kılan alarmlar ve 
ayar noktaları vardır. Bir sonraki 
seviyede, büyüme, biyokütle tah-
minleri, lümler ve çok daha fazlası 

il isa ar  e  tele on  e a ta letle eri i  sa lana ilen al  
i tli i neti  a l  o lia  i tli te i o llara ili in 
er e  a anl  il i sa l or  

hakkındaki üretim verilerine eri im 
bulunmaktadır. Tüm veriler, üretime 
kapsamlı bir genel bakı  sağlayan 
grafiklere d nü türülür. em ir-
ketlerinin yem formüllerine dayalı 
olarak farklı üretim birimleri için 
büyüme tahminleri ile belirli birim-
lerdeki reel büyüme değerleri, dere-
celendirmenin optimizasyonunu ve 
toplam çıktının tahmin edilmesini 
mümkün kulan reel veriler sağlar. 

ob lia ayrıca y netim için veya 
resmi raporlama gerekliliklerini 
kar ılamak için gereken raporları 
otomatik olarak olu turabilir.

odüler olan ob lia ya sürekli 
olarak yeni modüller eklenmek-
tedir. iğer bir deyi le, ob lia 
statik bir ç züm değil, deği ebilen, 
ekleme yapılabilen ve münferit çift-
liklerin son derece kendilerine zgü 
ihtiyaçlarını hassas bir biçimde 
kar ılayabilen, büyüyen, modüler 
bir araçtır. u anda geli tirilmekte 
olan modüller, ob lia nın çevre 
sertifikası almak için gereken ver-
ileri toplamasını ve olu turmasını 
sağlayacaktır. Ayrıca, sistemin üre-
timdeki tüm g revleri takip ettiği 
ve bir çalı anın hastalık izninde 
olması durumunda o ki iye atanmı  
olan tüm g revlerin yeniden dağıtıl-
masını sağladığı bir yapılacaklar 
i ler  listesi de bulunmaktadır. 

içbir eyin ansa bırakılmadığın-
dan emin olmak için nemli g rev-
leri alarmlarla atamak mümkündür.

eti tiri ilerin 
erilerinin sahi i i  

ob lia, dünya çapında bağlı 
olduğu tüm çiftliklerden kapsamlı 
ve çok miktarda veri toplar. Piya-
sada bulunan di ital ç zümlerin 
çoğunluğunun aksine, ob lia da 
veri sahipliğine zel nem verilir. 
İyi bir pazar potansiyeline sahip, 
kullanılabilir bir yapay zeka veya 
makine ğrenimi ç zümü geli tir-
mek için veriye ihtiyaç duyuldu-
ğundan, üretim verileri herkes için 
çok değerlidir. olayısıyla irket, 
çiftçilerin verilerinin sahibi olması 

gerektiğine karar vermi tir. Bu, 
balık yeti tiricilerinin ob lia daki 
tüm verilerinin, kendilerine (yeti -
tiricilere) ait olduğu anlamına gelir. 
Kimse bu verilere izinsiz eri emez. 

eti tiricilerin mutabakatı olmadan 
hiç kimse verilerden fayda sağla-
yamaz. Bu, balık yeti tiricilerini 
sekt rün karar verme d ngülerinin 
içinde tutmanın bir yoludur. er 
halükarda yeti tiriciler, amaç net ve 
faydalar belli olduğunda, verilerini 
payla maya gayet isteklidirler.

Tüm bu veriler, ob lia nın 
yakında çıkarılacak nemli modül-
leri olan yapay zeka ve makine 
ğrenimi modüllerini etkinle ti-

recektir. Bu algoritmalar üretimi 
bütünüyle, hayal bile edemeye-
ceğimiz ekillerde, ciddi lçüde 
optimize edebilir. Büyük veriden 

yararlanarak, kültür balıklarını bes-
lemenin en iyi yolu, optimum ı ık 
seviyeleri, oksi en, sıcaklık dahil 
olmak üzere, münferit üretim birim-
leriyle ilgili her parametre hakkında 
veriye dayalı bilgiler elde edebiliriz. 
Bu da, tarım ekipmanlarının tarımı 
deği tirdiği gibi, balıkların yeti ti-
rilme biçimini deği tirecektir. 

ob lia nın çizim tahtasında ba ka 
modüller de bulunuyor. aha çok 
sayıda çiftçinin platforma katıla-
rak onu sekt rdeki en güçlü araç 
haline getirmesini, b ylelikle balık 
yeti tiricilerinin üretimlerini y net-
melerine yardımcı olacak kapsamlı, 
veriye dayalı ve sürekli olarak gün-
cellenen bir uygulamaya kavu ma-
sını umuyoruz.  sunarak onların 
i lerini y netmelerine yardımcı 
olmasını umuyoruz.

[   ]
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Biyofiltrelerde mikroorganizmalar için kullanılan substrat, verimliliği belirliyor

Devridaimli yetiştiricilik 
sistemlerinde yüksek su kalitesi
Biyofiltre, haklı olarak, devridaimli bir su ürünleri yetiştiriciliği sisteminin (RAS) kalbi olarak kabul edilir. Balığın metabolizması 
tarafından üretilen toksik bileşiklerin, biyofiltrede tutulan küçük elementlerin yüzeyini kolonize eden bakteriler tarafından 
zararsız hale getirildiği yer burasıdır. 

Bir balık çiftliğinde su  
karma ık bir ekolo ik 
sistem olmasına rağmen, 

su kalitesi hayati bir rol oynayan 
bazı parametreler aracılığıyla kon-
trol edilebilir. Kritik parametreler  
sıcaklık, p  değeri, alkalinite ve 
askıdaki katı maddelerin yanısıra, 
ç zünmü  oksi en, amonyum, 

nitrit ve 2 konsantrasyonlarıdır. 
Tatlı su deği imi azaltılırsa, nitrat 
konsantrasyonu da kritik seviyelere 
ula abilir ve bu da yakl. 20 – 50 
mg N 3-N/l ye dü ürülmesini ger-
ektirebilir. Azot, tüm canlı orga-
nizmalar için gerekli bir besindir. 
Su ürünleri yeti tiriciliğinde azot, 
balıkların metabolizması tarafın-

dan üretilen bir atık bile endir. 
Balıklar tarafından dı kılama 
yoluyla atılan amonyum, üre, ürik 
asit ve amino asitlerin yanı sıra lü 
organizmaların organik kalıntıları, 
yenmemi  balık yemleri, dı kı ve 
atmosferdeki gaz halindeki azot da 
dahil olmak üzere, muhtelif azot 
kaynakları vardır.

Amonyum, protein metabolizma-
sının ana son ürünü olarak üretilir 
ve balıklar tarafından solungaçları 
yoluyla büyük lçüde iyonize olma-
yan amonyum olarak atılır. Amon-
yum, nitrit ve nitrat suda iyi ç zü-
nür. Amonyum  N 3 olarak iyonize 
edilmemi  ve N 4+ olarak iyonize 
edilmi  halde, iki ekilde bulunur. 

ta  io hi in llan l  ir ala al  i tli in en ir i ofiltre
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Amonyumun her iki formunun nispi 
konsantrasyonu ncelikle p  değe-
rine, sıcaklığa ve tuz içeriğine bağ-
lıdır. er iki parametrenin (N 4+ + 
N 3) toplamına Toplam Amonyak 
Azotu (TAN) denir. Kimyada, inor-
ganik azot bile enlerini içerdik-
leri azot cinsine g re tanımlamak 
yaygındır, rn: N 4+-N (iyonize 
amonyum nitro en), N 3-N (iyo-
nize olmayan amonyum nitro en), 
N 2-N (nitrit nitro en) ve N 3 -N 
(nitrat nitro en). Bu, Toplam Amon-
yak Azotunun (TAN  N 4+-N + 
N 3-N) hesaplanmasını ve nitrifi-
kasyon i leminin farklı a amaları 
arasındaki d nü ümü kolayla tırır.

al  e inin 
e len esi a on a  
reti ine ol a or 

Balıklar, solungaçları yoluyla, pro-
tein metabolizmasının bir son ürünü 
olarak, suda ç zünmü  amonyum 
(N 4) olarak bulunan, aslında 
balıklar için toksik olan amonyak 
(N 3) salgılarlar. Bunun dı ında 
azotun küçük bir kısmı, zellikle 
ür e  ol a r a k  böbr e kl e r  yol uyl a  s uya  
atılır. Sürekli akı lı sistemlerde, 
yüksek tatlı su beslemesi nedeniyle 
balık tankındaki su büyük lçüde 
seyreltilir. Bu sayede N 3/N 4 
konsantrasyonu balığın tolere ede-
bileceği bir seviyede tutulur. Ancak 
bu, (kısmen) kapalı devridaimli 
kültür balıkçılığı sistemlerinde, 
sisteme eklenen tatlı su miktarının 
az olması nedeniyle mümkün olma-
maktadır. Burada, dola ımdaki suda 
bulunan amonyum, zel bir arıtma 
süreci olan biyofiltreleme yoluyla 
oksitlenir. Suyun balık tankının 
giri ine devridaimi ile birlikte, 
amonyum oksidasyonu için bir biy-
ofiltrenin uygulanması, (kısmen) 
kapalı devridaim sistemlerinin en 

nemli zelliğidir.

Sudaki N 3 konsantrasyonunun 
düzeyi, N 4 ve N 3 arasındaki 
ayrı ma dengesi ile belirlenir. p  
değeri yükseldiğinde ve sıcak-
lık arttığında, balıklar için zehirli 

ir oi sa an letin e i  i o tle ta an ir ta   

amonyak N 3 yüzdesi de artar. 
aha uzun bir çalı ma d neminde 

optimal aralığın N 3-N sınır 
değerleri, alabalık ve sudak için 
litre ba ına 0,008 mg N 3-N (0,01 
mg/l N 3), sazan, yılan balığı, 
yayın balığı ve tilapia için ise litre 
ba ına 0,016 – 0,05 mg N 3-N dir 
(0,02 – 0,06 mg/l N 3). Ayrıca, 
kapalı devridaim sistemlerinde, 
amonyum gidermenin ara maddesi 
ve son ürünü olan nitrit ve nitratın  
konsantrasyonları da nemlidir. 
E lik eden su i lemleri - kimyasal 
i lemler bağlamında, suyun p  
değeri ve alkalinitesi (asit bağlama 
kapasitesi) nemli bir rol oynar. 
Alabalık, mersin balığı ve levrek 
gibi yeti tirilme ortamı konusunda 
seçici balık türleri için N 3-N 
konsantrasyonunu yakl. 20 – 50 
mg/l (yakla ık 90 – 220 mg/l N 3) 
aralığında tutmak gerekir. arklı 
türler bazı durumlarda daha yüksek 
nitrat konsantrasyonlarını da tolere 
edebilir (yakla ık  300 mg/l N 3). 
Alkalinite en az 1 mmol/l, suyun 
p  değeri ise 6,5 – 7,5 arasında 
olmalıdır.

el a teriler 
i ofiltre e ha ati ir 

rol oynuyor

Akvaryum suyunun mekanik arıt-
madan ve ardından amonyum oksi-
dasyonundan (biyolo ik arıtma) 
sonra yeniden kullanılmasıyla, 
sürekli akı lı sistemlerin en yoğun 
ekilde çalı tırılan biçimindekinden 

daha dü ük bir tatlı su beslemesi 
uygulamak mümkündür. olayı-
sıyla, kapalı bir devridaim sistemi, 
balığın büyümesi için gerekli bile-
enlerin yanı sıra, bitki bile enlerine 

ve karbon dioksit gaz giderme ünite-
sine ek olarak, N 4-N oksidasyonu 
için bir biyofiltre ve mekanik i leme 
ünitesi içermelidir. Ticari amaçla 
kullanılan hemen hemen tüm dev-
ridaim sistemlerinde, amonyumun 
giderilmesi için bakteriyel nitri-
fikasyon i leminden yararlanılır. 
Burada, amonyumun ara basamak 
nitritten (N 2) balıklar için daha 

az toksik olan nitrata (N 3) oksi-
dasyonu, zel bazı bakteri türleri 
(Nitrosomonas ve Nitrobacter) tara-
fından gerçekle tirilir.

 la alar  i in 
se  er or ansl  

ir ta  ta  
io hi   

BBR tankında (biyofiltre) biy-
olo ik arıtmayı sağlayacak orga-
nizmaların üzerinde büyüyeceği 
ta ıyıcı ortamın seçilmesi, RAS ın 
performansı açısından elzem-
dir. Geçtiğimiz yıllarda, ( ulti 

mwelttechnologie AG nin bir 
ürünü olan) utag Bio hip 30 , 
son derece geni  ve g zenekli 
yüzey alanıyla, su ürünleri yeti -
tiriciliğine dünya çapında hakim 
olmu tur. Tanınmı  balık yeti tirme 
tesisi tedarikçileri, su ürünleri 
endüstrisine sattıkları sistemlerde 

utag Bio hip 30 un faydal-
arından yararlanıyor. utag Bio-

hip 30 un avanta ları, yüksek 
proses güvenilirliğinin yanı sıra, 
reakt rlerin (biyofiltreler) nemli 
derecede daha küçük olmasına 
kar ın çıkarma kapasitesinin diğer 
ta ıyıcılara g re anlamlı lçüde 

daha yüksek olmasını da kapsıyor. 
Ayrıca, utag Bio hip 30 un 
karı tırma ener isi gereksinimi daha 
dü ük olup, bu da zellikle tank 
ayak izi ile ili kilidir.

Su ürünleri yeti tiriciliği sekt -
ründe, su arıtma prosesindeki stan-
dart biyolo ik proses kombinasyon-
ları, amonyum nitro en (N 4-N) ve 
K İ nin (kimyasal oksi en ihtiyacı) 
giderilmesine hizmet eden aerobik 

BBR tanklarının yanısıra, nit-
ratın (N 3) daha geni  kapsamlı 
eliminasyonunu sağlayan BBR 
denitrifikasyon tanklarını da kap-
sar. ulti mwelttechnologie AG, 
ta ıyıcı medyanın yanısıra, ta ıyıcı 
medya tutma sisteminin tasarımını 
ve mühendislik hizmetlerini de 
sunar ve süreçle ilgili tavsiyeler, 
devreye alma konusunda destek ve 
operasyon sırasında mü teri hiz-
metleri sağlar. evcut tüm tanklar, 

utag BBR Technology  kulla-
nılarak kolayca ve hızlı bir ekilde 
optimize edilebilir.

en  Trü en a h  imon e rusiak  
ulti m eltte hnolo ie AG  

muta e  
in o muta e
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Küresel balıkçılık endüstrisini dönüştürmek için yeşil stratejiler 

İklimi ve çevreyi korumak her 
şeyden önemli
Yüzyıllar boyunca, balıkçılık genel olarak büyük av miktarlarına ve daha fazla verimliliğe yönelikti. Bugün, artan çevre bilincinin ve 
küresel iklimle ilgili endişelerin artmasıyla birlikte, diğer konular da önem kazanıyor. Balıkçılık endüstrisi ve balıkçılık teknolojileri 
daha sürdürülebilir ve iklim dostu olmak ve çevreyi daha iyi korumak zorunda. Peki, bu gerekliliklerin mümkün olan en kısa sürede 
uygulanmasına yardımcı olacak hangi fikir ve kavramlardan söz edebiliriz? 

B uharlı motorlardan dizel 
motorlara - balıkçılık endüst-
risinin lçeği ve kapsamı, en 

azından balıkçı gemilerinde rüzgar-
dan bağımsız itici motorların kullanıl-
masından bu yana çok nemli lçüde 
geni ledi. Sekt rü ele tirenler, bunun 
balıkçılık endüstrisinin sürdürülebilir 
karakterini kaybetmesine ve yıkıcı 
hale gelmesine neden olduğunu iddia 
ediyor. Trol gemileri, güçlü motorları 
sayesinde daha hızlı bir ekilde daha 
uzak avlanma alanlarına gidebiliyor 
ve küçük ekiplere sahip olmalarına 
rağmen daha büyük ağları daha derin-
lere yerle tirebiliyor. Konumlandırma 
teknolo isindeki ilerlemeler, günü-
müzde okyanusların engin alanla-
rında en küçük balık sürülerinin bile 
bulunabilmesini sağlıyor. Bir zaman-
lar ba arı olarak kutlanan ey, bugün 
anla ılmama ve reddedilme ile kar-
ıla ıyor, çünkü b lgesel a ırı avlan-

manın i aretleri a ikar.  Balıkçılık 
sekt ründe bile, sağlıklı doğal balık 

stoklarının çok sayıda ülkenin eko-
nomik kalkınması ve insanların gıda 
güvenliği için çok büyük nem ta ı-
dığına neredeyse hiç kimse itiraz 
etmez. ünya çapında, balıkçılık 
endüstrisi, küresel GS İ ya yakla-
ık 300 milyar AB  doları tutarında 

katkıda bulunmaktadır. Kaynaklar 
sürdürülebilir bir ekilde y netilir ve 
kullanılırsa bu daha da artabilir. Balık 
ve deniz ürünleri, dünyada en çok 
ticareti yapılan gıdalar arasındadır. 
Küresel üretimin yakla ık yüzde 35 
ila 38 i uluslararası ticarete tabi olu-
yor ve bu miktarın yarısından fazlası 
geli mekte olan ülkelerden geliyor. 
A ırı avlanma, KK (yasa dı ı, kural 
dı ı, kayıt dı ı) balıkçılık, zararlı süb-
vansiyonlar, çevre kirliliği ve iklim 
deği ikliği nedeniyle artan risk altına 
giren kırılgan bir yapı var. ünya 
Bankası, küresel balıkçılık endüst-
risinin daha fazla  sürdürülebilirliğe 
 y nelik kapsamlı bir d nü üm 
yoluyla her yıl yakla ık fazladan 83 

e  se i i olta ta  llan  ele e te aha se  ir al  a la a ha  ile llen irile ilir  oto ra ta  h enen nstit s n en 
ara t r a lar tara n an alt ta er e le tirilen al alar a  a   l    olan  trol tor as n n  ass  al lar  
t tar en orinan n a as na i in er e e en et ili e i an ol  an tlan

milyar AB  dolarlık daha üretim çık-
tısı olu turabileceğini tahmin ediyor.

Sağlıklı ekosistemlerin, balıkçılık 
endüstrisinin verimliliğinin anah-
tarı olduğu artık yaygın bir bilgidir. 
Sorun bilgi eksikliği değil, uygula-
madır. İklim deği ikliği, deniz kirli-
liği ve artan küresel nüfus nedeniyle 
harekete geçme baskısının artmasına 
rağmen, siyasi sistem çoğu zaman 
tereddütle ve gerekli tutarlılığı g s-
termeden tepki vermektedir. B  sür-
dürülebilir kalkınma hede  eri (S G 
14), deniz ve kıyı ekosistemlerinin 
sürdürülebilir ekilde kullanılması 
ihtiyacına atıfta bulunmaya devam 
ediyor. Siyasi sorumluluğu olan-
lar, bu hedefe ula ılmasına katkıda 
bulunmak üzere, sorumluluklara ili -
kin rehber ve uygulamalar sunmaya 
çağrılıyor. S G nin 14.4 numaralı 
alt paragrafı, a ırı avlanmayı durdur-
maya y nelik acil ihtiyacı hatırlata-
rak onlara hangi y nde ilerlenmesi 

gerektiğini g steriyor ve zellikle 
balıkçılık sübvansiyonlarının yüzde 
84 ü zaten yalnızca büyük balıkçı 
fi lolarına fayda sağlama eğiliminde 
olduğundan, yasadı ı ve kayıt dı ı 
balıkçılığa katkıda bulunan zararlı 
sübvansiyonların ortadan kaldırılma-
sını neriyor. AB ayrıca balıkçı fi lo-
larındaki fazla kapasiteyi azaltmaya 
çalı ıyor  akaryakıt vergisi muafi yet-
leri gibi doğrudan ve dolaylı sübvan-
siyonların kaldırılması bekleniyor.

 eni  al l  
oliti as n n il  

 a ar lar n  r or

AB Komisyonu nun çevresel olarak 
sürdürülebilir ve ekonomik olarak 
uygulanabilir bir balıkçılık endüstri-
sine olan bağlılığı, rtak Balıkçılık 
Politikası, AB biyolo ik çe itlilik stra-
te isi ve Avrupa e il utabakatı nın 
birbiriyle uyumla tırılmasıyla ortaya 
koyulmu tur. Balıkçılık y netiminin 
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bilimsel tavsiyelerine uygun olarak 
ng rülen katı av kotası artları, balık 

stoklarında nemli bir toparlanmaya 
yol açmı tır. Bugün Kuzey- oğu 
Atlantik sularında 2003 yılına g re 

50 daha fazla balık var ve filonun 
bazı segmentleri son yıllarda daha 
karlı hale geldi. Ancak, ıskartadan 
kaçınmayı amaçlayan avın tamamının 
kıyıya çıkarılması gerekliliği, henüz 
her yerde gerekli katılık ve tutarlılıkla 
uygulanmamaktadır. İzin verilen av 
miktarlarının yeniden tayinine, diğer 
bir deyi le, av kotalarının tekrar belir-
lenmesine ili kin neri, bazı AB üye 
ülkelerinde kaydadeğer bir dirençle 
kar ıla tı. imdiye kadar, AB de izin 
verilen toplam av miktarı (TA ), geç-
mi teki av miktarları temelinde ülke-
ler arasında dağıtılmı tı. olayısıyla, 
geçmi te çok avlanmı  olan herhangi 
bir ülke, otomatik olarak orantısız bir 
ekilde daha fazla avlanmaya devam 

etme hakkını elde etmi  oluyordu. 
Bununla birlikte, 1982 de uygula-
maya koyulmu  olan bu g receli istik-
rar sistemi, birçok uzmanın g rü üne 
g re, yanlı  te vikler yarattı ve Avrupa 
balık stoklarının uzun süre a ırı avlan-
masına yol açtı. Bir ülkenin balıkçılık 
endüstrisine yüksek bir kota tahsis 
edilirse, diğerleri de yüksek av kota-
ları talep edebilmelidir, zira - g reli 
istikrar ilkesine g re – oranlar her 
zaman tutarılı olmalıdır. Bu durum, 
genellikle biyolo ik açıdan sürdürüle-
bilir av miktarlarının a ılmasına neden 
oldu. eni neri, av miktarlarının sür-
dürülebilirlik kriterlerine dayalı olarak 
dağılımına dayanmaktadır. Bu amaçla 
her ülke ve her balıkçılık sekt rü ayrı 
ayrı değerlendirilecektir. Çevre dostu 
av ekipmanları kullanan, ekipman-
larını seçici olarak kullanan, fazla 
ener iye ihtiyaç duymayan, güvenli 
bir çalı ma ortamı sağlayan ve tüm 
kurallara uyanlar yüksek puan ala-
rak dolayısıyla daha fazla avlanma 
hakkına kavu urlar. Seçici olmayan 
balıkçılık y ntemlerine g z yuman 
veya yasa dı ı balıkçılıkla mücadele 
için yeterince çaba sarf etmeyen ülke-
ler ise, balıkçılık hakkından tamamen 
yoksun bile kalabilirler. Bu fikre kar ı 
yüksek bir direnç g sterilirken, yeni 

düzenlemenin ne kadar ba arılı olaca-
ğını bekleyip g receğiz.

AB çapında balıklar için zorunlu 
men e tanımı geni letilecektir. Bu, 
tüketicilere bilgi sağlamaya hizmet 
etmenin yanısıra KK balıkçılıkla 
mücadele için etkili bir araç olacak-
tır. AB genelinde dikkate alınan ek 
bir nlem de, profesyonel balıkçılar 
için e il Sertifikadır. eniz ekolo isi 
konusunda temel düzeyde bir eğitim 
alan profesyonel balıkçılara sağlana-
cak olan bu belge, balıkçılık ruhsatı 
almak için bir n ko ul haline bile 
gelebilir. Bu eğitimlerin, balıkçıların 
su ekosistemlerini ve balık stoklarını 
koruma ve muhafaza etme konusunda 
daha bilinçli hareket etmeleriyle 
sonuçlanması umuluyor. u anda 
dünya okyanuslarının yüzde birinden 
daha azı balıkçılıktan korunduğundan, 
çevre kurulu ları da eniz Koruma 
Alanlarının ( KA) geni letilmesi 
çağrısında bulunuyor. KA lar, deniz 
ekosistemlerinin geri kazanılmasına 
ve denizlerin biyolo ik çe itliliğinin 
korunmasına katkıda bulunabilecek 
küresel bir ağ haline getirilmelidirler.

li i or a  
al l  en strisinin 

n e in e

Sadece gelecekte gerçekle tirilebile-
cek bu fikirlerin aksine, 2 emis-
yonlarının azaltılması - rakiplerine 
kar ı rekabet avanta ı elde etmek için 
de olsa- birçok balıkçılık irketinin 
günlük operasyonlarının bir parçası 
haline gelmi  bulunuyor. Karbon 
ayak izini hesaplamak için bağlayıcı 
bir uluslararası standart olmadığın-
dan, genellikle IS  14064 standardı 
esas alınır. eni IS  2948 ( eniz 

rünleri için Karbon Ayak İzi – Balık 
için rün Kategorisi Kuralları, P-
P R) standardı, deniz ürünlerinin 

2 ayak izini hesaplamak ve halka 
etkin bir ekilde iletmek için gerekli 
olan ürün kategorilerini de tanımlar.

Karbon ayak izi kendi içinde bir hedef 
te kil etmezken, küresel ısınmayı mak-
simum 2 derece ile sınırlamak gibi, 

hede enen iklim koruma nlemlerinin 
alınması için bir temel sunuyor. Birden 
fazla ara tırma, balıkçılık endüstrisin-
deki en büyük 2 emisyon kay-
naklarının, balıkçı teknelerinin yakıtı 
ile yakalanan balıkları soğutmak için 
kullanılan ener i olduğunu g steriyor. 
Bunlar, tutarlı bir ekilde takip edilme-
leri durumunda, en büyük iklim etki-
lerinin elde edilebileceği iki alandır. 
Bununla birlikte, fikirler iyi olsa da, 
bunların somut olarak uygulanması 
hal  zor, çünkü alternati er hem eri i-
lebilir hem de güvenilir olmalı, ayrıca 
çevreye zararlı olmamalı ve uygun 
fiyatlı olmalıdır. Ayrıca, her yerde 
gerekli miktarlarda dü ük karbonlu 
veya daha da iyisi karbonsuz alternatif 
ener i kaynakları sunabilmek için alt-
yapı gereklidir. 2018 yılında yapılan 
bir çalı mada ( oğa İklim eği ik-
liği ) Robert W.R. Parker ve meslek-
ta ları, balıkçılık endüstrisinin 2011 
yılında 40 milyar litre yakıt tükettiğini 
ve toplam 179 milyon tona e değer 

2 salımından sorumlu olduğunu 
hesapladı (küresel gıda üretiminin 

4 ü). küresel gıda üretimi). Küresel 
balıkçılık endüstrisinden kaynaklanan 
emisyonlar, 1990 ile 2011 arasında 

28 artarken, aynı d nemde avlanan 
balık miktarı çok az arttı. olayısıyla, 
balıkçı gemileri için daha çevre dostu 
yakıtın geli tirilmesi, zellikle de 
bugün dünya filolarında sadece 600 
civarında gemi (ticari gemiler ve yolcu 
gemileri dahil) alternatif yakıt kullan-
dığından, gerçek bir zorluk arz ediyor.

2015 Paris İklim Anla ması, gemi-
lerin sera gazı emisyonları için her-
hangi bir hedef belirtmemektedir. 
2018 de luslararası enizcilik 

rgütü (I ), uluslararası denizci-
lik için iklim strate isini yayınladı. 
Buna g re, ortalama 2 yoğunlu-
ğunun (ton mil ba ına 2) 2030 
yılına kadar en az 40, 2050 yılına 
kadar da en az 70 oranında azaltıl-
ması gerekmektedir. Bu artlar esas 
olarak ticaret gemilerine y neliktir, 
ancak aynı zamanda balıkçı gemileri 
için de genel bir kılavuz vazifesi g r-
mektedir. Gemi tahrikinin karbondan 
arındırılmasının cesur fikirler, büyük 

çabalar ve yatırım gerektirdiği im-
diye kadar tüm katılımcılar tarafın-
dan anla ılmı tır. Ener i bakımından 
daha verimli tasarımlar gibi küçük 
kozmetik ayarlamalar tek ba ına 
yeterli olmayacaktır. 2050 yılının 
gereksinimlerini kar ılayabilmek 
için küresel balıkçılık endüstrisinin 
alternatif yakıtlara ve yeni ener i kay-
naklarına geçmesi gerekiyor. Bugün 
mevcut olan ç zümlerin çoğu henüz 
olgunla mamı tır veya denizde kul-
lanıma uygun değildir. Bu nedenle 
ara tırmaya büyük ihtiyaç vardır. 
Avrupa Parlamentosu, Avrupa e il 

utabakatı kapsamında, ta ıma-
cılıkta ağır akaryakıt kullanımının 
durdurulması ve emisyonsuz gemiler 
konusunda daha fazla giri im için 
kararlı eylemler gerçekle tirme çağ-
rısında bulunuyor.

n a a n a 
eni ili te alternati  

a t ara

Karadaki karayolu trafiğinde tercih 
edilen elektrikli motorlar, denizde 
ancak feribot trafiği gibi sınırlı sayıda 
alan için anlamlıdır, zira feribotlar 
düzenli olarak rıhtıma yana abi-
lir ve ar  edilebilir. Norveçli tekne 
yapım irketi Selfa Arctic, dünyanın 
ilk elektrikle çalı an balıkçı tekne-
sini Ağustos 2015 te tanıttı  Tekne, 
kıyıya yakın sularda çalı mak üzere 
tasarlandı. Selfa Arctic aslında tama-
men elektrikli bir tekne değil, güven-
lik için hala bir dizel motora sahip 
olduğu için daha ziyade hibrit bir 
varyant sayılabilir. Birçok uzman, 
hidro en veya amonyak gibi alternatif 
yakıtların, denizde genellikle birkaç 
gün veya hafta geçiren balıkçı gemi-
lerinde kullanım için gerekli ener i 
yoğunluğuna sahip olduğundan üphe 
ediyor. Bununla birlikte, sıvıla tırıl-
mı  doğal gaz ( NG) veya sıkı tırıl-
mı  doğal gaz ( NG), daha uygun 
alternatif motorlar geli tirilinceye 
kadar kısa vadeli, geçici bir ç züm 
olarak kullanılabilir. Ancak bu, kar-
bonsuzla tırma yolunda bir çıkmaz 
olacaktır, çünkü ikisi de elbette fosil 
yakıtlardır.
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Norveçli kruvaziyer irketi urtig-
ruten, 2018 de gemilerine elektrik 
tedariği için balık atıklarından üreti-
len biyogazı kullanacağını duyurdu. 
Sıvı biyogaz, denizdeki gemilerden 
kaynaklanan hava kirliliğini azaltır, 
ancak gazın karadaki üretimi tama-
men çevre dostu olmadığı için bu 
yine de yalnızca kısmi bir ç zümdür. 

urtigruten, 2021 de biyogaz, NG 
ve akülerle altı gemi i letmek iste-
mi tir. Balık atıkları, İngiliz biyoyakıt 
teknolo isi geli tiricisi Green uels in 
Salmo pro esinde de merkezi bir rol 
oynuyor. Somon yeti tiriciliğinden 
kaynaklanan atık biyokütle, gemile-
rin dizel motorları için uygun damla 
yakıtlara d nü türülüyor. Biyodizel, 
konvansiyonel yakıtlarla karı tırıl-
dığı takdirde, motorlarda ve yakıt 
sistemlerinde modifikasyon yapıl-
madan bile kullanılabiliyor. Green 

uels, Vietnam da pangasius atığına 
dayalı benzer bir pro eyi sürdürüyor. 

rtalama 20 gibi bir balık lüm 
oranıyla, yakla ık 400.000 ton ener i 
açısından zengin pangasius atığı 
biyoyakıt üretimi için kullanılabili-
yor. Balık atıklarının gemilere güç 
sağlamak için kullanılması oldukça 
tartı malıdır, çünkü bu hammadde 
aynı zamanda balık unu üreticile-
rinden de yüksek talep g rmektedir. 

alzemenin nereye gideceği nihai 
olarak piyasa ve fiyatlar tarafından 
belirlenecektir.

ak Ridge lusal aboratuvarı ndan 
ara tırmacılar, pahalı platin kata-
liz rler olmadan, karbondioksiti 
( 2) endüstriyel lçekte kulla-
nılabilecek etanole d nü türmek 
için verimli ve ekonomik bir süreç 
geli tirdiler. Etanolün gemilere güç 
sağlamak için uygunluğu henüz 
nihai olarak netle tirilmi  olmasa 
da, Avrupa eniz Güvenliği A ansı 
(E SA) burada büyük bir potansi-
yel g rüyor. Bir E SA çalı masına 
g re, etanol temiz bir ekilde yan-
dığından, kükürt içermediğinden 
ve biyolo ik olarak parçalanabilir 
olduğundan, gemiler için faydalı bir 
alternatif yakıt olacaktır. Bununla 
birlikte, denizde fiilen kullanılması 

muhtemelen biraz zaman alacaktır. 
u anda, gemilere güç sağlamak 

için emektar dizelden  kurtulma-
nın neredeyse hiçbir yolu yok gibi 
g rünüyor. Bu açıdan bakıldığında, 

ontana Eyalet niversitesi nden 
bilim adamlarının Patagonya yağ-
mur ormanlarında, dizelle büyük 
lçüde aynı olan ve dizel motor-

larda kullanılabilecek kimyasallar 
üreten ağaç mantarı Gliocladium 
roseum u ke fetmeleri iyi bir haber. 
Ancak normal dizelin aksine mantar 
dizel çevre dostudur ve hava kirli-
liğine neden olmaz. iğer bir seçe-
nek de plastik atıkları dizel yakıtlı 
gemiler için itici yakıt olarak i le-
mek olabilir. u anda Amsterdam 
limanında, yılda yakla ık 35.000 
ton plastik atığı 30 milyon litreden 
fazla yakıta d nü türme amacıyla 
bir fabrika kuruluyor. inlemeye 
değer bir fikir daha var: Biyodizel 
üretimek için mısır ve eker kamı ı 
yerine, algler de kullanılabilir. osil 
yakıtlar gibi, algal biyoyakıt veya 
alg yağı da yakıldığında 2 sal-
maktadır, ancak yalnızca daha nce 
fotosentez yoluyla atmosferden 
uzakla tırdıkları miktarda. em 
soyusunu gibi makroalgler hem de 
kültür üretimi kolayca yapılabilen 
mikroalgler bu amaçla kullanılabi-
lir. 2017 de Synthetic Genomics ve 
Exxon obil, yenilikçi biyoyakıtla-
rın geli tirilmesine y nelik, devrim 
niteliğinde bir atılım attı. Genetik 
mühendisliğine dayanan deği ik-
liklerle, N annochloropsis gaditana
adıyla bilinen mikroalgın bir su u-
nun lipid içeriğini iki kat arttırarak 
yüzde 20 den yüzde 40-55 e çıkar-
mayı ba ardılar. B ylelikle, çevre 
dostu gemi itici gazları alanında 
cesaret verici geli meler olmu tur.

a ar  i in o  sa a 
 nle  ir ara a 

el eli

Ancak yakıtlar, muazzam bir nem 
ta ımalarına rağmen, daha çevre 
dostu ve sürdürülebilir bir balıkçılık 
endüstrisi için ç zülmesi gereken 
bulmacanın yalnızca bir parçasıdır. 

elpaze, hedef dı ı yan avı nleyen 
ve deniz ortamına mümkün oldu-
ğunca az zarar veren daha seçici av 
araçlarından, gemi ekipmanının ve 
yeni malzemelerin küçük teknik 
ayrıntılarına kadar uzanır. rneğin 
gemi pervanelerinin kort nozulu 
eklinde tasarımı sayesinde pervane 

kanatlarının uçlarındaki akı  kayıp-
ları azaltılabilir, bu da itici ener iden 
tasarruf sağlar ve pervanenin veri-
mini arttırır. Ağlardaki kaçı  pencere-
leri ve tasnif bo lukları, cılız balıklara 
ve hedef olmayan türlere av ekipma-
nından hızlı bir ekilde kaçma ansı 
sunar. Parakete ve olta balıkçılığında, 
içinde dikenli kanca bulunmayan, 
güçlendirilmi  koruyucu kancalar 
kullanılmaktadır. Bunlar, kancalar-
dan kaçan balıkların kalıcı ekilde 
yaralanmamasını sağlar. Trol ağla-
rındaki kaplumbağa koruyucular da 
aynı mantıkla çalı ır. Bunların hepsi, 
deniz biyoçe itliliğini a ırı derecede 
tehlikeye atmamaya yarayan küçük 
ama çok nemli katkılardır.

ünya okyanuslarında plastik atık-
ların ve hepsinden nemlisi mikrop-
lastiklerin yarattığı giderek büyüyen 
sorunlar g z nüne alındığında, suda 
bir süre içinde çevreye zarar verme-
den ayrı an biyolo ik olarak parçala-
nabilir malzemelerin kullanımı büyük 
nem kazanmaktadır. Bu sadece balık 

ağlarını ve oltaları değil, aynı lçüde 

suni yemleri, çizmeleri, sandıkları, 
hava ko ullarına dayanıklı giysileri 
ve denizde vazgeçilmez olan diğer 
ekipmanları da kapsar. rneğin av 
ekipmanlarını su sütununda stabilize 
etmek için ağların alt kenarlarına ası-
lan, kullanımı oldukça yaygın olan 
kur un ağırlıklar da giderek bir ilgi 
odağı haline geliyor. Kur un sadece 
insanlar için zehirli değildir, aynı 
zamanda balıklar için de tehlikelidir, 
çünkü fiziksel hasarın yanısıra, davra-
nı  deği ikliklerine de neden olabilir. 
Birçok üretici, zehirli olan kur un 
yerine, pirinç, çelik, tungsten veya 
kalay gibi tehlikeli olmayan malze-
meleri tercih etmeye ba ladı. Balıklar 
ve diğer deniz hayvanları tarafından 
yutulabilecek boya parçacıklarının 
çıkmasını nlemek için boyalar, ver-
nikler ve diğer kaplama malzeme-
lerinin soyulmaya kar ı dayanıklı 
olmasına dikkat etmek gerekiyor.

Sekt rü ele tirenler dahi, balıkçılık 
endüstrisini ara sıra meydana gelen 
ba arısızlıklardan sorumlu tutmaya 
devam etseler bile, denizleri korumak 
ve kaynaklarını sürdürülebilir ekilde 
kullanmak konusunda balıkçıların 
kendisinden daha fazla çıkarı olan 
ba ka bir grubun olmadığını kabul 
etmelidir. Bu nedenle, balıkçıların 
temel çıkarlarına hizmet eden gerekli 
tüm nlemleri uygulayacaklarına 
inanmak için iyi bir neden vardır. mk

a l n a aha n e otosente  ol la at os er en a la t r  
ar on io sitten aha a  i tar a  salan al  i o a tlar  i i  
osil a tlar an aha i i ir se ene  ar  e en ar l  i o a tlar 
eli tiril e te ir
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Danimarka’nın sera gazını azaltmaya yönelik iddialı planlarında balıkçılık sektörünün rolü var

Sürdürülebilir yakıtlar, daha 
çevreci bir balıkçı filosu için kritik 
önem taşıyor
Yaşanabilir bir iklimi korumak için küresel ısınmayı en çok 1,5 dereceyle sınırlandırma gerekliliği, sera gazı emisyonlarında ihtiyaç 
duyulan azalmayı sağlamak isteyen ülkeler üzerinde baskı oluşturuyor. Danimarka Balıkçılar Üretici Örgütü (DFPO) ile Danimarka 
Pelajik Üretici Örgütünün (DPPO) DanFish kapsamında ortaklaşa düzenlediği bir çalıştayda, balıkçılık sektörünün bu hedefe 
endüstrinin rekabet gücünü de artıracak yenilikçi yollarla nasıl katkıda bulunmak istediği ortaya koyuldu.

animarka da, sera gazı 
(G G) emisyonla-
rını 2030 yılına kadar 

70 oranında (1990 a kıyasla) 
azaltmak için g rev yapan bir 
komite bulunmaktadır. Bu hedefe 
ancak animarka endüstrisinin 
aktif katılımıyla ula ılabilir. Bu 

nedenle hükümet, her biri endüst-
rinin bir sekt rünü temsil eden ve 
o sekt rdeki farklı mükelle eri bir 
araya getiren 13 ortaklık kurmu -
tur. enizcilik, açık deniz rüzgarı, 
gemi yapımı, limanlar ve balıkçı-
lık dahil olmak üzere denize bağlı 
tüm sekt rler, avi kyanus adı 

al l  filos n n ani ar a n n to la  e is on n a i a n n  ol as na ra en se t r  e is on n  a lata a  nte ler 
eli tiri or

verilen ortaklığın çatısı altında bir 
araya getirilmi tir. 96.000 çalı-
anı, brüt katma değerin 6 sını 

ve animarka nın toplam ihra-
catının d rtte birinden fazlasını 
(yakla ık 35 milyar Avro) temsil 
eden avi kyanus, ekonomik 
bir güç merkezidir. Balıkçılık bu 

rakamlara nemli katkı sağlamak-
tadır: Balık avı, karaya çıkarma, 
i leme, ihracat ve iç piyasada satı  
GS İ nın yakla ık 1,5 ini te -
kil ediyor, 16.000 den fazla ki iye 
istihdam sağlıyor ve sekt r 3.5 
milyar Avro değerinde balık ihraç 
ediyor. rtaklıkların arkasındaki 
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fikir, emisyonları azaltan inisi-
yati er geli tirmek ve irketlerin 
rekabet gücünü ye il kimlikleri 
sayesinde güçlendirmek üzere 
kurucu sanayi sekt rleri arasında 
i birliğini te vik etmektir.

al  e ileri 
tara n an llan lan 
a t  se t r n a  
sera a lar n n ana 

a na

Balıkçılık sekt rünün ba lıca emis-
yon kaynaklarından biri, balıkçı 
gemilerinin kullandığı yakıttır. 
Ekim ayında düzenlenen an ish 
fuarında, Gemba Seafood adlı 
danı manlık irketi, balıkçılık sek-
t rünün iklim üzerindeki etkisini 
azaltmaya y nelik planlarını sundu. 
S zkonusu planlar arasında, aküyle 
veya hibrit bir motorla çalı an 
emisyonsuz bir balıkçı teknesinin 
geli tirilmesi de bulunuyor. ani-
marka Balıkçılar retici rgütü 
( P ) ve animarka Pela ik re-
tici rgütü ( PP ), bu geli meyi 
te vik etmek üzere, geleceğin çevre 
dostu balıkçı teknesinin tasarımı 
için bir dül vaad ediyor. aha 
genel olarak, balıkçılık sekt rü, 

animarka filosunda hem büyük 
hem de küçük, elektrikli veya hib-
rit motorlu tekne ve gemileri daha 
fazla g rmek istiyor ve gemilerin 
bu yeni tip motorlarla donatılması 
olasılığı ara tırılıyor. idro en, 
bataryalar, metanol, metan ve biyo-
yakıtlar dahil olmak üzere çe itli 
ener i kaynakları değerlendiriliyor. 

iğer bir fikir, gemilerin limanda 
yükleme veya bo altma yaparken 
kendi enerat rleri yerine yenilene-
bilir kaynaklı elektrik kullanması-
dır. Bu, emisyonlarda 4,5 lik bir 
azalmaya yol açabilir.

Gemilerin ener i tüketimlerini 
azaltmak için bir ener i danı ma-
nının denetimine de ba vurulabi-
lir. 2018 ve 2020 yılları arasında 
32 balıkçı teknesi denetimi, yakıt 
tüketiminde 25 lik bir azalmayla 
sonuçlandı. Bununla birlikte, 

bataryalar, metanol, hidro en veya 
doğal gaz gibi yeni ç züm fikir-
lerinin çoğu, birim hacim ba ına, 
fosil yakıtlardan çok daha az ener i 
depoladıkları için gemide daha 
fazla alan gerektirirler. Bu, balık-
çılık endüstrisinin bazı b lümle-
rinin, mevcut balıkçılık kapasitesi 
düzenlemelerinin yeniden g zden 
geçirilmesi y nünde AB ye çağ-
rıda bulunmalarına yol açmı tır. 
S zkonusu düzenlemeler, her ye 

evletin balıkçılık kapasitesine 
bir tavan koymaktadır. Bir ülke-
nin mevcut filosuna yeni gemiler 
ancak ilgili kapasite kalıcı olarak 
geri çekilirse katılabiliyor. PP  
direkt rü Esben Sverdrup- ensen, 
bir gemide dizelden ba ka bir ener i 
kaynağını kullanmanın, yeni maki-
neleri barındırmak için ambardaki 
alandan fedakarlık etmek anla-
mına geleceğini ve bunun da iyi-
le tirmelerin uygulanmasına engel 
olacağını belirtti. Kapasite düzen-
lemelerini deği tirme strate isi kap-
samında, Gıda, Tarım ve Balıkçılık 
Bakanlığı ile Avrupa parlamento-
sunun animarkalı üyelerinden, 
Avrupa Komisyonu na ba vurma-
ları istenecek.

al  filos n n i li  
erin e i et isini 

a alt a  i in  
este i 

animarka Balıkçılık A ansı ndan 
arie ouise lach de Neergaard 

dinleyicilere, animarka hükü-
metinin, sürdürülebilir ç zümlere 
ve ye il kalkınmaya yakından 
odaklanan Avrupa enizcilik, 
Balıkçılık ve Su rünleri onu 
(E A ) aracılığıyla bu alandaki 
geli meleri desteklediğini ifade 
etti. Balıkçılığın iklim üzerindeki 
etkisini azaltmaya ve yeni ve sür-
dürülebilir ç zümler uygulaya-
rak sekt rü daha rekabetçi hale 
getirmeye y nelik destek var. 

on ayrıca dü ük etkili balıkçı-
lık ve su ürünleri yeti tiriciliğine 
ili kin yenilikleri ve yatırımları 
da destekleyecek. animarka, 
2021-23 yılları arasındaki iki 
yıllık d nem için geçerli olmak 
üzere, ilgili giri imlerle balıkçı-
lık için iklim dostu teknolo ilerin 
geli tirilmesini ve dü ük etkili 
teçhizata geçi i desteklemek için 
900 milyon KK tutarında bir 
tahsisat ayırdı.

ükümet, ülkenin daha karbon n tr 
bir ekonomiye geçi te lider olma-
sını hede iyor. Balıkçı filosunun 

animarka nın toplam emisyonun-
daki payı 0,7 oranındadır ve bu, 
tamamen filonun dizel kullanımıyla 
ilintili olduğundan, rneğin hibrit 
motorlara veya diğer yakıt ya da 
balık avlama y ntemlerine geçi  
yaparak bu karbondioksit üreten 
yakıtların tüketimini azaltan tekno-
lo ilerin geli tirilmesi için gereken 
destek mevcuttur. Kıyı ve dü ük 
etkili balıkçılar, rneğin motor, 
ekipman veya pervane vb. deği ti-
rerek, dü ük etkili teçhizata geçi  
ve gemilerinin ener i optimizas-
yonu için sağlanan destekten yarar-
lanabilirler. Toplantıda Norveçli bir 
konu macı, kimi yenilenmi  kimi 
ise yeni in a edilmi  olan batar-
yalı veya hibrit motorlu 11 gemi 
rneği g sterdi. izel tüketimini 
50 ye kadar azaltan hibrit motor-

ların i letme maliyetleri de nemli 
lçüde daha dü üktür.

The problem is that supplies of 
green  methanol are limited, 

making it more expensive than con-
ventional fuels.

e i e is onlar n n ana a na  a t ol n an  aha s r r le ilir ir  a na na e i  ele 
al nan fi irler aras n a er al or

  EUROFISH Magazine TR 1/2022 29

07_FISHERIES.indd   29 11/07/22   4:14 PM



[ BAL I K Ç I L I K ]

r r le ilir e il e 
retilen etanol  ar  

artarsa   olas  ir  
s na ilir 

izel motorlar ve enerat rler 
konusunda uzmanla mı  bir irket 
olan Nordhavn tarafından yapı-
lan sunumun odak noktası, gemi 
motorlarına güç sağlamak için 
yakıt olarak metanol kullanımıydı. 
K r amacı gütmeyen luslararası 
Temiz Ta ımacılık Konseyi ne 
g re, metanol oda sıcaklığında 
ve basınçta sıvı olduğu için, 
sıvıla tırılmı  doğal gaza g re 
avanta lara sahiptir. etanolün 
(veya herhangi bir yakıtın) iklim 
dostu olması, tüm ya am d ngüsü 
boyunca üretilen sera gazı emis-
yonlarıyla ilintilidir. etanolün 
çoğu fosil yakıtlarından elde edil-
diğinden, sebep olduğu emisyon 
denizde kullanılan motorininki 
ile hemen hemen aynıdır. Ancak 
biyokütle hammaddelerinden elde 
edilen biyo-metanolden ve yeni-
lenebilir elektrikten elde edilen 
e-metanolden kaynaklanan emis-
yonlar ve tutulan karbondioksit 

nemli lçüde daha dü üktür. 
etanol motorları sülfür oksit 

yaymaz, dü ük miktarda nitro en 
oksit ve neredeyse sıfır partikülat 
yayar. Ayrıca, metanol biyolo ik 
olarak parçalanabilirdir. Sorun, 
ye il  metanolün kaynaklarının 

sınırlı olması nedeniyle gele-
neksel yakıtlardan daha pahalı 
olmasıdır.

avi kyanus ortaklığı, denizcilik 
ve balıkçılık ekonomisinde hayati 
bir rol oynadıkları için limanları 
da içermektedir. animarka nın 
en büyük balıkçı limanı olan Ska-
gen deki liman, hem limanda hem 
de onunla yakından bağlantılı olan 
Skagen ehrinde altyapı ve gelecek-
teki kalkınma açısından sürdürüle-
bilirliği te vik etmeyi amaçlayan 
pro elerin ba latılmasını sağladı. 
Skagen imanının Genel üdürü 
Willy ansen, bazı giri imleri 

ani ar a al l  fi los n  aha s r r le ilir hale etir e
nin ollar  ara t r l or

Balıkçı teknesi tasarımcıları iş başına

Danimarkalı Balıkçılar PO ve Danimarka Pelajik PO, 
Danimarka’da balıkçılığın iklim üzerindeki etkilerini azaltmaya 
yönelik çabalar kapsamında, geleceğin balıkçı teknesini 
geliştirmek için başlatılan bir yarışmaya sponsorluk yapıyor. 
Teknenin enerji ihtiyacını karbon nötr bir enerji kaynağından 
sağlaması ve hem Danimarka’nın kapasite düzenlemelerine 
uygun, hem de verimli balık avına olanak tanıması gerekiyor.  
Tasarımın, balıkçılık için uygulanabilir bir çözüm sunması ve 
prototip bir gemi için temel oluşturması isteniyor. Yarışmaya 
katılanların, aşağıdaki üç kategoriden birine uygun bir tasarım 
veya çizim sunması bekleniyor:

− Trawler for the consumer fishery under 24 m
− Trawler for the consumer fishery over 24 m
− Trawler for the industrial fishery

− Tüketici balıkçılığı için 24 m altı trol 
− Tüketici balıkçılığı için 24 m üzeri trol 
− Endüstriyel balıkçılık için trol

Kazanan tasarıma verilecek ödül: DKK75,000 (10,000 Avro).

Başvuruların en geç 31 Mart 2022 tarihine kadar mf@pelagisk.dk 
’a ibraz edilmesi gerekiyor. Kazanan tasarım gemi inşa endüstrisi 
ile araştırma ve balıkçılık kurumlarının temsilcilerden oluşan bir 
jüri tarafından seçilecek ve 2022 baharında açıklanacak.

ana hatlarıyla açıkladı. S zko-
nusu giri imler, su ve elektrik gibi 
kaynakların nerelerde kullanıldı-
ğının belirlenmesini ve bunların 
tüketiminin azaltılmasına y nelik 
yolların uygulamaya koyulmasını 
da kapsıyor. imanda bertaraf 
edilen troller ve ağlar mümkün 
olduğunca geri d nü türülüyor. 
Ayrıca, geri d nü ümü te vik 
etmek üzere atıkların yakında daha 
iyi ayrı tırılmaya ba lanmasının 
yanısıra, yeni ve ener i açısından 
verimli bir liman binasının in ası 
ve balıkçı terminalindeki ener i 
tüketiminin de optimize edilmesi 
planlanıyor. üklerini yüklemek 
ve bo altmak için limana demir-
leyen balıkçı gemilerinden kay-
naklanan emisyonları, bu gemilere 
yenilenebilir kaynaklardan elde 
edilmi  elektrik sağlama yoluyla 
azaltmak için de planlar yapılıyor. 
Gemilerin enerat rlerini çalı tır-
ması gerekmeyecek, b ylece liman 
b lgesindeki emisyonlar ve gürültü 
seviyeleri azaltılacak ve hava kali-
tesi  iyile tirilecektir.

a en i an  
e il re eranslar n  

 steri or 

Bununla birlikte, gemilerin karadan 
ener i sağlama potansiyeline ili kin 
bir rapor, çoğu büyük gemi için 
kendi enerat rlerini kullanmanın 
daha ucuza mal olduğu sonucuna 
varmı tır. Ayrıca limanın ve gemi-
lerin altyapı eksikliği de dikkate 
alınması gereken bir etkendir. Bu 
nedenle Skagen imanı, dizel ile 
a ağı yukarı aynı fi yata elektrik 
sunmayı mümkün kılacak yeni bir 
elektrik santrali kurmu tur. Rıhtım-
larda elektrik tedarik panellerine 
ve gücü gemilere iletecek kablo-
lara yatırım yapılmı tır. Bu pro e-
lerle Skagen imanı, animarka 
limanları birliği tarafından tanım-
lanan, tüm animarka limanlarının 
2030 yılına kadar iklim açısından 
n tr olması hedefi ne ula mak için 
 çalı ıyor.
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İnsansız araçlarla balıkların yerinin ticari amaçlarla veya araştırma amacıyla uzaktan tespiti

Otonom balık araştırmaları
Baltık Denizi’ndeki başlıca ticari pelajik balık türleri, stokları düzenli akustik trol araştırmalarıyla izlenen Avrupa çaça balığı 
(Sprattus sprattus) ve Baltık ringa balığıdır (Clupea harengus membras). Bu tür araştırmalar iki veri bileşeninden oluşur: akustik 
iskandil ve trol avı analizi. 

Akustik veriler sürekli olarak 
kaydedilir ve sudaki orga-
nizmaların bolluğu ve dağı-

lımı hakkında büyük miktarda veri 
elde etmemizi sağlar. Ne yazık ki, 
sonarlar u anda balık türlerini ve 
diğer nemli biyolo ik bilgileri (cin-
siyet, ya  vb.) ayırt edememektedir. 

aha doğru bilgi için, sonarlar tara-
fından tespit edilen organizmaların 
fiziksel rneklerini almak için trol 
çekmelerinden yararlanılıyor. Bu 
y ntemlerin kombinasyonu, kap-
samlı ara tırmalar için bize oldukça 
uygun maliyetli bir ç züm sunuyor.

eri to la a s re ini 
asitle tir e

Asgari insan etkile imi ile açık deniz 
alanlarında uzun mesafeler kat edebi-
len otonom ve insansız araçların hızla 
geli mesiyle birlikte deniz ara tırma-
larında kullanımları, çe itli kurum-
lar tarafından daha büyük bir ilgiyle 
kar ılanmaya ba lamı tır. Bunların 
arasında Estonya eniz Enstitüsü de 
bulunmaktadır. apılan incelemeler, 
u anda sadece gemilerle yapılan 

ara tırmalar yerine, ara tırma gemile-
rini yalnızca biyolo ik rnekleme için 

tono  ir e inin llan l as  ol la  alt  eni in e al l  ara t r alar  i in ara t r a e isi alti a  llan a ihti a  ne li 
l e a alt la ilir

kullanma suretiyle, otonom gemiler 
ile ara tırma gemilerinin bir arada 
kullanımının mümkün olabileceğini 
g stermi tir. u anda, sonarın ken-
disinin yakla ık 100 kg ağırlığında 
ve tamamen zerk olarak çalı abilen 
bir makine olmasına rağmen, büyük 
ara tırma gemileri çok uzun süreler 
boyunca akustik verileri toplamak 
için kullanılmaktadır. Sonarın basit 
ve yarı otomatik çalı ma prensibi 
sayesinde, çok sayıda mürettebatın 
y nettiği büyük bir ara tırma gemi-
sine ihtiyaç duyulmaz. Akustik veri-
lerin toplanması için daha küçük bir 

otonom araç kullanmak, ara tırma 
maliyetini dü ürür ve daha doğru 
bilgi toplamamızı sağlar. Baltık eni-
zi ndeki Riga K rfezi nde gerçek-
le tirilen GRA S ara tırmasına g re 
ara tırma gemilerinin kullanımı yak-
la ık 25 oranında azaltılabilir ve bu 
da nemli bir ekonomik ve çevresel 
tasarruf anlamına gelir.

Aynı zamanda, pela ik türleri hedef 
alan ticari trol gemilerinde de ben-
zer sorunlar ya anmaktadır. Pela ik 
balıkların hareketliliği nedeniyle, 
her balık avı seferi, bir balık sürüsü 
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bulmakla ba lar. Genellikle bu, 
balık avı için en iyi yeri bulmak 
üzere etrafta dola mak anlamına 
gelir. uruma g re deği mek üzere, 
bu durum saatler alabilir, bu da yine 
büyük dizel motorlu büyük gemile-
rin balıkları bulmak için eko-iskan-
dil olarak kullanılması anlamına 
gelir. Bu süreç, hede  eme i lemini 
yaparak topladığı bilgiyi trollere 
sağlayan otonom gemilerin kullanı-
mıyla optimize edilebilir.

est e isi e ono i  
e e resel ali etleri 

a alta ilir 

Estonya eniz Enstitüsü, Baltık ta 
yürütülen balık ara tırmalarında 
otonom ara tırma gemilerini kul-
lanma olanağını test etmek için, 
(Avrupa eniz Balıkçılığı onu 
2014-2020 tarafından fi nanse edi-
len) Ekonomik ticari balıkçılık ve 
balıkçılık ara tırmaları için zerk 
bir ara tırma gemisinin geli ti-
rilmesi adlı bir pro e ba latmı  
bulunuyor. Pro e, nceden planlan-
mı  bir sefer planına veya bir ağ 
bağlantısı yoluyla alınan y nlen-
dirmeye g re uzun mesafeler kat 
edebilen, otonom, kendi kendine 
seyreden bir gemi geli tirmeyi ve 
bunu test etmeyi amaçlıyor. Balık 
sürülerinin konumu ve paramet-
releri hakkındaki gerçek zamanlı 
verileri kaydederek aktarabilen bir 
gemi, balık sürüsü parametreleri-
nin izlenmesi ve tahmin edilmesi 
için, bilimsel ara tırmaların yanı-
sıra prensip olarak ticari balıkçıları 
balıkların bulunduğu yere y nlen-
dirmek üzere, uygun maliyetli bir 
ç züm olarak kullanılabilir. Pro-
enin sonucu, ticari balıkçılığın ve 

balıkçılık ara tırmalarının ekono-
mik ve çevresel maliyetini nemli 
lçüde azaltacaktır. Balıkçılık 

ara tırmalarına ve ticari balıkçılığa 
ek olarak, gemi, sürekli veri topla-
manın gerekli olduğu diğer deniz 
alanlarında da çok sayıda farklı 
uygulama için kullanılabilir.

u anda devam etmekte olan pro-
enin 2023 yazının ba larında sona 

ermesi bekleniyor. Bu tarihe kadar, 
fi ziksel bir prototip üretilmi  ola-
cak ve test edilecektir. Saatte 5 
km çalı ma hızına sahip geminin 
tahmini menzili, 400 kg a kadar 
ekipman ta ırken 36 saat veya 200 
deniz mili olacaktır. Bu, geminin, 
200 deniz milinde bir yakıt ikmali 
yapmanın mümkün olduğu Baltık 

enizi ninkilere benzer ko ullar 
altında çalı masını mümkün kıla-
caktır. Geminin bu kadar uzun 
süre otonom kalabilmesi için u 
anda bir dizel-elektrik tahrik sis-
temi kullanılmaktadır. Alternatif 
yakıtların ( rneğin hidro en) ve 
bataryaların daha da geli tiril-
mesiyle, gelecekte fosil yakıt-
ların kullanımından kaçınılması 
planlanmaktadır.

E lor Sepp
İhtiyoloji ve Balıkçılık Bilimi 
 Araştırma Görevlisi 
Estonya Deniz Enstitüsü 
Tartu Üniversitesi
Estonya

eli tiril e te olan orono  ir e inin i i i

alt  eni i n e i i a r e i n e a lan rin a al  
ara t r as  o  i i  a sti  a tlar n i ini  si ah no talar ise 
trol e e on lar n  te sil e i or  a na  ntars tro s
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Belçikalı balık derisi yüzme makinesi üreticisi Cretel

Kalite ve hizmet, uluslararası 
müşterilerin makine üreticisine 
sadık kalmasını sağlıyor
Müşterilere gösterilen ilgi ve kaliteye odaklanma, deniz ürünleri işleme makinesi üreticisi Cretel’in büyümesini sağlıyor. Şirketin 
Barselona’da piyasaya sürülecek olan en yeni makinesi hem çok az bakım gerektiriyor, hem işçi güvenliği için ergonomik olarak 
tasarlanmış hem de en kaliteli balıklar için hijyen sağlamak üzere yeni tasarlanmış bir kasaya sahip 

C r e t e l  n v ,  m e r k e z i  
Belçika nın Ghent ken-
t i n d e  b u l u n a n ,  y ü k s e k  

kaliteli balık derisi yüzme maki-
nelerinin yanısıra, ve gıda, ilaç 
ve tarım i letmeleri için geni  bir 
ekipman yelpazesi üreten bir fi r-
madır. irket in Belçika daki 40 
çalı anı, retel mü terilerine zel 
ç zümler sunmak üzere eğitilmi  
dünya çapında bir bayi ağı tarafın-
dan desteklenmektedir.

a  no talar  
kalite, h ij yen ve 

verimlilik 

Belçikalı holding ATS Groep a 
bağlı bir irket olan retel, ana 
irket gibi, mü teri ihtiyaçlarına 

kalite, güvenlik, sağlık ve çevre 
standartlarını kar ılayan ürünlerle 
cevap vermeye odaklanıyor. Balık 
derisi soyma makineleri, mü teri-
ler için en yüksek fayda-maliyet 
oranını üretmek üzere tasarlanmı  
bir kombinasyonla  hi yen, daya-
nıklılık ve verimliliğe odaklanıla-
rak üretilmi tir.

D aha da verimli bir 
al  erisi e 

a inesi 

retel, bu yılki Seafood Proces-
sing Global de, yeni nesil tezgah 
üstü balık yüzücülerini piyasaya 

sürecek. irketin mühendisleri, 
mevcut makineleri daha iyi hi yen, 
ergonomik tasarım, kullanıcı dostu 
olma, güvenlik ve kolay bakıma 
odaklanarak yeniden yapılandır-
mak için yoğun bir ekilde çalı-
ıyor. retel, bu yıl Barselona da 

popüler manuel tezgah üstü balık 
derisi yüzücü 365 nin yeni ver-
siyonu olan, starroller temizleme 

sistemini standart temizleme sis-
temi ile birle tiren, yeni tasar-
lanmı  hi yenik bir kasaya sahip 
yeni nesli  360 nin lansmanını 
yapacak. Starroller, sert balıkların 
derisini yüzerken birçok avan-
ta  sağlamaktadır. Ayrıca retel, 
makinenin giri ini de geli tirdi: 
yeni giri  düz değil, açılı.  360 

, her y nüyle ideal ve eksiksiz 

manuel tezgah üstü balık yüzücüsü 
olacak.

Cretel by ATS, Langerbruggekaai 
15, 9000 Ghent, Belçika
Tel. +32 9 376 95 95
info@cretel.com
www.cretel.com
https://www.linkedin.com/company/
cretel-nv/

eni nesil an el to  s inner
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Bandall paketleme ve bantlama çözümleri

Paketlemede bugünün ve yarının 
sürdürülebilirlik standartlarıyla 
tanışın
Ambalaj atıklarının azaltılması ve daha sürdürülebilir ambalaj malzemelerinin kullanılması balık endüstrisinde giderek artan bir önem 
taşımaktadır. Sektör, farklı boyutlar, ağırlıklar ve paketleme gereksinimleri nedeniyle paketleme açısından uzman bir dokunuş gerektirir. 
Bandall, skinpack’lerden konserve balığa tüm ürünlerinizin paketlenmesinde ve etiketlenmesinde bu dokunuşu sunuyor.

B andall istiflemeden 
paketlemeye, balık kutu-
larına marka yerle tirme-

d e n  s k i n p a c k ’ l e r i  e t i k e t l e m e y e  
kadar, pek çok farklı sürdürü-
lebilir bantlama uygulaması 
sunuyor. Skinpack ambala ların 
düzensiz biçimleri Bandall Ban-
ding makineleri için hiç sorun 
arz etmiyor, zira bu makineler 
çok farklı ekillerdeki konserve 
kutuları üzerinde de i lem yapa-
biliyor. Bantlar ürünlerinizin 
raflarda ne çıkmasına yardımcı 
oluyor.

aten esnek bir i leyi e sahip olan 
Bandall makinesi, ulti-Width 
(Çoklu Geni lik) seçeneğiyle daha 
da fazla esneklik sağlıyor. Bu seçe-
nek, sistemin kolayca kurulmasının 
ardından makinenizin farklı bant 
geni liklerini tek bir makinede i le-
mesini sağlıyor. Bantlama i lemi 
sırasında esnek baskı seçenekleri 
sunan Bandall bantlama ç züm-
leri, dünyanın en esnek ç zümleri 
olabilir.

eni geli tirilmi  olan E .
BAN ING ®  ile mü terileriniz,  

ürünlerinin hem mevcut hem 
de geleceğin sürdürülebilirlik 
düzenlemelerini kar ıladığından 
emin olabilir. E .BAN ING ®

98 kağıttan olu ur ve E .SEA , 
Avrupa tek kullanımlık plastik reh-
berleriyle uyumludur. Son tüketici, 
E .BAN ING ® i hiç dü ünme-
den kağıt geri d nü üm konteyne-
rine atabilir. 

Bandall, sıradan solo maki-
nelerden son teknolo i ürünü 
tam otomatik ve zelle tiril-
mi  sistemlere kadar çok çe itli 
makineler sunar. irket, en iyi 
bantlama ç zümlerini sunmak 
ve mü terilerin kendilerine has 
ambala lama güçlüklerine ç züm 
getirmek için mü terileriyle bir-
likte çalı maktadır. rünleriniz 

için sunulabilecek fırsatları değer-
lendirmek ve size zel ç züm 

rneğini almak için Barselona da 
düzenlenecek olan Seafood Pro-
cessing Global de Bandall ile tanı-
ın. Barselona da irketin 3 901 

numaralı standını ziyaret edin.

www.bandall.com  sales@bandall.
com 

an all n atla a a lineleri i in s in a  a ala la a ro le  ol t r or
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Craemer Group, Seafood Processing Global ve IceFish ticaret fuarlarında hem yeni 
ürünlerini hem de klasikleri sunuyor 

Birinci sınıf balık avları için 
yüksek kaliteli yük taşıyıcılar
Balıkçılık endüstrisinin başarısı, kalite ve güvenilirlik dahil olmak üzere, balıkçı teknesinden ve mürettebatından karada ve denizde 
işleme ve lojistik sistemlerine kadar uzanan çok çeşitli etmenlere bağlıdır. Craemer balık kutuları, 40 yılı aşkın bir süredir bu proses 
zincirinde güvenli ve sorunsuz operasyonlar için ayrılmaz bir parça ve temel garantör olmuştur. 

C raemer, plastik i leme konu-
sundaki k klü bilgi birikimi 
ve onlarca yıllık deneyimi 

ile, dayanıklı ve sağlam PE den 
yapılmı  yüksek kaliteli ürünlerin 
nde gelen geli tiricilerinden ve üre-

ticilerinden biridir. raemer Group, 
eskiden beri balıkçılık endüstrisi için 
plastikten yapılmı  çok çe itli balık 
kutuları, depolama ve ta ıma kapları 
sağlamanın yanısıra, bu tür uygula-
malar için zel olarak geli tirilmi  
plastik paletler de sunmaktadır.

raemer balık kutuları, saf, gıdaya 
uygun PE den en eksiyon kalıplama 
y ntemiyle üretilir ve hem denizde 
hem de karada günlük kullanım için 
tasarlanmı tır. luslararası balıkçılık 
endüstrisinin tüm teknik ve hi yenik 
gereksinimlerini kar ılarlar. üksek 
d a r b e  d i r e n c i  v e  m ü k e m m e l  y ü k  
ta ıma kapasitesi sayesinde balık 
kutuları, balıkçılıktan i lemeye ve 
ticarete kadar çok çe itli uygulamalar 
için idealdir. enilikçi kutu tasarımı, 
yerden tasarruf sağlayan yerle tirme 
ve isti  eme sağlar, b ylece navlun 
maliyetlerini nemli lçüde azaltır.

nl  llan  i in 
on si onel tasar

raemer, sürekli olarak deği en 
pazar gereksinimlerine yeniliklerle 
yanıt verir. n tarafa yanal su tah-
liyesi olan benzersiz erime suyu 
tahliye sistemi, yıkamadan sonra 
su birikmesini nleyen optimize 
edilmi  alt geometrisi ve entegre ve 

patentli R I  aktarıcı ç zümü, balık 
kutularına rnek olarak verilebilir. 

Çe itli boyut ve tasarımlardaki – tek 
tek etiketlenen, kapaklı veya alt delikli 
- balık kutularının yanısıra, balıkçılık 
endüstrisinin hizmetine sunulmu  
çe itli plastik paletler ve palet kutuları 
bulunmaktadır. Portf ydeki yenilik-
ler, tam yüzeyli kaymaz platformlu 
T  Palgrip  palet ve iki palet kutusu 
modelidir: son derece sağlam SB3 
ve endüstriyel boyutlara sahip büyük 
hacimli B3 igh (1200 x 1000 mili-
metre, 610 veya yakla ık 1000 litre 
hacim). raemer, Barselona daki 
Seafood Processing Global ticaret 
fuarında (3. salon, stant 3 801) ve 
İzlanda Balıkçılık uarı nda (stand 
E50b) bu   sağlam, tek parça en ek-
siyon kalıplı yük ta ıyıcılarını diğer 

yenilikler ve klasiklerle birlikte katı-
lımcıların beğenisine sunacak.

rae er ro  

Almanya merkezli raemer Group, 
metal ekillendirme,  plastik i leme 

ve alet yapımı ana i lerinde uzman-
la mı  uluslararası bir aile irketidir. 
Genel merkez, 1912 de kurulan ra-
emer Gmb dir. Bugün, raemer 
Group un Avrupa da üç ek üretim 
tesisi ile, kendi satı  ofi sleri ile ortak-
larından olu an küresel bir ağı vardır.

rae er in e itli e at e tasar lar a i al  t lar  enili i tasar lar  se  ar e 
a an lar  e e el  ta a a asiteleri ile et ile i i irler

rae er in eni aletli t  o elleri   sol a  e  
i h  a al  e a eli li arlar e  nla as na analla 

e a o  fi tli  en stri el o tta e tt r

ra
e
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FIAP profiwork balık sersemletici

Reich ve Kalaneuvos Oy için Zorlu Proje 

Hızlı ve ağrısız balık kesimi

Güçlü ortaklar birlikte büyüyor

Su Ürünleri Danışma Konseyi tarafından 2017’de yayımlanan bir rapora göre AB genelinde yetiştiriciler ve işleme şirketleri balık 
kesiminde, karasal türlerin kesimini düzenleyen temel ilkeyi uygulamalıdır. Bu ilkeye göre hayvanlar öldürülürken ve ilgili işlemler 
yapılırken önlenmesi mümkün olan her türlü acı, stres veya ızdırap önlenmelidir. Diğer bir deyişle balıklar, mümkün olduğunca insani 
yöntemler kullanılarak kesilmelidir. Raporda, gerekiyorsa ayrı bir öldürücü yöntemle devam edilmek üzere, biri elektrikli sersemletme 
olan insana yakışır kesim sistemleri sıralanıyor. 

Balık pahalı ve değerli bir üründür. Isıl işlem olanakları çeşitli ve zorludur. Bilinçli ve uzmanlığa dayalı kurutma ve tütsüleme bu nedenle 
başarılı, lezzetli ve görsel olarak çekici ürünler için temel bir gerekliliktir. Bu nedenle, her zamankinden daha fazla balık işleme şirketi, 
füme balık üretiminde Reich’in konseptlerinden birine güveniyor. Kalaneuvos, bu tür ortaklıkların başlıca örneğidir. 

F IAP profiwork balık ser-
semletici çiftlik balıklarını 
sersemletmek ve ldürmek 

için kullanılan, sağlam ve bakım 
gereksinimi az olan bir cihaz-
dır. ihazın akım düzeyi, diğer 
fakt rlerin yanı sıra balıkların 
büyüklüğüne, ağırlığına, sayısına 
ve iletkenliğe bağlı olarak di i-
tal olarak ayarlanabilir. Akımı 
uygun seviyeye ayarlayarak doku 
kanamasını nlemek mümkün-
dür. atris elektrotlu modelle-
rin aksine, sersemleticinin levha 
elektrotu, alanın gücüne bağlı 
olarak balığı sersemleten veya 

ldüren tek tip bir elektrik alanını 
garanti eder. IAP ın profiwork 

R eich, gıda için ısıl i lem 
sistemleri alanında 
Almanya nın en eski mar-

kasıdır ve bu endüstride dünya 
çapında lider sağlayıcılardan biri-
dir. Balık, et ve sosis ürünleri, 
kümes hayvanları, peynir, hazır 
gıdalar, vegan ve ve eteryan ürün-
ler ve evcil hayvan mamalarının 
ısıl i lenmesi için ç zümler sunar. 

balık sersemleticisinde 1 ila 4 
arasında bir ayar balığın sersem-
letilmesine hizmet ederken, 5 
ila 9 arasında bir ayar balıkları 

ldürür. Sersemleticinin zaman-
layıcısının varsayılan süre ayarı 
90 saniyedir.

Kullanıma hazır halde satılan ciha-
zın üç farklı boyutu vardır. Paket 
bir konteyner, bir di ital kontrol 
ünitesi ve konteyner kapağı için 
bir kontak anahtarı içerir. Profi-
work balık sersemletici, hayvan 
refahına y nelik yasal gereklilik-
lere uygun olarak balıkların hızlı 
ve acısız ldürülmesine olanak 
sağlar.

1975 yılında kurulan ve inlandiya, 
Sastamala da bulunan balık i leyici 
Kalaneuvos, üretim olanaklarını 
geni letmek için 2009 da Reich ile 
ortaklık kurmu tur. Kalaneuvos kısa 
süre nce üretim kapasitesini iki 
kattan fazla arttırmak üzere 30 mil-
yon Avro tutarında yatırım yaparak 
İskandinav ülkelerindeki en büyük 
füme balık üreticisi haline gelmi tir.

P rofi or  al  serse leti i al lar  serse let e  e l r e  
i in llan lan sa la  e a  ere sini i  ir iha r  

llan a ha r hal e sat lan iha n  ar l  o t  ar r

la an st  ro e 

Reich 2009 dan beri Kalaneuvos un 
ortağı olarak bu istisnai pro eye sıcak 
ve soğuk fümeleme teknolo isi sun-
maktadır. inlandiya nın en büyük 
deniz ürünleri firmasının en son fab-
rika geni letme çalı ması 2020 nin 
ba larında devreye alınmı  olup 
bu büyük yatırım, Sastamala daki 

fabrikanın üretim tesislerini 11.000 
metrekarenin üzerine çıkarmı tır. 
Kalaneuvos, inlandiya da balık 
arzını güvence altına almayı ve 
çevre dostu gıda üretimini artırmayı 
hede iyor. Bu muazzam geni leme 
ile tesis, yılda 10 milyon kilogramın 
üzerinde balığı fümeleyebilecek ve 
12 milyon kilogramın üzerinde balık 
filetosu üretebilecek. 
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Kalaneuvos ve Reich arasın-
daki i birliğinin ba langıcından 
bu yana, Sastamala da ünlü ve 
benzersiz Reich yatay çapraz akı  
sistemine sahip Reich Airmaster  

K  Air et serisinin kullanıldığı 
be  zel balık tütsüleme odası 
kuruldu ve devreye alındı. Tüm 
yeni tütsüleme odaları ta ba tan 
hem sıcak hem de soğuk tütsüleme 
süreçleri için tasarlandı ve tütsü-
leme sürecinin sonunda hazır füme 
ürünleri hızlı bir ekilde soğutmak 
için yoğun soğutma i levleriyle 
birle tirildi. B ylelikle, tütsüleme-
haneler, dilimlemeye hazır veya 
paketlemeye hazır ürünleri, ba ka 

bir i lem olmaksızın tek bir pro-
ses d ngüsüyle teslim ediyor. Bu 
teknolo i, Reich in ori inal sistemi 
olan güçlü yatay çapraz akı  sis-
temi sayesinde, mümkün olan en 
y ü k s e k  ü r ü n  y ü k l e m e  k a p a s i t e s i  
(ta ıyıcı ba ına 450 kg a kadar 
somon balığı) ve ürünlerin mutlak 
tektipliği gibi, Reich in bilinen 
avanta larıyla birlikte sunuluyor.

la an st  ir e i  
a ar s  

B u  b e n z e r s i z  v e r i m l i l i k  v e  
Reich in balık endüstrisindeki 
mükemmel itibarı, Kalaneuvos un 

sahibi ve E su Bay Vei o 
ukkanen in bu büyük adım için 

ortak olarak Reich ı seçmesinin 
nedenlerinden sadece birkaçıydı. 
2017 de, Reich in inlandiya ve 
İsveç teki satı  ve hizmet ortağı 

innvacum y un da dahil olduğu 
yeni tütsüleme odası geni letme-
sinin planlaması ba ladı. Niha-
yetinde, Kalaneuvos, innvacum 
ve Reich ın uzmanlarının ekipçe 
ula tığı büyük ba arısı netice-
sinde, 2020 nin ba ından bu yana 
sekiz yeni Reich Airmaster  

K  7500 BE tütsüleme odası 
devreye alındı. Toplamda 39 ta ı-
yıcı kapasiteli on üç tütsüleme 

odası faaliyete geçti. Bu odalarda, 
ba ta somon, g kku ağı alabalığı 
ve mersin balığı gelmek üzere, 
giderek artan miktarda lezzetli 
tütsülenmi  balık ürünleri üretili-
yor. Son çıkan Airmaster  K  
Air et neslinin yeni zellikleri ve 
mevcut Reich fırınlarının teknik 
olarak yenilenmesi, yeni Kalaneu-
vos tesisinin geleceğe hazır olma-
sını sağlıyor. 

Reich, bu vesileyle, her zaman 
keyi i ve i birliğine dayalı bir 
ortaklık içinde çalı ığı Kalaneuvos 
ve innvacum ekiplerine te ekkür 
ediyor. 

n olan en se  er or ans e eri lili le irle en ta i si  alite  ei h r nlerinin ar as n a i else e i ol t r or
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Uni-Food Technic müşterileriyle iyi bir dost gibi ilgileniyor

Servis kontrolleri yüksek 
operasyonel güvenilirlik sağlıyor
Uni-Food Technic, balık işleme endüstrisine somon, mersin balığı, uskumru ve ringa balığı işlemek için yenilikçi ekipman sağlama 
konusunda 30 yılı aşkın bir deneyime sahip olup bu listeye sürekli olarak yeni türler eklemektedir (örneğin, son yıllarda barramundi ve 
tilapia). Şirketin tam otomatik makineleri operatör ihtiyacını azaltıyor, böylece işçilik maliyetlerini düşürürken kontaminasyon riskini 
de azaltıyor. Ekipmanın %90’ından fazlası Danimarka dışına satılıyor. Ancak ekipmanı tedariği ayrı, satın alınan ekipmanın bakımı için 
müşterilere hizmet vermek ayrı bir iştir. Uni-Food Technic, bunların her ikisini yerine getiriyor.

on ere e et in ir i  
orta  

animarkalı balık i leme irketi 
Norlax, ni- ood Technic in her 
gün yakla ık 10.000 tarafı somon 
balığını neredeyse hiç durmadan 
i leyen 13 yıllık bir deri soyma 
makinesi kullanıyor. perasyo-
nel güvenilirliğin nedenlerin-
den biri, ni- ood Technic in 
mü terilerine sunduğu i leme ekip-
manlarının yıllık servis kontrolüdür. 

utland ın güneybatısındaki 
utrup ta bulunan Norlax tesis-

lerine ait soğuk hava depolarında, 
bir metre yüksekliğinde isti en-
mi  kutuların içindeki Norveç ten 
gelmi  çiğ somonlar, i lenmeyi 
bekliyor. Bütün balıktan filetoya 
d nü üm, 2008 den beri her i  
günü tonlarca somon ve alabalık 
i leyen deri yüzme makinesinde 
tamamlanıyor. akineyle o gün-
den bu yana çok az sayıda operas-
yonel sorun ya anmı . eri soyma 
makinesi ve diğer i leme ekip-
manları, tuzun ve suyun mevcut 
olduğu zorlu bir ortamda çalı ıyor.

n e ir i ton

Norlax Teknik üdürü ars 
Nielsen, tesiste, günde toplam 
20 tona tekabül etmek üzere 
10.000 somon balığı filetosunun 
derisinin yüzüldüğünü anlatıyor. 

eri yüzme makinesinin geçici 
olarak durması halinde üretim 
durmasa da, Nielsen, fabrikadaki 
günlük faaliyetlerindeki operasyo-
nel güvenilirliği çok takdir ediyor.

er is  a an r r 

ıllık servis kontrolleri olmasa 
her hafta zorluklarla kar ıla abile-
ceğimizden hiç üphem yok. A ın-
mı  çark di lileri, zincirler veya 
burç yatakları geri tepmeye ve 

dolayısıyla operasyonel sorunlara 
neden olur. Ancak operasyonel 
güvenilirlik bizde yüksek  diyor 
Nielsen. 

ıllık servis kontrolü, tüm hayati 
parçaların deği tirildiği yaz tatil-
lerinde gerçekle tiriliyor. Bunun 
dı ında, Norlax her zaman iki motor, 
iki di li kutusu ve birkaç burç yata-
ğını stokta bulunduruyor, b ylece bu 
parçalar gerektiğinde hemen deği ti-
rilebilirler,  diye devam ediyor.

Nielsen ın bakı  açısına g re, 
bir arıza durumunun ya anma 
ihtimaline istinaden fazladan 
bir deri soyma makinesine sahip 
olmaya gerek yok, zira nadi-
ren herhangi bir problem ya a-
nıyor. Bu nedenle, yıllık servis 
maliyetleri iyi bir yatırım gibi 
g rülüyor.

ni- ood Technic in hizmetleriyle 
ilgili daha fazla bilgi için: https://
unifood.tech/service.aspx

er n ir i ton so on n erisi l or  in s rr  teri e sa e e a ll  e i anlar 
sa la a la al a  i i ir hi et s n a
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Şirketlerin dikey entegrasyonu İzlanda’nın kaliteli tedarikçi statüsüne katkıda bulunuyor

Bilim ve sanayi arasında uzun vadeli 
yakın işbirliği
Matís, gıda endüstrisinde araştırma ve geliştirme konusunda uzmanlaşmış üç devlet kurumunun katılımıyla bir kamu limited 
şirketi olarak 2007 yılında kuruldu. Balıkçılık Araştırma Enstitüsü, Keldnaholt Gıda Araştırması ve Çevre Ajansı Laboratuvarının 
tek bir çatı altında birleşmesiyle, Matís, İzlanda menşeli ürünlerin rekabet gücünü ve ülkenin ekonomisini güçlendirmenin yanısıra 
gıda güvenliğini ve çevresel kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlama ve halk sağlığını iyileştirme rolünü yerine getirmesine 
olanak sağlayacak büyük bir içgörü ve uzmanlığa sahip oldu. Şirketin bugün Gıda, Tarım ve Balıkçılık Bakanlığı’na bağlı olarak 
faalietlerini sürdürmektedir. Matís Değer Yaratma Başkanı Jónas Rúnar Viðarsson’u İzlanda balıkçılık sektörünün geleceğine 
ilişkin vizyonunu paylaşmak üzere davet ettik.

lan a  al l  aali etlerin-
en en aliteli ha a eleri el e 

e i i le  sars l a  ir ne sahi -
tir   alitenin sa lan as  al -

n e i e al n  an an iti aren 
a la a  ere  o n a alar 
ere tirir  al lar a lar n n 
alitesini nas l en e alt na al -
orlar e at s  on a nas l 
ir rol o na

İzlanda nın balıkçılık faaliyetleri, 
yıl boyunca istikrarlı ve ng -
rülebilir arz ile karakterizedir. 
Balıkçılık faaliyetleri, neredeyse 
kırk yıldır yürürlükte olan mün-
ferit aktarılabilir kota (IT ) sis-
temiyle y netilir ve bu sistem 
neticesinde kotalar nispeten az 
sayıdaki, dikey olarak entegre 
edilmi  büyük deniz ürünleri ir-
ketlerine odaklanmı tır. Bu deniz 
ürünleri irketleri, yakalamadan 
pazara kadar tüm tedarik zincirini 
kapsar. Bu entegre tedarik zincir-
lerine sahip olmak, deniz ürünleri 
irketlerinin tedarik ve kaliteyi 

daha verimli bir ekilde kontrol 
etmelerini sağlar. Ayrıca, güçlü ve 
k rlı deniz ürünleri irketlerinin 
olması, en son teknolo iye yatırım 
yapılarak değer zincirindeki her 
bir bağlantının optimize edilme-
sine olanak sağlamı tır. at s ve 
onun kurulu undan nce faal olan 
Balıkçılık aboratuvarları, 50 yılı 

onas i arsson  at s e er arat a a an

a kın bir süredir kaliteyi, süreçleri 
ve verimi iyile tirmek için deniz 
ürünleri endüstrisi ve hizmet sek-
t rü ile birlikte çalı maktadır. Bu 
i birliği, küresel balık avı ürünleri 
pazarlarında İzlanda nın rekabet 
avanta ını korumada son derece 
ba arılı olmu tur. at s in bu 
konudaki rolü, gerekli bilimsel 
bilgi birikimini sağlamak ve daha 
k rlı ve sürdürülebilir bir deniz 
ürünleri sekt rüne giden yolda 
endüstri, akademi ve otoriteleri 
birbirine bağlamak olmu tur.

lan a al l n n n s n-
 alite  llar i in e a  

a  a lan e i i li lerle 
a an i in e eli i tir   e ri-
in ar as n a i a t rler neler-

ir e si e  sons a a ar 
e a  e e ilir i  i i i r n 
alitesi ile  l sonra i r n 
alitesi aras n a i ar n   l 
n e i r n alitesi le n  

aras n a i i i ola a n  n -
or s n

eni bilgiler, teknolo i ve ino-
vasyon, deniz ürünlerinin kalite-
sinin artmasını sağlamı tır. Çoğu 
ki i bunun yıldan yıla çok fazla 
deği meyen muhafazakar bir sek-
t r olduğunu dü ünse de, gerçek 
u ki sekt r sürekli yeni gereksi-

nimlere uyum sağlamaktadır. Bu, 

tedarik k klerinin etkilendiği, 
restoranların ve yiyecek hizmet-
lerinin bir gecede ortadan kalk-
masıyla talebin çarpıcı biçimde 
deği tiği ve i  gücüne eri imin 
güvenilmez hale geldiği ovid 
pandemisinde belirgin hale gel-
mi tir. Günümüzün deniz ürünleri 
tedarikçileri otomasyona, yapay 
zekaya, bilgisayar desteğine, g n-
derilerin uzaktan izlenmesine ve 

her parti ürünün eksiksiz izlenebi-
lirliğine güveniyor. Son 15 yılda, 
İzlanda nın deniz ürünleri i leme 
sekt ründe, yüksek otomasyon 
düzeyi sayesinde balık i lemede 
verim on kat (kg/ki i saat) arttı ve 
kalite kusurlarının tespiti geli ti-
rildi. Bu, sonu olmayan bir geli -
medir. er zaman daha iyisini 
yapabilirsiniz  olayısıyla son 15 
yılda g rdüğümüz geli melerin 
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KONUK SAYFALARI

benzerlerini nümüzdeki 15 yılda 
g remeyeceğimize inanmak için 
hiçbir sebep yoktur. Bununla bir-
likte, dikkatler, rneğin yakalama 
süreci, paketleme veya lo istiğe 
doğru kayabileceğinden, odak 
farklı olabilir.

ir r n n ra  r  e ono i  
e a e resel olara  s r r le-
ilir ir e il e aha a la at -

la a a a  ir ir e e la t tan 
sonra  ha a e e e er at-

a  i in a l e ile ilir ali et-
lere e e resel et i e sahi  a a 
ne i i ollara a r la ilir  

Raf mrünün uzatılması, ekono-
mik ve çevresel açıdan elbette 

nemli bir hedeftir. Gemide elleç-
leme, muhtemelen ürünlerin kali-
tesini ve raf mrünü belirleyen en 

nemli fakt rdür ve ikinci sınıf 
hammaddelerden birinci sınıf 
deniz ürünleri üretmek kesinlikle 
mümkün değildir. Bu nedenle, 
tedarik zincirinin her bir halka-
sında kaliteyi optimize etmeye 
y nelik çabalar her zaman sarf 
edilmelidir. Ancak sonuçta ham-
maddelerin kalitesi her zaman 
farklılık g sterecektir ve bu 
nedenle hammaddeleri uygun 
üretim hatlarına y nlendirmek 

nemlidir. Bu, en iyi kalitenin taze 
ürünler olarak sunulduğu, daha 
sonra dondurulmu  ürünlerin, vs. 
geldiği, basamaklı bir süreçtir. 
Bununla birlikte, bazı durumlarda 
balık sadece yem, gübre veya 
biyoyakıt için kullanılsa da, biyo-
lo ik kaynaklardan değer yarat-
mak her zaman mümkündür.

e ari  in iri o n a ha -
a e alitesini or a  i in 

lanan s re ler hte e-
len ol a ener i o n r   
s re ler eli tirilir en  s re lerin 
s r r le ilirli i i ate al nan 

ir et en i ir  

Ener i verimliliği ve sürdürülebi-
lirlik, günümüzde yüksek teknolo-
ili endüstriyel balıkçılıkta nemli 

at s ayrıca üniversitelerde ders 
vererek ve isans, üksek isans 
veya oktoraları sırasında ğrenci-
lerle birlikte çalı arak gelecekte bu 
sekt rün istihdam edeceği ki ilerin 
eğitiminde nemli bir rol oynamı -
tır. Sonuç olarak, at s ile sekt rde 
çalı anların çoğu arasında güçlü bir 
bağ vardır.

r n alitesinin i ile tiril esi  
lan a a on llar o n a 

e a  e e el i  ir s re tir  
 s re in ir en erini tat i  

et e e al an i er l elere ne 
i i ta si eler e l na ilirsi-

ni  at s  s on s  a asi-
teleri eli tir elerine ar  
ol a  i in  n a i l eler-

e i r lar e a en strilerle 
i irli i a or  

Sekt r, bilim, akademi ve hükümet 
arasında bağlantı kurmak, ba arılı 
bir i birliğinin anahtarıdır. Çoğu 
zaman bilim adamlarının çalı ma-
ları, endüstrinin ihtiyaçlarını din-
lemedikleri için bo a gidiyor. Bir 
soruna ç züm bulmak, o ç züm 
son kullanıcı tarafından ele alınma-
dığı sürece değersizdir. Bu nedenle 
İzlanda da yapılanların benzerini 
uygulamak için endüstri, bilim, 
akademi ve hükümet arasındaki 
i birliğini te vik etmenin kesinlikle 
gerekli olduğunu s yleyebilirim. 

at s, yurtdı ındaki kurum ve 
irketlerle oldukça fazla i birliği 

yapmaktadır. Bu i birlikleri daha 
ziyade İskandinav ve AB finansman 
mekanizmaları aracılığıyla 
gerçekle tiğinden çoğunlukla 
Avrupa düzeyinde olmaktadır. 
Ancak at s, balıkçılık ve i leme 
alanlarında kapasite geli tirmek 
için AB üyesi olmayan ülkeler ve 
irketlerle de çalı maktadır.

at s  al  i le e en el e e ilen 
an r nlerin eni ha a e e 
r nler arat a  i in llan -

la n llar r il ileni or  
n e an r nlerin lla-

n na ili in e ili ler neler ir  
lan a a orina i le e e ha  

bir hedeftir. Bu hem tüketici 
talebini kar ılamak hem de mali-
yeti dü ürmek için b yle olmak 
durumundadır. rneğin İzlan-
da daki yeni balıkçı gemileri, 15 
yıl nce kullandıkları yakıtın yal-
nızca yarısını kullanıyorlar – bu, 
kg av / kg yakıt olarak lçülüyor. 
Soğutucu akı kanlar daha çevre 
dostu hale geliyor ve lo istik de 
daha ener i verimli olmayı hede i-
yor. Çoğu tedarikçi, çevresel ayak 
izi nedeniyle hava ta ımacılığın-
dan kaçınıyor.

lan a an ihra  e ilen ta e 
al  alitesi le ilinir  i er 
l eler e ta e al  ihra  e i-
or  an a  r nleri a n  stat e 

sahi  e il  lan a  iti ara 
a a  nas l a ar  e a n -

s n  a ar a  i er l eler i in 
ne en aha or r n or

İzlanda, zorlu pazarlara taze morina 
ve mezgit balığı tedarikinde rekabet 
avanta ına sahiptir. Bu avanta ın 
sağlanmasında, yıl boyunca en 
kaliteli taze balıkların istikrarlı bir 
ekilde tedarik edilmesi nemli bir 

rol oynar. iğer ülkelerin çoğunda 
balıkçılık mevsimseldir ve avların 
çoğu yılın sadece birkaç ayında alı-
nır. üksek bedelleri kar ılayabilen 
pazarlar için en nemli konu, istik-
rarlı ve tutarlı tedarik ve kalitedir 
ve İzlandalı deniz ürünleri irketleri 
bunu sunabilmektedir.

a a e e e er at a  i in 
enili i ollar eli tir e  ara -

t r a a lan se t r e i orta -
larla a n i irli ini ere li 

lar  at s  eli tirilen le-
rin rati te lana ilir ol a-
s n  sa la a  i in  t r ir 
i irli lerini nas l te i  e i or  

at s, yeni ç zümler ve süreç-
ler geli tirmek için deniz ürünleri 
endüstrisi (ve hizmet sekt rü) ile on 
yıllardır yakın i birliği içinde çalı -
maktadır. Bu yolda ilerlenirken, 
kar ılıklı yarar sağlayacak ekilde 
güven ve saygı in a edilmi tir. 

a enin ta  llan na la -
t n  

100 kullanımı hede iyoruz, 
ancak henüz bu seviyeye eri e-
medik. İzlanda kyanus Kümesi 
tarafından yakın zamanda yapılan 
bir ara tırma, morina balığında 
hammadde kullanımının 90 a 
kadar çıktığını g stermektedir. 
Bununla birlikte, ncelikle her 
bir hammaddenin değerini opti-
mize etmeye vurgu yapılması 
gerektiğinden, yalnızca kullanım 
fakt rüne odaklanmamalıyız. 
Bugünkü eğilimler, hammadde-
lerin be eri gıda, nutras tikler 
ve farmas tikler üretmek için 
kullanılan kısmını artırmaya 
odaklanmaktadır.

resel olara  ha a e a  
elli ir e e sa it al  
e  ne enle sa a e re ah 

n n en seli  se ri s-
teren n s n tale ini ar -
la a or   artlar alt n a 

aha a la aha a las n  a -
a  ani e t a na a 

aha a la e er at a  ere-
ir  n  i ate al n a  
at a e erin ele e ini nere e 
r ors n  

ezopela ik türlerin kullanımında 
ilerlemeler ya anmadıkça, balık 
avı neticesinde daha fazla av g r-
memiz olası değildir. Bu nedenle 
günümüzde genellikle istenme-
yen  avlar olarak kabul edilen 
ham maddelerden insan gıdası 
üretmek ve bunların kullanımınını 
arttırmak mutlak bir zorunluluk-
tur. Bununla birlikte, balık avı 
konusunda zihniyet deği ikliğine 
de ihtiyaç olduğunu hissediyorum. 

oğal ortamındaki balıklar sınırlı 
bir kaynak olu turur ve bu ürün-
lerin doğal ortamlarında avlanarak 
temin edildiği dikkate alınmalıdır  
Tüketiciler, diğer av hayvanları 
için fazladan bedel demeye razı-
lar, ancak balıklar için değil  
Bu, deği eceğini umduğum 
bir gerçek.

40 www.eurofishmagazine.com
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Add your event to www.EurofishMagazine.com

Restrictions imposed in response to the 
 Covid-19 pandemic may cause changes. 
Readers are advised to check the event 
 websites for the latest information.

23-26 Ağustos 2022
Nor-Fishing
Trondheim (and online), Norveç
Tel.: +47 7356 8640
post@nor-fi shing.no
nor-fi shing.no/en/

4-6 Eylül 2022
fi sh international
Bremen, Almanya
Tel.: +49 421 3505 260
info@ fi shinternational.de
www.fi shinternational.de

14-16 Eylül 2022
Polfi sh
Gdansk, Polonya
Tel.: +48 58 554 93 62
monika.pain@mtgsa.com.pl
www.polfi shfair.pl/

15-17 Eylül 2022
China International (Guangzhou) Fishery & 
Seafood Expo 2022 (FISHEX)
Guangzhou, Guangdong, Çin
info@gzboyi.com.cn
www.chinafi shex.com

27-30 Eylül 2022
Aquaculture Europe 2022
Rimini, İtalya
mario@marevent.com
www.aquaeas.org

4-6 Ekim 2022
Conxemar
Vigo, Ispanya
Tel.: +34 986 433351
conxemar@conxemar.com
conxemar.com/en/conxemar-exhibition-2022

11-13 Ekim 2022
World Tuna Trade Conference and 
 Exhibition
Bangkok, Tayland
Tel.: +603-8066 8112
info@infofi sh.org 
tuna.infofi sh.org 

2-5 Kasım 2022
Busan International Seafood & Fisheries 
Expo
Busan, Kore
Tel.: +82-51-740-7518,7519
bisfe@bexco.co.kr
www.bisfe.com 

3-5 Kasım 2022
Future Fish Eurasia
Izmir, Türkiye
Tel: +90 212 347 10 55
info@eurasiafairs.com
www.eurasiafairs.com

29 Kasım – 2 Aralık 2022
World Aquaculture Singapore 2022
Singapur
mario@marevent.com
https://www.was.org/meeting/code/WA2020

GÜNLÜK TARIHLERI
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TEDARIK KAYNAKLARI 

Insulated containers

Slicers

Polystyrene compressors

Pelagic fi sh processing

Thermal conditioning

SALMCO Technik GmbH
Robert-Koch-Straße 19
D-22851 Hamburg-Norderstedt

Tel.: +49 40 7131472
Fax: +49 40 71370166
info@salmco.com 
www.salmco.com

Containers
You Can Count On!

Pioneers in production of 
insulated plastic containers

Nobbing machines
and Auto-packers

for sardine and mackerel 

Vredenburg South Africa
Mobile: +27 83 2620362

E-mail: easycancc@gmail.com
Website: www.easycan.co.za

ONE OF THE MAIN MANUFACTURES
      OF PROCESSING MACHINES 
             FOR BIG, SMALL AND

     VERY SMALL PELAGIC FISH

       Nobbing down to 110  pcs/kg
        Filleting down to 100 pcs/kg
      Up to 450 fish pockets per min

             Slånbärsv. 4, SE-386 90
                   Öland Sweden

           info@seac.se
                   WWW. SEAC.SE

The specialist in fishbox
compactors and recycling

Tel. +45 97371799
runi@runi.dk
www.runi.dk
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