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Bu sayıda

Türkiye balık çift liklerini yaygınlaştırmak 
için yeni deniz alanlarına ihtiyaç duyuyor
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Ölçüm, test, izleme

Su analizi için elektronik ölçüm 
teknolojisi
Balıkların sağlığı ve büyümesi, büyük ölçüde, içinde bulundukları habitatın türlerine özgü ihtiyaçlara fiziksel ve kimyasal açıdan 

cevap verip verememesine bağlıdır. Su analizlerinade çok sayıda önemli ölçüm alınsa da, sudaki oksijen miktarı, suyun PH değeri ve 

sıcaklık en önemli faktörlerdir. Tehlikeli sapmaların vaktinde tespiti için bu değerlerin sürekli izlenmesi gerekir.

sigma

STURGEON A COMPLETE PRODUCT RANGE FOR MEAT AND CAVIAR PRODUCTION

A great long-lasting partnership right from the beginning
BioMar offers a feed programme suited for all stages of the long-term investment of sturgeon farming from 
larvae to finished product.

BioMar A/S · Mylius-Erichsensvej 35 · DK-7330 Brande, Denmark · Telephone: +45 97 18 07 22 · info@biomar.dk
www.biomar.com

A complete hatchery and nursery feed range with the LARVIVA larval feeds and the INICIO Plus feeds for 
sturgeon fry 
The EFICO Sigma 840 and EFICO Sigma 841 grower feeds for caviar production adapted to sturgeon’s 
production cycle 
The EFICO Sigma 844 finishing feed based on high quality ingredients that promote an early production of 
high quality caviar
The cost-effective and palatable EFICO Sigma 811 formulated specifically for sturgeon meat production
The special EFICO Plus 805 enriched with immunomodulating ingredients for planned stress periods 
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Açık denizde balık yetiştiriciliği

Petrol ve doğalgaz sektörlerinin 
uzmanlığından yararlanmak
Açık denizde kültür balığı yetiştirme, yıllardır kıyıda ve kıyaya yakın yerlerde su ürünü yetiştirmeyle ilgili problemleri önlemenin 
bir yolu sayılmaktadır. Açık denizde su ürünü yetiştirmenin de belli güçlükleri vardır, fakat bunların açık deniz petrol ve doğal gaz 
sektöründen elde edilen deneyimlerden yararlanılarak giderilmesi mümkün olabilir.
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Smárinn l Kopavogur l Iceland
13-15 September 2017

The largest commercial fishing
exhibition in the North!

Organiser Official International magazineOfficial airline/air cargo 
handler & hotel chain 

Official Logistics Company

www.icefish.is

Sæplast has exhibited at Icefish
since the first show in 1984. The show
is a fantastic platform for maintaining our
existing customer relationships as well as
establishing new ones.

❚ CONNECT with over 15,219* international 
commercial fishing professionals

❚ NETWORK with key decision makers 
in one location, over three full days

❚ SHOWCASE your products and services 
at Iceland’s leading exhibition

*2014 figures

Contact the IceFish team to find out more about sponsorship and exhibitor opportunities:

BOOK TODAY

Daniel Niddam, Sales & Marketing Director, Sæplast Europe

Official Icelandic Publication
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COLUMBUS SPEDITION GmbH              
Food Transport & Port Logistics  
We offer „Full-Service“ in frozen logistics  

Don’t hesitate 
to contact us! 
 
Freiladestraße 1 · D-27572 Bremerhaven-Fischereihafen   
Phone: ++49 (0) 471 9726 10 · Fax: ++49 (0) 471 9726 161
E-Mail: mail@columbus-spedition.de · www.columbus-spedition.de

 
Freiladestraße 1 · D-27572 Bremerhaven-Fischereihafen   
Phone: ++49 (0) 471 9726 10 · Fax: ++49 (0) 471 9726 161
E-Mail: mail@columbus-logistics.de · www.columbus-logistics.de
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Oksijen eksikliği, okyanusların ısınması ve asitleşme

İklim değişikliği balıkçılığı tehdit 
ediyor ve dev kayıplara yol açabilir
İklim değişikliği, okyanusların yaşam koşullarını derinden etkiliyor. Denizlerin ortalama su sıcaklığı yükseliyor, kutuplardaki 
buzlar ediyor, su kütleleri asitleşiyor,su katmanları daha stabil hale gelerek birbirine daha az karışıyor ve düşük oksijenli bölgeler 
genişliyor. Bu değişikliklerin etkileri balık stoku için artan bir zorluk teşkil ediyor. Uzamsal popülasyon kaymaları ve ekosistem 
içerisindeki türlerin kompozisyonunun değişmesi korku verici...
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Türkiye, balık çift liklerinin çevresel ayak izini küçültmek istiyor

Su ürünü yetiştiriciliğinin 
genişlemesi için yeni bölgelere 
ihtiyaç var
Türkiye’nin 8000 km uzunluğunu aşan kıyıları, güneyde Akdeniz, kuzeyde Karadeniz, batıda ise Ege denizi ve Marmara Denizi ile 
komşudur. Ayrıca, Türkiye’de çok sayıda göl, baraj gölü ve nehir bulunmaktadır.  2015 yılında bu su kaynakları sayesinde 672.000 
tondan fazla balık elde edilmiş, kültür balıkçılığının buradaki payı üçte birin biraz üzerinde olmuştur.
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See you at: SPG-Brussels 25-27 April 2017 Hall 4, Stand 6015

www.dsi-as.com

DSI high quality
Plate Freezers
in a class of their own
... WE DO NOT DARE TO COMPROMISE OUR QUALITY!

DSI RANGE OF PLATE FREEZERS INCLUDES:

Türkiye’de deniz ürünü üretimi (ton cinsinden)

Yıl
Balık avlama Akuakültür

Genel Toplam
Deniz İç sular Toplam Deniz İç sular Toplam

2010 445,680 40,259 485,939 88,573 78,568 167,141 653,080

2011 477,658 37,097 514,755 88,344 100,446 188,790 703,545

2012 396,322 36,120 432,442 100,853 111,557 212,410 644,852

2013 339,047 35,074 374,121 110,375 123,019 233,394 607,515

2014 266,078 36,134 302,212 126,894 108,239 235,133 537,345

2015 397,731 34,176 431,907 138,879 101,455 240,334 672,241

Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığ
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Türkiye’nin deniz balıkçılık filosu
Sene Gemi sayısı İşletmeden çıkarılmış gemi sayısı

2011 17,165

2012 16,998 364

2013 16,437 456

2014 15,877 191

2015 15,680

Toplam 1,011

Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığ
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Türk filosu tarafından avlanan başlıca pelajik türler
Yıl Hamsi Çaça Sardalye İstavrit Palamut Lüfer

2010 229,023 57,023 27,639 20,447 9,401 4,744

2011 228,491 87,141 34,709 25,010 10,019 3,122

2012 163,982 12,092 28,248 30,946 35,764 7,390

2013 179,615 9,764 23,919 28,424 13,158 5,225

2014 96,440 41,648 18,077 16,664 19,032 8,386

2015 193,492 76,996 16,693 16,664 4,573 4,136

Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığ

Türk filosu tarafından avlanan başlıca demersal türler

Yıl Mezgit Bakalyaro (berlam balığı) Keçibalığı Barbunya Kalkan

2010 13,558 1,256 4,455 2,797 295

2011 9,455 921 3,877 2,289 166

2012 7,367 893 3,767 2,790 203

2013 9,397 676 2,333 2,144 209

2014 9,555 642 3,617 1,461 198

2015 13,158 706 3,476 1,281 239

Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığ
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Yatırımcılar Agromey’deki ilave büyümeyi finanse ediyor.  

Çipura üretimi artacak
Akel grubu Türkiye nin başlıca tarımsal ürün işletmelerindendir. Gruba ait şirketlerden biri, kendine ait yem imalat tesisi, Balıklar 
için büyüme sahaları, işleme ve paketleme tesisleri ve hem Türkiye iç pazarını hem de dünyanın farklı yerlerini hedef alan satış ve 
pazarlama bölümleri de bulunan bir çipura ve levrek üreticisi olan Agromey 
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Agromey

Alsancak, İzmir,

Türkiye

Tel: +90 232 446 88 11

Faks: +90 232 446 09 08

tolga.uruk@agromey.com

www.agromey.com

Pazarlama ve Satış 

 Koordinatörü CMO: Tolga 

Uruk

Ürünler: Levrek, çipura, balık 

yemi

Ürün biçimleri: Bütün taze 

balık, taze fileto

Hacimler: 18 000 ton levrek ve 

çipura 

Tesisler: Bir balık yemi 

tesisi (Torbalı), iki yetiştirme 

sahası (Milas, Karaburun), 

iki işleme tesisi (Aydın, 

 Karaburun; Akel 10 feribot)

Pazarlar: Avrupa, Orta Doğu, 

ABD, Rusya
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Kılıç Seafood, faaliyet listesine kültür ton balığını da ekledi

Japonya’ya yapılan taze ve dolmuş 
ürün ihracatı
Türkiye’de kültür balığı dendiğinde akla Kılıç Seafood (Kılıç Deniz Ürünleri) gelir. Şirket, deniz ürünlerine ilişkin kültür 
yetiştiriciliği değer zincirinde, üretimin her evresinde tamamen entegredir. Başlıca ürünleri levrek, çipura, eşkina (sarıağız) 
balığı ve gökkuşağı alabalığıdır. Kültür balığı için yetiştirme faaliyetlerine ilaveten Kılıç’ın kuluçka tesisleri, yem üretim üniteleri, 
ambalajlama faaliyetleri ve muhtelif kompleks ürünlerin üretildiği işleme fabrikaları da bulunmaktadır. 2015 yılından beri ton 
balığının kültür üretimini de yapmakta olan firma, İzmir’e yakın Karaburun açıklarında kafeslerde ton yetiştirmektedir.
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Kılıç Deniz Ürünleri

Kemikler Koyu Mevkii

Milas-Bodrum Karayolu 18. Km

TR Muğla

Türkiye

Tel: +90 252 559 02 83

sales@kilicseafood.com

kilicseafood.com

Kılıç Holding İcra Kurulu 

Başkan Yardımcısı: Sinan 

Kızıltan

Hacimler: 50 000 ton levrek, 

çipura, sinarit, alabalık, ton 

balığı 

Ürünler: Taze bütün balıklar ve 

filetolar, bütün temizlenmiş 

balık, dondurulmuş balık ve 

fileto

Ambalajlı ürünler: MAP balık, 

MAP fileto, katma değerli 

ambalajlı ürünler, 

balık konservesi, hazır 

öğünler 

Pazarlar: AB, Rusya, ABD, Orta 

Doğu, Türkiye

Ton Balığı Çift lik Müdürü: 

Hasan Yılmaz 

hasanyilmaz@kilicdeniz.com.tr

Lisans: 1800 ton

Ton yetiştirme kafeslerinin 

sayısı: 8 (50 m çap)

Çalışan sayısı (ton balığı için): 

24

Kılıç, derecenlendirme ve ambalajama kapasitesini iki 

katın üzerine çıkardı

Yeni tesis devreye giriyor
Kılıç, 2016 yılının Ekim ayında, Muğla’daki üretim sahasında, lev-

rek, çipura ve sinarit balıkları için, iki hattı bulunan, günlük 150 

ton kapasiteye sahip yeni bir ambalajlama tesisi açtı. Balıklar, en 

son teknoloji ürünü makineler kullanılarak otomatik olarak ağır-

lığına göre derecelendiriliyor ve kutulara yerleştiriliyor. Ağırlık 

sınıfl arı, müşterinin talebine göre, örneğin 300-400 g, 400-600 g, 

600-800 g. şeklinde seçiliyor. Ambalajlama şekline de müşteri karar 

veriyor- Tesis, en zor beğenen öüşterileri bile memnun edecek 20 

seçenek sunuyor. Pazarlama Müdürü Melis Sakaoğlu, burada am-

balajlanan balıkların, başta İngiltere, İtalya ve İspanya olmak üzere, 

dünyanın farklı yerlerindeki 55 ülkeye ihraç edildiğini belirtiyor. 

Ambalajlanmış balıklar, tırlara yüklenip dağıtıma çıkarılmadan 

önce soğutuculu odalarda azami üç gün saklanıyor. Genellikle ba-

lıklar 24 saatlik bir süre içinde hasat ediliyor, işleniyor ve dağıtım 

için yola çıkıyor. Öte yandan, kötü hava şartları, planı bozarak bu 

süreyi uzatabiliyor. Yeni tesis sayesinde şirketin derecelendirme ve 

ambalajlama kapasitesi günde 100 tondan 250 tona çıkıyor. 
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Kocaman Balıkçılık doğal ortamdan gelen ham maddaleri kullanarak üretim belirsizliğini aştı

Satışlar yılda onda bir oranında arttı
Kocaman Balıkçılık Türkiye’nin en büyük deniz ve tatlı su ürünü üretici ve ihracatçıları arasındadır. Ayrıca, kültür ton balığı 
yetiştiriciliği ve tereyağlı salyangoz üretimi için de ortak girişimleri bulunmaktadır.
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Kocaman Balıkçılık A.Ş.

Bandırma, Balıkesir

Türkiye

Tel: +90 266 733 85 51

kocamanfish@kocamanfish.

com.tr

www.kocamanfish.com.tr

Dış Ticaret Müdürü: Bülent 

Başaran

Ürünler: Gümüş balığı, uzun 

levrek, ahtapot, mürekkep 

balığı, kalamar, karides, 

hamsi, mavi kanatlı ton, 

rapana, salyangoz, kurbağa 

bacağı, mavi yengeç, deniz 

kıyarı, vs…

Ürün biçimleri: Dondurulmuş, 

marine, füme, canlı

Pazarlar: AB, ABD, Rusya, Çin, 

Türkiye (%15)
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BiroMar-Sagun yeni bir balık yemi fabrikası kurdu

Türkiye’nin hızla büyüyüen 
akuakültür endüstrisinde ezber 
bozan yenilik
Danimarka’dan BioMar Grubu ile Türkiye’den Sagun Grubu arasında kurulan bir ortak girişim olan BioMar-Sagun’un Türkiye’nin 
Söke beldesinde sıfırdan kurduğu balık yemi fabrikası 2016’da işletmeye girdi
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BioMar-Sagun

Aydın, Türkiye

Tel: +90 256 999 11 77

info@biomar-sagun.com.tr

www.biomar.com/en/

Bio  Mar-Sagun/

Yönetici Direktör: Bora 

Aydemir

Üretim: Alabalık, levrek ve 

çipura için balık yemi

Kapasite: Yıllık 50 000 ton
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Pakyürek hem Türkiye’de hem de yurtdışında dondurulmuş deniz ürünü işliyor ve satıyor

İç Piyasada hızlı büyüme
Türkiye’in güneyinde, Akdeniz kıyısında kurulu Pakyürek hem iç piyasa hem de ihracat için geniş bir ürün gamına yayılan balık ve 
deniz ürünlerini üretiyor.
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Pakyürek

Adana, Türkiye

Tel: +90 332 311 06 14

info@pakyurek.com

pakyurek.com

mezzemarin.com

Kurul Başkanı: Behiç Pakyürek

İthalat-İhracat Müdürü: Anıl 

Göksel

(anilgoksel@pakyurek.com)

Başlıca Türler: Hamsi, somon, 

uskumru, salyangoz

Ürün Biçimleri: Füme, 

dondurulmuş, marine, 

kurutulmuş

İhracat: Kara salyangozu 

(%80), deniz ürünleri (%20)

Pazarlar: Türkiye, Fransa, 

Almanya, ABD
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Özpekler kendi yem üretim ünitesini planlıyor

Almanya pazarı için alabalık füme
Türkiye, diğer kültür balıklarının tamamından daha fazla kültür alabalığı üretiyor. Toplam kültür balığı üretimi içinde alabalığın 
payı, ülkenin farklı yerlerindeki içsularda işletilen 2000 balık çift liği sayesinde %45’e ulaştı.
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Özpekler

Denizli, Türkiye

Tel: +90 258 371 83 38 

info@ozpekler.com.tr

www.ozpekler.com.tr

Kurucu: Mustafa Özpekler

Direktör: Osman Özpek ve 

Yasin Özpek

İhracat Müdürü: Gökhan 

Ulubahsi

(gokhan@ozpekler.com.tr)

Yetiştiricilik sahalarının 

sayısı: 10

Hacimler: Alabalık: 6000 ton, 

levrek: 300 ton, çipura: 300 

ton

Ürünler: Taze veya 

dondurulmuş alabalık fileto; 

füme alabalık; barbekü için 

alabalık, levrek, çipura

Pazarlar: Almanya

Çalışan sayısı: 230
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Nordzee tam entegrasyona doğru adım atıyor

Yeni yem fabrikasında üretim 
başlıyor
Nordzee şirketi, Ege Denizi ve Akdeniz’de kültür balığı olarak yetiştirdiği levrek, çipura ve eşkina balıklarını işledikten sonra 
Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya ihraç ediyor. Balık yemi fabrikasının planlanan şekilde genişletilmesi, şirketin tüm üretim 
parametrelerini daha da yakından denetlemesini sağlayacak şekilde operasyonların entegre edilmesine katkı sağlayacak.
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Noordzee

Söke, Aydın

Türkiye

Tel: +90 256 512 17 17

info@noordzee.com.tr

noordzee.com.tr

Yem Fabrikası Müdürü: Yahya 

Şentürk

Yem Üretimi: 80 ton (2017)

Hat sayısı: 2 (2017)

Çalışan sayısı: 38 (2017)
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Avrupa balık ticaretinde Hollanda’nın güçlü konumu

Hollanda - Uluslararası öneme 
sahip bir su ürünleri merkezi
Hollanda, uluslararası balık ticaretinde önemli bir merkez konumundadır. Hollanda’nın su ürünleri şirketleri tarafından işlenen 
ya da ticareti yapılan ham maddelerin dörtte biri, Hollanda’nın kendi balıkçılık faaliyetlerinden sağlanmaktadır. Aslan payı – 
Toplam yaklaşık 2.2 milyar Avro değerinde balık ve deniz ürünü – ithal edilmektedir. Hollanda’da yetiştirilen su ürünlerinin sadece 
%20’si ülke içinde kalmakta ve ürünlerin çoğu, ağırlıklı olarak diğer Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. Hollanda su ürünleri 
ihracatının toplam değeri 2.5 milyar Euro’nun üstünde bir rakama ulaşmaktadır.
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Gıdaların, bu gıdaları tüketen insanlara zarar verme potansiyeli olan metal atıklardan (kontaminantlardan) ve diğer yabancı 
maddelerden arındırılması gerekmektedir. Tüm gıda üreticileri kendi ürünlerinin mesuliyetini taşır ve ürünlerinin tüketiciler için 
bir risk teşkil etmemesi adına büyük bir titizlikle denetimler gerçekleştirmelidir. Gıda üreticilerinin bu mesuluyeti yerine getirmesi 
için büyük bir gayret göstermeleri gerekir, çünkü yabancı metalik maddeler (impüriteler) gıdalara genellikle makineli imalat ya da 
paketleme esnasında bulaşır.

Gıda endüstrisinde metal tespiti

HACCP (Tehlike Analizleri ve 
Kritik Kontrol Noktaları) ilkeleri 
çerçevesinde ürün denetimi
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"Advertising in EUROFISH MAGAZINE enables us to reach many more potential exhibitors and visitors to 
POLFISH (International Fair for Seafood Processing and Products). Our long lasting relationship with Eurofish, 
helps us to promote POLFISH widely at fish shows as well as directly to individual companies."

Monika Pain, POLFISH Project Director, Gdansk International Fair Co., Poland   ´

Contact EUROFISH on +45 33377763 or info@eurofish.dk to learn how we can help you effectively reach your audience.
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Kuzeybatı Pasifik ve Kuzeydoğy Atlantik’teki başlıca balıkçılık sahalarında milyonlarca ton balık avlanan Rusya, dünyanın en 

büyük balık üreticileri arasında yer alıyor (FAO, 2014). Rusya, bol miktarda balık kaynağına sahip olması sayesinde iç piyasasının 

balık ve deniz ürünü gereksiniminin %80’den fazlasını karşılayabiliyor. Bununla birlikte, yurtiçi akuakültür üretiminin toplam arz 

içindeki payı nispeten düşük ve hükümet bu durumu, teknoloji, yumurta ve yavru balık ithal etmeyi kolaylaştırmak gibi bir dizi 

önlem alarak değiştirme konusunda kararlı. Danimarka akuakültür sektöründe kendini kanıtladı ve Kophenag’daki Rusya Ticari 

Temsilcisi Tatiana Volozhinskaya, iki ülke arasındaki ticari güçlendirmek için çalışıyor.

Rusya’nın akuakültür sektörü hılza 
büyümeye hazır

Rusya Federasyonu’nun Danimarka’daki Ticari Temsilciliği
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                    SUPPLY SOURCES                    

 SALMCO Technik GmbH
Reinskamp 1
D-22117 Hamburg
Tel.: +49-40-713 14 72
Fax : +49-40-712 98 70
Internet: www.salmco.com
E-Mail: info@salmco.com

Insulated containers Salmon slicers

Polystyrene compressorsDefrosting

Pelagic fi sh processing Thermal conditioning
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