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Ahtopotların zekâsı ahlâki ikileme yol açıyor

İç su balıkçılığının arz ettiği değerin anlaşılması için daha iyi 
 veriler gerek

Kazakistan’da su ürünleri yetiştiriciliğinde mersin balığı, alabalık 
ve sazana odaklanılıyor.

İntenetin rolü giderek önem kazanıyor





Bu sayıda

Biyoteknoloji, kültür balıkçılığındaki 
gelişmeleri hızlandırabilir
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Biyoteknoloji, kültür balıkçılığındaki gelişmeleri hızlandırabilir

Tüketicilerin, günümüz teknolojilerin 
faydalarına ilişkin daha fazla bilgiye 
ihtiyacı var
Biyoteknolojideki ilerlemeler, kültür balıkçılığında faydalanabilecek yeni fırsatlar yaratıyor, onu daha verimli, çevre dostu ve 

sürdürülebilir kılıyor. Bu alanda çok büyük bir potansiyel var fakat biyoteknolojik yöntem ve araçların hepsi, kamu tarafından 

kabul göremiyor. Öyle ki, bazı tüketiciler genetik mühendisliğini en temelden reddediyor. Ancak, genetik mühendisliği, 

biyoteknolojinin bize sunduğu pek çok fırsattan yalnızca biri. 

[  ]
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Hırvatistan ve İtalya, balıkçılıkta sürdürülebilirlik için ortak bir proje çerçevesinde, model 
geliştirme ve sosyal yardım çabalarını bir araya getiriyor

Adriyatikte balıkçılığa ekosistem 
odaklı yaklaşım 
Adriyatik Denizi’nde ticari balıkçılığın hedef aldığı başlıca türler, küçük pelajik türler (hamsi ve sardalya) ile demersal stoklardır. 

Adriyatik’te balık avlayan filoların en önde gelenleri İtalyan ve Hırvat filolarıdır. Arnavutluk, Karadağ ve Slovenya’nın da Adriyatik 

Denizi’nde filoları olsa da, bunlar oldukça daha küçüktür.

FAIRSEA — Adriyatik bölgesinde 
 balıkçılık— ortak ekosistem yaklaşımı

[  ]
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İddialı sınır ötesi proje, Adriyatik’teki savunmasız deniz çayırlarını koruyacak

Gemilerin serbest demirlemesi 
kısıtlanmalı
Hırvat ve İtalyan kurumlarının ortak olduğu bir proje, Adriyatik deniz çayırlarını etkileyen, insan faaliyetlerinden kaynaklanan 

tehdidi azaltacak çözümler buluyor. SASPAS projesi, deniz çayırlarının korunması ve eski haline getirilmesi için çeşitli stratejiler 

uygulayacak.

[  ]
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SASPAS — Safe Anchoring and Seagrass 
Protection in the Adriatic Sea 

[  ]
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Sürdürülebilir uygulamalara erişmeyi amaçlayan Kooperatif, Balıkçılık İyileştirme Projesine 
dahil oldu

Talepkâr pazarlara erişmenin 
yollarını ararken
Omega 3 Balıkçılık Kooperatifi, Pazarın Ortak Örgütlenmesiyle ilgili AB politikası kapsamındaki tanıma göre, Hırvatistan’da 

üretici örgütü olarak tanınan ilk kuruluştu. Bugün kooperatifin, üyelerinin avladığı, Hırvatistan filoları tarafından avlanan toplam 

küçük pelajik türlerin yaklaşık beşte birine tekabül eden balıklar için kullandığı bir işleme ve dağıtım tesisi bulunuyor.

[  ]
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Küçük bir adada ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğin iyileştirilmesi

Bir doğa parkında sürdürülebilir 
balıkçılık
Tabiat parkındaki balık kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına olanak sağlayan proje, balıkçılık idaresi, balıkçılar, tabiat parkı 

yetkilileri ve bir STK da dahil olmak üzere, paydaşları bir araya getiriyor.

[  ]
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Kazakistan’da balıkçılık tesisleri ve kültür balıkçılığı faaliyetleri

Gerçekleştirilmeyi bekleyen ciddi 
potansiyel
Kazakistan’da balıkçılık faaliyetleri sonucu avlanan deniz ürünleri genellikle Hazar ve Aral Denizleri, Balkaş, Zaysan gölleri, 

Bukhtarma, Kapshagai, Shardara rezervuarları, Alakol göl sistemleri ve diğer göletlerin oluşturduğu toplamda yaklaşık üç milyon 

hektardan geniş bir alandan elde ediliyor. Bölgede, ticari olarak en değerli olan türler (tatlı su levreği, sazan, ot sazanı, gümüş 

sazan, beyaz balıklar) dahil olmak üzere 70’den fazla balık türü yaşıyor.

[  ]
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Su ürünleri ve kültür balıkçılığı uygulamalı 
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[  ]
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İntenet tabanlı balık mezatları birinci elden satışı değişime uğratıyor 

Balık rekabeti giderek daha 
beynelmilel hale geliyor 
Mezatların ardında yatan temel fikir çok eskidir: arz edilen mallar, en yüksek teklifi verene satılır. Balık ve deniz ürünü mezatlarında 
da kullanılan bu yöntem başarılı olduğu kadar basittir de. Öte yandan dijital teknolojilerin ilerlemesi, bu alanı da etkiliyor. Çoğu 
mezat modern çağa ayak uydurdu ve küresel balık ticaretine hazırlanmak üzere internetin olanaklarından yararlanıyor. 
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EIFAAC raporu, Avrupa’da kullanılan iç su balıkçılık veri toplama metodolojilerinde 
büyük uyumsuzluklar olduğunu ortaya koydu

İç su balıkçılığının güvenilir bir 
şekilde değerlendirilebilmesi için 
daha iyi veriler gerekiyor
İç su balıkçılığı, biyoçeşitliliğin korunmasında, rekreasyonel hizmetlerin sağlanmasında ve sağlıklı ve besleyici bir protein 
kaynağına ulaşmada giderek daha önemli bir rol oynuyor. Bununla birlikte, bu faaliyete ve sağladığı hizmetlere doğru bir ekonomik 
değer atfedilmediği sürece, iç sular rekabet halindeki diğer faaliyetler için kullanılacağından balıkçılık kayba uğrayacaktır. 
Avrupa İç Su Balıkçılık ve Su Ürünleri Danışma Komisyonu’nda (EIFAAC) görev yapan akademisyenler tarafından yürütülen bir 
araştırmaya göre, sorunun çözümü, Avrupa genelinde uyumlaştırılmış veri toplamadan geçiyor.
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“Sektör BM Kalkınma Gündemi 2030 kapsamındaki pek çok hedefe 

anlamlı katkılar sağlasa da, raporlama eksikliği ve ortak sularda 

uluslararası eşgüdümün kısıtlı kalışı, Avrupa’daki tatlı su kaynaklarının 

kullanımıyla ilgili ulusal ve Avrupa Komisyonu düzeyindeki 

tartışmalarda iç su balıkçılığının dikkate alınmayışına neden olan 

etmenler arasında yer aldı.” Victoria Chomo, FAO Balıkçılıktan Sorumlu 

Kıdemli Yöneticisi ve Avrupa İç Su Balıkçılık ve Su Ürünleri Danışma 

Komisyonu (EIFAAC) Sekreteri

“Hem teorik hem de pratik açıdan deniz yosunlarının ve mikroalgların 

yetiştirilişi hakkında çok şey öğrendim” Dr. Leila Ktari, Ulusal Deniz 

Bilimleri Enstitüsü, Tunus
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Kafadanbacaklılara olan talep dünya çapında giderek artıyor

Ahtapot yetiştiriciliği bir dönüm 
noktasının eşiğinde mi?
Bazı insanlar ahtapotları yalnızca Yunan restoranlarındaki deniz mahsulleri salatasından tanırken, kimileri ise güçlü ve tombul 

vantuzlarıyla gemileri denizlerin derinliklerine çeken hayvanlar olarak anlatan denizcilik hikayelerinden tanıyor. Fakat bu hayvanlar 

artık bizi korkutmuyor, hatta iştahımızı açıyorlar, çünkü ahtapotlar artık son derece popüler bir deniz mahsulleri ürünü. Ahtapota 

olan talep o kadar fazla ki bazı stoklar bölgesel olarak aşırı tüketime maruz kalıyor. Bu nedenle her ne kadar üreme teknolojisi tam 

olarak geliştirilebilmiş olmasa da ahtapot yetiştiriciliğine büyük umutlar yükleniyor.
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Balıkçılık yöntemleri, balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini etkiliyor.

Daha seçici balıkçılık, stokları ve 
deniz ekosistemlerini korur.
Balıkçılık faaliyetlerinde kullanılan balıkçılık ekipmanları değerlendirilirken pek çok kriter göz önünde bulundurulmalı. Günümüzde 
yalnızca verimlilik ve avlanabilirlik konularına değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve çevresel etkiye de odaklanılıyor; örneğin yan av 
(hedef dışı avlanan deniz mahsulleri) veya çevreye verilebilecek muhtemel zararlardan da kaçınılmalı ve seçici olunmalıdır. Sosyal baskılar 
ve ekonomik kısıtlamalar, balıkçılık ekipmanları ve teknolojisindeki gelişmelerin arkasındaki itici güçlerdir. 
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Avrupa’da balık yumurtalarının kimyasal dezenfeksiyonu

Ürün onayı - uzun ve pahalı bir süreç
Evans Vanodine’e göre, dezenfektan ürünlerin resmi olarak kabulüne giden yol o kadar zorlu ki, birçok üreticinin gözünü korkutarak 
rekabetçi olmayan bir pazar yarattı.
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FIAP’ın Profinet ürünü - ticari ve rekreasyonel kullanım için alüminyum karaya çıkarma ağı 

Balık yetiştiricileri ve oltayla 
avlananlar için basit ama sağlam ağlar 
Basitlik yanıltıcı olabilir. Karaya çıkarma ağlarının taklidini üretme girişimleri, aynı kalite seviyesine erişemeyerek başarısızlıkla sonuçlandı.

  EUROFISH Magazine TR 2/2020 41



Steen’in deri yüzme makineleri, çok yönlülük ve kolaylığı beraberinde getiriyor

Hassas ürünler için hassas deri yüzme
Steen, ST700T tezgah üstü deri yüzücü ve ST700V otomatik deri yüzme makinesiyle, teknolojisini daha da ilerleterek 
kullanıcılarına yeni olanaklar sağladı ve mevcut sağlık ve hijyen düzenlemelerinin ilerisine geçti.
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Küreselleşme balık endüstrisinin 
vazgeçilmez bir parçası olmaya 
devam edecek
Koronavirüs kamusal hayatı neredeyse durma noktasına getirdi. Hisse senedi piyasaları kırmızı renge bulandı, bazı yerlerde dolaşım 
özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlandı ve bu durumun küresel ekonomi için sonuçları öngörülebilir değil. Ancak kesin olan bir şey var: 
Durgunluk ne kadar uzun sürerse, küresel balık endüstrisinin uğrayacağı zarar o kadar derin olacaktır. Tanıdık piyasa yapıları değişerek 
yeni durumdan etkilenenlerin çoğu için gelecekle ilgili korku ve endişeleri arttırabilir.

Korona pandemisi pazarları ve tüketici davranışlarını değiştiriyor

[  ]
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insulated plastic containers
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Mobile: +27 83 2620362
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             FOR BIG, SMALL AND 
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        Nobbing down to 110  pcs/kg 
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             . 4, SE-386 90 
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