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Tunus’ta su ürünleri yetiştiriciliği  
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İçilebilir kalitede su giderek azalıyor 

Su ürünleri yetiştiriciliği, su 
tüketimini azaltmalı
Luigi Cherubini’nin operasındaki su taşıyıcısının, dünyamızın susuz halması halinde “boş bir varil” olacağını ilk kez ifade 

etmesinden bu yana 200 yıldan fazla zaman geçti. Fakat geçen bu süre içinde suya erişim ciddi bir sorun haline geldi. İklim 

değişikliği, suyu daha da tasarruflu kullanma baskısını artırıyor. Bu, özellikle su ürünleri yetiştiriciliğini etkiliyor, zira bugün 

küresel üretiminin neredeyse üçte ikisi tatlı suda gerçekleştiriliyor.  

[  ]
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Türkiye’de karides yetiştiriciliği endüstrisinin kuruluşuna mı tanık oluyoruz?

Yeni bir türün kültür üretiminde ilk 
adımlar
Türkiye’de bir şirket, ithal anaçlardan beyaz bacaklı karides yetiştirmeye başladı. Edinilen deneyim ve bilgilerden, ülkede karides 

endüstrisinin gelişimini hızlandırmak için yararlanılacak.

[  ]
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FIAP, su ürünleri yetiştiriciliği sektörüne geniş bir ekipman yelpazesi sunuyor

Balık yetiştiricileri için her ürünü tek 
bir noktadan temin etme imkânı
Ursensollen, Bavaria merkezli FIAP, kuruluş yılı olan 1978’den beri, sektöre ve özel müşterilerine su ürünleri yetiştiriciliği 

ekimpanları tedarik ediyor.  Şirket, ürün yelpazesini, su bahçelerini ve bunlar için gerekli olan tüm aksesuvar ve hizmetleri 

kapsayacak şekilde genişletti. 

FIAP GmbH

[  ]

  EUROFISH Magazine TR 3/2020 19



Tunus’ta balıkçılığının sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli yasal çerçeve hazır

Avlardan sağlanan üretim 
durgunlaştıkça su ürünleri 
yetiştiriciliği yükseliyor
2.290 km’lik kıyı şeridi, 40 balıkçı limanı ve yapım aşamasında iki yeni limanı olan Tunus’ta, balıkçılık, sosyo-ekonomik 

düzeyde önemli bir konuma sahiptir. Özellikle kıyı nüfusu göz önünde bulundurulduğunda, balıkçılık, bu ülkenin kültürüne ve 

geleneklerine derin bir şekilde kök salmış bir faaliyettir. Balık ve deniz ürünleri, nüfusun büyük bir kesiminin protein tüketimine 

ve gıda dengesine önemli bir katkıda bulunur; bir Tunuslu yılda ortalama 11 kg deniz ürünü tüketir. Yaklaşık 100.000 Tunuslu, 

geçimini, doğrudan veya dolaylı olarak balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğiyle sürdürmektedir. Ülkenin balıkçılık filosu, 12.489 

kıyı gemisi, 396 trol gemisi, 385 lamparo (fenerle avlanan tekneler) ve sardalya teknesi, 36 orkinos gemisi ve iç sularda avlanan 

176 gemiden oluşmaktadır. Kıyı, kuzey, doğu ve güney olmak üzere, üç balıkçılık bölgesine bölünmüştür; trol teknelerinin yarıdan 

fazlası Sfax limanında yoğunlaşmıştır ve kıyı teknelerinin neredeyse% 50›si Sfax ve Medenine arasında bulunmaktadır. Geleneksel 

balıkçılık alanlarındaki kaynakların bozulması, biyokütlenin durağanlaşması ve ancak düzensiz olarak kullanılabileceği anlamına 

gelse de, yeni balıkçılık birimlerinin yaratılmasına olan talep sürekli artmaktadır.

TUNUS

20 www.eurofi shmagazine.com



TUNUS
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AB balıkçılık kontrollerinin iyileştirilmesi

Balıkçılık yönetimi için bir Sisifos 
görevi
Balıkçılık kotalarına uyulması ve balıkçılık yönetmeliklerinin uygulanması, sürekli izleme ve kontrol gerektirir ve bu amaca hizmet 
etmek için AB’de en yüksek mevki olarak Topluluk Balıkçılık Kontrol Ajansı kurulmuştur. Ajans, nispeten küçük olmakla birlikte, çok 
çeşitli görevleri yerine getirmek zorundadır. Sayısız başarılarına rağmen, görünüşe bakılırsa kontrollerin etkinliği konusunda ajansa 
yağan eleştirilerin sonu gelmiyor. Benzer çalışmaların Norveç’te veya İzlanda’da daha başarılı olmasının sebebi nedir?

23 www.eurofishmagazine.com
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Deniz ürünlerinin çoğunun değer potansiyelinden yeterince yararlanılmıyor

Sürdürülebilir kullanımla 
kaynakları koruyabiliriz
Gıda üretimi büyük kaynaklar gerektirse de, üretilen gıda ürünlerinin tahminen yedide biri (balık ve deniz ürünlerininse üçte 
biri!) tüketilmeden yok oluyor. Bozulan, tahrip edilen veya özensizce atılan gıda ürünleri, menşeinden tabağa giden yolda büyük 
kayba uğruyor. Fakat bugün artık gıda israfını ve kayıplarını azaltmak veya -daha da iyisi- tamamen önlemek için yeni stratejiler 
geliştiriliyor.
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Deniz ürünlerinin satış zemini, balık tezgahları

Tazeliği ve kaliteyi koruyarak 
alıcıyı cezbetmek
Balık ve deniz ürünleri çabuk bozulan gıdalar olduğundan, perakende satış noktalarındaki teşhirleri, çeşitli gereksinimleri karşılaması 
gereken özel tezgah konseptleri gerektiriyor. Balıkçılardaki ve süpermarketlerin balık reyonlarındaki soğutmalı tezgahların, vitrinlerin 
ve diğer satış ünitelerinin tasarımı, ürün kalitesinin korunmasına büyük ölçüde katkıda bulunmanın yanısıra, müşterilerin satın alma 
davranışlarını da etkiliyor.
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Cretel yepyeni tesisine taşınır taşınmaz yeni nesil deri yüzme makinesinin lansmanını yaptı

Sürdürülebilirlik, yeni üretim 
sahasının kimliğini oluşturuyor
Cretel, taşındığı üretim tesisiyle çevreye özen gösteriyor. Karbon emisyonu sıfır olan yeni tesiste, yenilenebilir enerji kullanılıyor.
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Çek Cumhuriyeti’nde havuzlarda sürdürülen kültür balıkçılığından elde edilen deneyimler, 

ağ imalatının ölçeğini büyüterek yurtdışına yayılmasını sağladı

Su ürünleri endüstrisi için ağ çözümleri 
Çek Cumhuriyeti’ndeki bir ağ üreticisi, havuzlardaki yetiştiricilik deneyimlerini bir sıçrama tahtası olarak kullanarak, ürünlerini çeşitli 
Avrupa ülkelerindeki tatlı su ve deniz balığı yetiştiricilerine pazarlamaya başladı.  
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Provisur, yüksek kaliteli nihai ürünler imal eden işleme şirketleri için STS 2000 bant 

seperatörü tanıttı

Her tür yiyecek için çok yönlü ayırma 
teknolojisi
Dünyanın pek çok yerinde ofisleri bulunan Chicago, Illinois merkezli Provisur Technologies, Inc. şirketi, sığır eti, kanatlı, domuz eti, balık ve 
diğer gıda ürünlerinin işlenmesi için çok çeşitli entegre eksiksiz hat çözümleri sunan küresel çapta bir gıda işleme ekipmanları tedarikçisidir.
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KONUK SAYFALARI

Okyanusların barışçıl, eşitlikçi ve sürdürülebilir kullanımına adanmış bir kuruluş 

Hedeflere erişmek için bilgiyi 
paylaşımı
Uluslararası Okyanus Enstitüsü, okyanuslarda barışı sağlama hedefi kapsamında, deniz kaynaklarının korunması için çaba 
göstermektedir. Enstitü, eğitim, öğretim ve kapasite geliştirme yoluyla, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, kanılarını paylaşan ve 
misyonunu gerçekleştirmeye katkıda bulunan aydın profesyonellerden oluşan bir kadro oluşturulmasını desteklemektedir. Genel 
Müdür Antonella Vassallo’dan, enstitü, enstitünün amacı ve okyanus yönetişiminde oynadığı rol hakkında bilgi aldık. Enstitünün 
www.ioinst.org adresindeki web sitesinde daha detaylı bilgiler mevcuttur.
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Insulated containers

Slicers

Polystyrene compressors

Pelagic fi sh processing

Thermal conditioning

SALMCO Technik GmbH
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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

Vredenburg South Africa
Mobile: +27 83 2620362

 
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 
 
             . 4, SE-386 90 
                      

           info@seac.se 
                   WWW. SEAC.SE 
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