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ÖZET
İZMİR İLİ (EGE DENİZİ)’NDE AĞ KAFES İŞLETMELERİ
CİVARINDA YAPILAN BALIKÇILIK ÜZERİNE
ARAŞTIRMALAR
ERTOSLUK, Okan
Doktora Tezi
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Okan AKYOL
Aralık 2008, 115 sayfa
İzmir İli’nde akuakültür, son yirmi yıldır önemli ölçüde büyümüş,
önemli bir ekonomik iş sahasıdır. Bununla birlikte, Türkiye’de
akuakültürün ekolojik ve sosyal etkileri oldukça yeni bir konudur. Bu
nedenle bu konu, akuakültür ve kıyı balıkçılığı arasındaki tartışmaların
bazı ilk ayrıntılı sonuçlarını vermek için araştırılmıştır. Bu çalışma,
2004–2007 yılları arasında İzmir İli’nde rastgele seçilmiş 21 balık
çiftliğinde anket ve gözlemler yapılarak yürütülmüştür. Bu çalışmada,
hem yetiştiriciler hem de küçük ölçekli balıkçılar tarafından yapılan
balıkçılık, akuakültür ve balıkçılık arasındaki bazı çatışmalar, bazı biyoekolojik etkiler (örneğin, fok ve lüfer saldırıları), balıkçı ve
yetiştiricilerin sorunları, yüzer kafes altındaki hedef türler ve balık
çeşitliliği, tuzaklarla ve uzatma ağlarıyla yakalanan balık türleri ve
miktarları, balık çiftliklerinde ve civarında kullanılan av araçlarının
teknik özellikleri incelenmiştir.
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Kafes civarında avcılık yapan kıyı balıkçılarından, 5 adedi sade
diğerleri fanyalı olmak üzere toplam 13 değişik tipte uzatma ağı, 7 tip
paragat ve 2 tip kalamar oltası tanımlanmıştır. Bu takımların teknik
özellikleri FAO kataloğuna göre çizilmiştir.
Kıyı kafes çiftlikleri pelajik ve demersal balıkların büyük
çoğunluğunu civarına toplamaktadır. Bu çalışmada 21 kıyı kafes
işletmesi yaklaşık 29 hektar alana yerleşmiştir ve kafesler civarında
yaklaşık 1160 ton doğa balığının toplandığı tahmin edilmiştir. Kafesler
civarından toplam 31 tür balık ve 4 tür omurgasız tanımlanmıştır.
Mugilidae familyası 2004 yılında çiftliklerden en yoğun avlanan balıklar
olmuştur. 2005–2007 yılları arasında kupes (Boops boops) birinci sırayı
almıştır.
Çiftlik balıkçıları 2004 ve 2007 yılları arasında tuzak ve ağ
kullanarak toplam 106 ton balık yakalamışlardır. Yakalanan kefaller
(Mugil spp.), sarpa (Sarpa salpa), çipura (Sparus aurata), mırmır
(Lithognathus mormyrus), kupes (Boops boops), karagöz (Diplodus
vulgaris) ve ısparozun (Diplodus annularis) çatal boy ve ağırlık
ortalamaları sırasıyla; 30 ± 0,79 cm / 417,8 ± 24,9 g, 20,9 ± 0,47 cm /
217,6 ± 12,4 g, 23,6 ± 0,80 cm / 341,3 ± 32,8 g, 22,6 ± 0,78 cm / 213 ±
14,3 g, 20,7 ± 0,18 cm / 168,9 ± 3 g, 18,4 ± 0,58 cm / 138,2 ± 10,4 g ve
14,6 ± 0,14 cm / 79 ± 1,1 g olarak bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Akuakültür, kıyı balıkçılığı, çatışmalar, İzmir, Ege
Denizi
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ABSTRACT
INVESTIGATIONS ON FISHERIES BEING MADE IN NEAR
FISH FARMS OF IZMIR PROVINCE (AEGEAN SEA)
ERTOSLUK, Okan
Ph.D. Thesis
Department of Fishing and Processing Technology
Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Okan AKYOL
December 2008, 115 pages
Aquaculture for marine fish in Izmir Province is an important
economic sector and has expanded significantly during two last decades.
However, the ecological and social effects of the aquaculture in Turkey
are fairly a new subject. So, this subject was studied in order to give
some first comprehensive results of conflicts between aquaculture and
coastal fisheries. This research was carried out by questionnaire and
personal observations in 21 fish farms, randomly chosen, in Izmir
Province between 2004 and 2007. In this study, fishing by both fish
farmers and artisanal fishers, some conflicts between aquaculture and
fisheries, some bio-ecological impacts (for instance, seal and bluefish
attacks), problems of fishers and fish farmers, target fishes and fish
diversities under the floating cages, fish samples and amount of fish
which is caught by traps and gillnets, technical characteristics of fishing
gears which is used in or out of fish farms were investigated.

VIII
A total of 13 various set nets of which 5 gill nets and the others
trammel nets and 7 long lines, and 2 hand lines for squids were identified
from artisanal fisheries in near fish farms. Technical characteristics of
these gears were drawn according to the FAO catalogue.
Coastal sea cage farms aggregate large concentrations of pelagic
and demersal fish. In this study, 21 coastal sea-cage farms were deployed
about 29 hectares area and it estimated that the about 1160 tons wild fish
were aggregated near the cages. A total of 31 finfish and 4 invertebrate
species were identified from the near of cages. Mugilidae family was the
most abundant species from the fishing in the farms in 2004, and then
bogues (Boops boops) were got to first rank between 2005 and 2007.
Fish farmers were totally caught 106 tons fish from 2004 to 2007
by using fishing traps and set nets. The mean fork lengths and weights of
grey mullets (Mugil spp.), salema (Sarpa salpa), gilthead sea bream
(Sparus aurata), striped sea bream (Lithognathus mormyrus), bogue
(Boops boops), common two-banded sea bream (Diplodus vulgaris) and
annular sea bream (Diplodus annularis) were found as 30 ± 0.79 cm /
417.8 ± 24.9 g, 20.9 ± 0.47 cm / 217.6 ± 12.4 g, 23.6 ± 0.80 cm / 341.3 ±
32.8 g, 22.6 ± 0.78 cm / 213 ± 14.3 g, 20.7 ± 0.18 cm / 168.9 ± 3 g, 18.4
± 0.58 cm / 138.2 ± 10.4 g and 14.6 ± 0.14 cm / 79 ± 1.1 g, respectively.
Keywords: Aquaculture, coastal fishery, conflicts, Izmir, Aegean Sea
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1. GİRİŞ

Dünya, artan nüfusuna paralel olarak canlı deniz kaynaklarına olan
talebi avcılık yoluyla karşılamada artık yetersiz kalmaktadır. Zira uzun
yıllardır, avcılık yoluyla denizlerden elde edilebilecek ürün eşiği olan
100 milyon tonun aşılamayacağı görülmüştür. FAO (2007)’ya göre, 2005
yılında avcılık yoluyla dünya toplam balık üretimi 93,8 milyon tondur.
Artan nüfusun protein ihtiyacını karşılamak için ise artık yetiştiricilik
yoluyla üretimin arttırılması kaçınılmaz duruma gelmiştir. Özellikle Çin
(30,6 milyon ton), Hindistan (2,5 milyon ton), Vietnam (1,2 milyon ton),
Tayland (1,2 milyon ton), Endonezya (1 milyon ton), Bangladeş (0,9
milyon ton) gibi güneydoğu Asya ülkelerinin önemli katkılarıyla 2005
yılı dünya toplam akuakültür üretimi 47,8 milyon tonu bulmuştur.
Gelecek yıllarda bu miktarın daha da artacağı açıktır. Dünya akuakültür
üretimine en büyük katkı 1950’lerden başlayarak Çin’den gelmektedir.
Yine Çin, avcılık yoluyla üretime de tek başına önemli bir katkı
yapmaktadır (Şekil 1.1, Şekil 1.2). Çin, kuşkusuz dünyanın en kalabalık
nüfusuna sahip olması nedeniyle protein ihtiyacını avcılık ve yetiştiricilik
yoluyla kapatmak zorunda kalmaktadır.
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Şekil 1.1. Dünya avcılık ve akuakültür üretimi, 1950–2004 (FAO, 2007).

Şekil 1.2. Dünya avcılık yoluyla üretim miktarları, 1950–2004 (FAO, 2007).
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Dünyada son yıllarda su ürünleri ticareti de ivme alarak artış
göstermektedir. Bu artış ise, başta akuakültür olmak üzere üretimdeki ve
talepteki artıştan kaynaklanmaktadır. Su ürünleri (balık, balık unu, balık
yağı ihracatı) uluslararası alanda en çok ticareti yapılan gıda maddesidir.
Dünya su ürünleri ticareti, 1976 yılında 7 milyar $ düzeyinde iken, 2001
yılında 60 milyar $ ürün değerinde olmuştur (Civaner, 2005).
Türkiye’nin ise 2007 yılı verilerine göre toplam 370 milyon $’lık (273
milyon $ ihracat, 97 milyon $ ithalat) su ürünleri ticaret hacmi vardır
(TÜİK, 2008).
Dünyada avlanan balığın sadece %25’i taze balık olarak
pazarlanmakta, kalan %75’i işlenmektedir. Kalan bu %75 oranındaki
bölümün ise %40’ı balık unu ve balık yağı üretiminde kullanılırken,
%60’ı insan tüketimine uygun olarak işlenmektedir. Toplam avlanan
balığın yaklaşık %30’u balık unu olarak değerlendirilmektedir (Civaner,
2005; Akpaniteaku et al., 2005). Ancak Kristofersson and Anderson
(2006), kültür balıkçılığının balık ununa olan ve gittikçe artan talebinin
aşırı avcılığa yol açmasından kaygı duyulması gerektiğini ve belki de
gelecekte aşırı avlanan doğal balık kaynaklarının kültür balıkçılığı
endüstrisinin gelişimini sınırlandırabileceğini bildirmişlerdir.
Haroun et al. (2007), özellikle besin sağlamanın yetersiz olduğu
gelişmekte olan ülkelerin beslenmelerinde kaliteli bir protein kaynağı
olarak 1 milyarın üzerindeki insanın balığa bağımlı olduğunu rapor
etmişlerdir. Dünya balıkçılığında %80’in üzerinde aşırı avcılık yapılması
sonucu, avcılık oranı maksimum biyolojik limitlerine ulaşmıştır.
Akuakültür, dünya doğal av balıkçılığı üzerine baskıyı azaltan ve balık
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proteini tedarikini güvenceye alan bir yol olarak ön plana çıkmaktadır.
Bununla birlikte, yoğun akuakültür uygulamaları, doğal ekosistemler
civarında çevresel problemleri de ortaya çıkarmaktadır. Son zamanlarda
akuakültür, potansiyel sucul ve çevre kirleticisi olarak dikkate
alınmaktadır ve bazı durumlarda sürdürülemez bir uygulama olarak
(örneğin; avcılığa dayalı orkinos besiciliği) tanımlanmaktadır. Akdeniz
havzasında kıyısal alan temelinde başlıca balık ve yumuşakçaların
yetiştiriciliğinin uzun bir geçmişi vardır. Günümüzde hem karasal temelli
hem de deniz kafes sistemleri ile; levrek (Dicentrarchus labrax), çipura
(Sparus aurata), sivriburun karagöz (Diplodus puntazzo), kalkan (Psetta
maxima), yılan balığı (Anguilla anguilla), mandagöz mercan (Pagellus
bogaraveo), kırma mercan (Pagellus erythrinus), pollak (Pollachius
pollachius), dil (Solea senegalensis), sarıağız – kötek (Argyrosomus
regius), orkinos (Thunnus thynnus), tilapia (Oreochromis sp.), midyeler
(Mytilus sp.), istiridye (Ostrea edulis, Crassostrea sp.), deniztarağı
(Patinopecten yessoensis), ahtapot (Octopus vulgaris), kefaller (Mugil
sp.) gibi türlerin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Dempster et al. (2007),
Yunanistan, Türkiye ve İspanya’nın Akdeniz’de akuakültür işletmelerine
sahip çok sayıda ülke arasında lider üretici konumunda olduklarını
belirtmişlerdir. Bu işletmelerde yaklaşık 500 milyon adet levrek ve 450
milyon adet çipuranın kafeslerde ele alındığı, bu miktarın, doğadaki
levrek ve çipura populasyonlarının – sayısı tam olarak bilinmemekle
beraber – oldukça üzerinde olduğu tahmin edilmektedir.
Türkiye’deki su ürünlerinin üretim alanı yaklaşık 25 milyon hektar
civarındadır. Bu üretim alanı; mevcut tarım alanlarına yakın, orman
alanlarından ise daha fazla bir büyüklüğü ifade etmektedir. Ancak bu
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alanın büyüklüğüne karşın su ürünleri sektörüne ve ulusal ekonomiye
katkısı henüz yeterli düzeye ulaşamamıştır (Civaner, 2005; Okumuş ve
Deniz, 2007).
Türkiye’de akuakültür nispeten yeni bir endüstridir. İlk balık
yetiştiriciliği, 1970’te gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)
üretimi ile başlamıştır. Deniz balıkları kültürü ise 1985’te Pınar Deniz
Ürünleri tarafından ilk çipura, levrek kuluçkahanesinin kurulmasıyla
başlamıştır. İlk resmi akuakültür istatistikleri ise 1986’da yayımlanmış ve
miktar 35 ton olarak bildirilmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren üretim hızlı
bir gelişme göstererek 2007 yılı itibariyle yaklaşık 140000 ton üretim
kapasitesine ulaşmıştır (Tekinay vd., 2006; Okumuş ve Deniz, 2007;
TÜİK 2008). 1992 yılından başlayarak yetiştiricilik üretimi 9085 tondan,
2007 yılına gelindiğinde üretim 139873 tona ulaşarak geçen 16 yılda
yaklaşık 15 kattan fazla bir artış meydana gelmiştir (Şekil 1.3).
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Şekil 1.3. Türkiye’de 1992–2007 yılları arası akuakültür üretimi (DIE, 2003; TÜİK,
2008).
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Son yedi yıla bakıldığında (2001–2007), dünyada olduğu gibi
Türkiye de, yetiştiricilik üretim miktarını – artan önemine ve gelişen
teknolojiye bağlı olarak – küçük dalgalanmalarla beraber sürekli
arttırmayı başarmıştır (Çizelge 1.1). Burada dikkati çeken durum, deniz
ürünleri avcılığındaki (son iki yıl hariç) genel düşüş eğilimine karşın –
aynı dünya ölçeğinde olduğu gibi – yetiştiricilik miktarının sürekli ve
düzenli artan trendidir (Şekil 1.4).
Çizelge 1.1. Türkiye’de su ürünleri üretim miktarlarının son yedi yıllık
(2001–2007) değişimleri (TÜİK, 2007, 2008).
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Şekil 1.4. Türkiye’de 2001–2007 yılları arasındaki toplam deniz ürünleri - yetiştiricilik
üretim eğilimleri (TÜİK, 2007, 2008).

Türkiye’de deniz balıkları üretim üniteleri; yüzer kafesler, kıyı
ötesi kafesler, karasal toprak havuzlar, tanklar, midye için halatlar (sal)
şeklindedir (Candan, 2000; Yıldız, 2005). Yetiştiriciliği yapılan türler ve
oranları ise; alabalık (içsu) (%41,8), levrek (%30), çipura (%24), alabalık
(deniz) (%2), diğer (%1,1), midye (%0,8) ve aynalı sazan (%0,4)’dır
(TÜİK, 2008).
Son yıllarda ülkemizde yeni bir yöntem olarak avcılığa dayalı
orkinos besiciliği sistemi de önem kazanmaya başlamıştır. 1970’li
yıllarda Japonya ve sonrasında Kanada’da ortaya çıkan bu sistem 2002
yılından itibaren Türkiye kıyılarına da yerleşmiştir. Günümüzde 6 adet
orkinos çiftliği İzmir ve Antalya kıyılarında bulunmaktadır. Özellikle
ihracat getirisinin yüksekliğiyle dikkat çeken bu çiftlikler, pek çok
tartışmayı da beraberinde getirmiştir (Ünal vd., 2002; Karakulak, 2007).
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TÜİK (2008)’e göre, Türkiye’nin 2007 yılı toplam akuakültür
üretiminin 59033 tonu (%42,2) iç sulardaki alabalık ve aynalı sazan
yetiştiriciliğinden kaynaklanırken, 80840 tonu (%57,9) deniz ürünleri
(levrek, çipura, denizalası, midye ve diğerleri) yetiştiriciliğinden
sağlanmaktadır. Bu deniz ürünleri akuakültür üretiminin toplam 19560
tonu (9802 ton levrek, 7694 ton çipura, 704 ton midye ve 1360 ton diğer)
İzmir ili’nden sağlanmaktadır. Bu miktarla İzmir, Muğla’dan (%66)
sonra Türkiye deniz balıkları yetiştiriciliğinde %24’lük payla ikinci
sırada gelmektedir. İzmir’de bu üretim toplam 71 balık çiftliğiyle (İzmir
Tarım İl Müdürlüğü Resmi Kayıtları, 2008) gerçekleştirilmektedir.
Önemli bir balıkçılık kenti olan İzmir, son yıllarda artan yetiştiricilik
faaliyetleri ile bu özelliğini daha da pekiştirmiş, Türkiye’nin belki de en
hızlı büyüyen balıkçılık kenti durumuna gelmiştir.
İzmir Körfezi, Ege Denizi’nin en verimli balıkçılık sahaları
arasında yer alan, bu özelliği nedeniyle, uzun yıllardan beri yoğun
balıkçılık faaliyetlerine sahne olmuş, gelişen teknolojiye bağlı olarak
artan av gücüyle stokları göreceli olarak yıpratılmış, evsel ve sanayi
atıklarıyla oldukça kirletilmiş bir körfezdir. Özellikle iç körfez bölümü,
yoğun kirlilik ve denizcilik faaliyetleri nedeniyle zaten uzun yıllardır her
türlü balıkçılığa kapatılmıştır. İzmir Körfezi, barındırdığı çok sayıda
balıkçı barınağı ve balıkçısıyla; aynı zamanda denize ve balığa tutkun
yerel halkıyla önemli bir balıkçılık ve denizcilik kentidir. Artan nüfus,
özellikle taze balığa olan talebi de kuşkusuz her geçen gün arttırmaktadır.
Körfezin büyük ölçekli trol ve ışıkla avcılığa kapalı olması, küçük ölçekli
balıkçılığın bu alanda gelişmesine yardımcı olmuştur. İlin başlıca
balıkçılık merkezleri kuzeyden güneye doğru; Dikili, Çandarlı, Aliağa,
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Foça, Homa Dalyanı, Bostanlı, İnciraltı, Sahilevleri, Narlıdere,
Güzelbahçe, Kalabak, Urla, Özbek, Balıklıova, Mordoğan, Karaburun,
Yeni Liman, Dalyanköy, Çeşme, Alaçatı, Sığacık, Ürkmez, Gümüldür ve
Özdere olarak sıralanabilir (Akyol ve Perçin, 2005).
Körfezde balıkçılık faaliyetleri; kıyı gırgırları, kıyı uzatma ağları,
paragatlar, oltalar, tuzaklar (pinter, sepet), dalyanlar (çit, çökeltme) ve ağ
kafes yetiştiricilik tesisleriyle yürütülmektedir. Bu av araçlarıyla avlanan
hedef türler ise; başta sardalye olmak üzere sparidler (çipura, mercan,
kupes, karagöz, vb.), barbun, tekir, kefal, istavrit, dil, karides ve ahtapot,
sübye, kalamar gibi kafadanbacaklılardır. Körfez dışında ise, trol ve
gırgırlar bölgedeki tür çeşitliliğini ve miktarını daha da arttırmaktadırlar
(Hoşsucu vd., 2001; Akyol ve Perçin, 2005).
İzmir ili sınırları içerisinde bulunan 27 adet balıkçı barınağından
16’sı (%59) İzmir Körfezi kıyılarındadır (Anon., 2004). İzmir ili toplam
küçük ölçekli balıkçı tekne sayısı 2370’dir (İzmir Tarım İl Müdürlüğü
Resmi Kayıtları, 2008). Sayısal olarak bakıldığında İzmir Körfezi’nde
geleneksel kıyı balıkçılığının hâkim durumda olduğu görülmektedir.
Bunlar başta barbun-tekir ağları olmak üzere, karides ve yüzey ağları
(tirsi, karides için), dil, sardalye, alamana, voli, palamut, trança ve köpek
ağlarını dönemlerine göre sırasıyla tüm yıl kullanmaktadırlar. Mevcut
kıyı balıkçısının yaklaşık %80-90’ı körfezde barbun, karides, voli, yüzey
karides ağı, dil ve sardalye ağlarını döneminde denize atmaktadırlar.
Alamana, trança ve palamut ağları az sayıda balıkçı (10–15 tekne)
tarafından kullanılmaktadır. Köpek ağları ise 7–8 balıkçı teknesiyle
Özbek ve Mordoğan balıkçıları tarafından tercih edilmektedir. Körfezde
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çok sayıda amatör olta balıkçısı da özellikle hafta sonları avcılık
faaliyetlerini sürdürmektedirler (Akyol ve Kınacıgil, 2005).
1996 yılında İzmir, Aydın ve Muğla yöresinde bulunan toplam 221
adet akuakültür işletmesinin %18’i (yaklaşık 40 çiftlik) İzmir’de üretim
yapmaktaydı (Kınacıgil vd., 1998). Günümüzde ise, İzmir ili civarına
kurulan akuakültür işletme sayısı hızla artarak 71 adede çıkmış,
kuzeyden güneye Çandarlı Körfezi, Foça civarı, Gülbahçe Körfezi
(Balıklıova-Mordoğan), Gerence Körfezi, Ildır, Alaçatı-Mersin Körfezi,
Kokar Koyu, Sığacık Körfezi’ni mesken tutmuşlardır (Şekil 1.5). Bu
alanlar aynı zamanda İzmir ili küçük ölçekli balıkçılığının da ana av
sahalarını oluşturmaktadır. Dolayısıyla, bu küçük ölçekli balıkçılığın
önemli av sahalarında akuakültür işletmelerinin de kurulmasıyla birlikte
bazı tartışmaları ve çatışmaları da beraberinde getirmiştir.

Şekil 1.5. İzmir ili civarındaki akuakültür işletmeleri.

Son zamanlarda basına da yansıyan tartışmaların taraflarını
turizmciler, ikinci konut sahipleri, akuakültür işletmeleri ve küçük ölçekli
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balıkçılar ile bağlı oldukları balıkçı kooperatifleri oluşturmaktadır. Bu
tartışmalar o kadar büyümüştür ki, konu medya aracılığıyla akuakültür
işletmeleri aleyhine adeta bir linç kampanyasına dönüştürülmüş, olaylar
mahkemelere intikal etmiş, hatta Tarım Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı
bile birbirlerini suçlamaya başlamışlardır. Nihayet Çevre Bakanlığı’nın
aldığı kararla akuakültür işletmelerinin 13 Mayıs 2007 tarihi itibariyle
açık sulara taşınmaları süreci başlatılmış, ancak yargı süreci nedeniyle
belirsiz bir ortamda taşınmalar isteksiz bir şekilde olmuştur. Bu geçiş
sürecinin ise yakın vadede tamamlanması pek olası görünmemektedir.
Bu tartışmalara en ilginç cevaplardan biri “Su Ürünleri Platformu”
imzasıyla konudan en çok etkilenen su ürünleri mühendislerinin,
çiftliklerin denizleri kirlettiği yönündeki eleştirilere cevap veren ortak bir
yazısında dile getirilmiştir. Bu yazıda; temiz denize en çok ihtiyaç duyan
sektörün akuakültür olduğuna vurgu yapılarak, yapılan bilimsel
çalışmalar ışığında, kültür balıkçılığının denizlere çevresel etki
konusunda diğer kirletenler arasında 11. sırada geldiği ifade edilmiştir
(Anon., 2007). Bu sıralama şu şekilde verilmiştir:
1. Kentsel yerleşim,
2. Endüstriyel faaliyetler,
3. Nükleer ve termik santraller,
4. Turizm faaliyetleri,
5. İkinci konutlar,
6. Yatçılık faaliyetleri,
7. Zirai faaliyetler,
8. Deniz trafiği,
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9. Madencilik,
10. Askeri tatbikatlar,
11. Su ürünleri üretimi
Burada görüleceği üzere, denizi kirleten faaliyetler içerisinde su
ürünleri nispeten en az etkiye sahip görünmektedir.
İzmir ili kıyılarında yer alan akuakültür işletmelerinde, özellikle
yemlemeden dolayı çok sayıda balık kafesler etrafında toplanmaktadır.
Beslenme faaliyetleri sırasında ağ kafes ünitelerinde organik yem
artıkları kafes altı fauna ve florasını arttırmaktadır. Bu durum, bu alanları
küçük ölçekli balıkçılık için de bir cazibe merkezi haline getirmektedir.
Dolayısıyla gerek kafes işletmecileri (2008/48 – 2/1 numaralı tebliğe
göre, kafeslerin çevresindeki 200 m’lik sahada her türlü su ürünleri
avcılığı yasak olmasına rağmen), gerekse civardaki balıkçılar bu alandaki
zengin tür çeşitliliğinden istifade etmekte, oltalarla, paragatlarla,
tuzaklarla

veya

uzatma

ağlarıyla

yoğun

balıkçılık

faaliyeti

göstermektedirler.
Toplanan balıkların kafes işletmecileri ve balıkçılar tarafından ne
oranda değerlendirildiği henüz tam olarak bilinmemektedir. Kafes
sistemlerinin getirisi yanında, civarından avlanan balıkların tür ve
miktarının ne olduğu (ilave ekonomik katkı), daha az masraf ve iş
gücüyle elde ediliyor olmasının avantajı ile bölgeye ne oranda balıkçının
geldiği, karşılıklı çıkar çatışmaları, konuya özgü mevcut avlama
yöntemleri ile kullanılan av araçlarının teknik özelliklerinin belirlenmesi
ve hem akuakültür işletmecileri hem de kıyı balıkçıları/kooperatiflerin
sorunları bu araştırma sonuçları ile ilk kez ortaya konacaktır.
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2. LİTERATÜR BİLDİRİŞLERİ

De Simon (1999), İspanya’nın Katalonya bölgesinde bölgesel
balıkçılığın akuakültür planlama çalışmalarına etkilerini değerlendirmiş,
bölgede özellikle kabuklu (midye ve istiridye) ve balık (çipura ve levrek)
çiftliği olarak 18 ünite, ayrıca yılanbalığı ve kefal üreten beşten fazla
birim ve bir haçeriye, balıkçı derneklerinin bu mevcut girişimlerin büyük
bölümüne katıldığını bildirmiştir. Katalonya’da balıkçı derneklerinin,
balıkçılık sektörünü temsil etmek, akuakültür projeleri ile ilgili bilgi
vermek, sınırlı alanların paylaşımı ve bakımı hakkında bilgilendirme gibi
rolleri vardır. Böylece, Katalonya’da akuakültür projelerine katılan özerk
komunitede var olan 32 balıkçı derneğinden 10 tanesi akuakültür
yatırımlarına katılmaktadır.
Klaoudatos
etkilerinin

(2001),

uygulamalı

Yunanistan’da
denemelerini

akuakültürün
sunduğu

çevresel

çalışmasında,

Yunanistan’daki akuakültür endüstrisiyle aynı kıyı alanındaki insan
aktiviteleri arasında var olan çatışmalardan bahsetmiştir. Ayrıca
akuakültür işletmelerinin çevresel etkilerinin araştırıldığı alanlar kadar
deniz çevresi ve akuakültürün etkileşimlerinin tahmini için yöntemler
sunarak Yunanistan’da akuakültür endüstrisinin şimdiki durumu ve
gelecekteki eğilimini tahmin etmeye çalışmıştır.
Beğburs ve Altınağaç (2003), Güney Ege’de (Muğla) akuakültür
işletmelerinde ağ kafeslerin tuzak olarak kullanımı üzerine ilk denemeleri
yapmışlar, Alagün Koyu’nda Nisan 1998 – Mart 1999 tarihleri arasında
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yürüttükleri çalışmada, özellikle kefal, sarpa ve ısparoz balıklarının
yoğun olarak yakalandıklarını belirtmişlerdir. Denemeler sonucu
tuzaktan elde edilen toplam 87,1 kg balığın 85,6 kg’ını kefal balıklarının
(Liza saliens ve Mugil cephalus) oluşturduğunu tespit etmişlerdir.
Altınağaç vd., (2003), ağ kafes üniteleri etrafına yemlemeden
dolayı toplanan balıkların yakalanması için, 1 Mayıs-31 Temmuz 1996
tarihleri arasında, Urla İskelesi Karantina adasında bulunan, Ege
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne ait ağ kafes ünitesinde kaldırma
ağları ile avcılık yöntemini denemişlerdir. Deneme için 210d/9 numara
kırmızı renkli polyamid ipten yapılmış 12 mm göz genişliğine sahip 20 m
x 20 m ebatlarında ağ kullanmışlardır. Bu çalışmada, Japonya, Filipinler,
Endonezya vb. gibi uzakdoğu ülkelerinde başarılı bir

şekilde

uygulanmakta olan kaldırma ağlarının, ağ kafes üniteleri etrafında
toplanan çeşitli türlerin yakalanması amacı ile gündüz ve gece olmak
üzere iki şekilde avcılık denemeleri yapmışlar ve verimliliği tespit
etmeye çalışmışlardır. Denemeler sonunda toplam 26755 g verim elde
etmişlerdir. Kaldırma ağlarında balıkların cezbedilerek ağ üzerinde
toplanmasını sağlamak amacıyla, gündüzleri yemden, geceleri ise ışıktan
yararlanmışlardır. Ağ kafesler üzerine yerleştirilen kaldırma ağı ile
gündüz ve gece 8’er adet olmak üzere toplam 16 deneme
gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada, 10 balık ve 1 kafadanbacaklı olmak
üzere toplam 11 tür tespit etmişlerdir. En fazla yakalanan türler, kupes
(Boops boops), kalamar (Loligo vulgaris), sarpa (Sarpa salpa), istavrit
(Trachurus trachurus) ve kefal (Chelon labrasus) olmuştur. Toplam
avcılık içinde gece ve gündüz yakalama oranları sırasıyla, %83,71 ve
%16,29 olarak gerçekleşmiştir.
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Güçlüsoy ve Savaş (2003), Ege Denizi akuakültür işletmeleri ile
Akdeniz foku (Monachus monachus) arasındaki etkileşimi incelemişler;
1992 – 2000 yılları arasında Ege Denizi’nde 11 deniz balığı çiftliğinde
toplam 40 adet fok saldırısı olduğunu tespit etmişlerdir. Fokların
işletmelere özellikle gece saldırı düzenlediklerini ve saldırıyı düzenleyen
fok sayısının kış aylarında daha çok arttığını gözlemlemişlerdir. Çiftlik
görevlilerinin bu saldırıları püskürtmek için ışık kullanmak, gürültü ile
kaçırtmak, ikaz ve direkt fok civarına ateş açmak ya da gerekirse
kafesten

balıkları

çıkartmak

gibi

müdahalelerde

bulunduklarını

belirtmişlerdir. Ancak araştırma sonuçları, ikaz ateşi ve ışık gibi
yöntemlerin fokları kaçırmada etkili olmadığını göstermiştir.
Gibbs (2004), Yeni Zelanda’da çift kabuklu yumuşakça çiftlikleri
ile balıkçılık kaynakları arasındaki etkileşimleri incelediği çalışmasında,
son 20 yılda çift kabuklu yumuşakça ve deniz bitkisi kültürünün daha az
zararlı ekosistem etkisi nedeniyle arttığını belirtmiştir. Ancak deniz
kabuklu kültürünün korunaklı ya da yarı-korunaklı sularda yapılıyor
olması, alan azlığı ile su kalitesi azalmaları nedeniyle bu kültürün
günümüzde özellikle Kuzey Amerika, Kuzeybatı Avrupa ve Yeni
Zelanda’yı cazip hale getirdiğini bildirmiştir. Kıta sahanlığı üzerinde bu
çiftliklerin artması ile birlikte bu alanın kullanıcıları ile özellikle doğal
stok balıkçıları arasında çatışmaları da beraberinde getirdiğini tespit
etmiştir.
Yıldırım (2004), Türkiye denizlerinde ağ kafeslerde balık
yetiştiriciliği teknolojisi üzerine araştırmalar isimli doktora tezinde, ağ
kafeslerde çipura, levrek ve alabalık (Oncorhynchus mykiss) yetiştiriciliği
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yapılan ve yıllık üretimi 100 ton ve üzeri olan işletmeleri, bulundukları
üretim alanı özellikleri, ağ kafes özellikleri ve tercih ettikleri üretim
faaliyeti özellikleri ana başlıkları altında incelemiştir. Temmuz 2002 –
Şubat 2003 tarihleri arasında incelenen 49 adet balık çiftliği başına düşen
ortalama üretimin 380 ton/yıl olarak gerçekleştiğini, 21–30 m derinliğe
kurulan bu çiftliklerin civarına beslenmek veya korunmak için 31 tür
balığın

toplandığını

tespit

etmiştir.

Ayrıca,

balık

çiftliklerinde

karşılaşılan sorunlardan en çok kayba sebep olanların başında foklar,
kaplumbağalar ve balık hastalıklarının geldiğini bildirmiştir.
Cataudella et al. (2005), editörlüklerini yaptıkları ve Roma’da
FAO’nun AdriaMed uzmanları danışma kurulunda akuakültür ve
balıkçılık

arasındaki

etkileşimler

konusunu

tartıştıkları

raporu

sunmuşlardır. Raporda, Adriyatik Denizi’nde bulunan uzmanların
yaptıkları yorumlardan bir matris çıkarılmıştır. Bu matris, Adriyatik
bölgesindeki akuakültür ile balıkçılık arasındaki bağlantıyı organize
etmek için kriterleri takip ederek bir deliller setinin açıklanmasında
başlangıç adımını temsil etmektedir. Ayrıca danışma kurulunda
akuakültür ile balıkçılık arasındaki olumlu ve olumsuz ilişkilerin kıyı
bölgesi idaresinin bir unsuru olarak düşünülmesi gereğinin altı çizilerek,
Adriyatik ülkelerine yöneltilecek bir seri önerilerin de getirilmesi
benimsenmiştir. Her bir katılımcı ülke için (Arnavutluk, Hırvatistan,
Karadağ, İtalya ve Slovenya) akuakültürün durumu hakkındaki raporlar
tartışılmıştır. Ayrıca akuakültür ve balıkçılık arasındaki bağlantılar
orkinos, yılanbalığı ve kabuklular konusunda ayrı ayrı verilmiştir.
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Sanchez-Jerez et al. (2007), yüzen ağ kafeslerin, civarında toplanan
önemli miktardaki doğal balıklarıyla bir çeşit FAD olduğunu ifade
etmişlerdir. Ağ kafesler etrafındaki en yoğun balık familyaları arasında;
clupeidler, sparidler, carangidler, mugillidler ve pomatomidlerin göze
çarptığını, kafesler etrafındaki bu önemli toplanmaların, bölgesel ölçekte
doğal balık populasyonları ve yerel balıkçılık için önemli sonuçlara sahip
olabileceğini belirtmişlerdir. Toplanmış balıkların, ana kaynak olarak
balık

yemi

kullanımıyla

beslenmelerini

değiştirdiklerini

tespit

etmişlerdir. Yüzen kafeslerin ayrıca, yüzme yapıları civarında koruma
alanı bulan bazı pelajik ve bentik türlerin postlarva ve juvenillerini bir
araya topladığını, doğal balıkların, kayıp balık yemleri üzerinden
beslenmeyle, bentik kommüniteler üzerine olan çevresel etkiyi
azalttıklarını gözlemlemişlerdir. Buna ilaveten, Akdeniz balık çiftlikleri
civarında bu toplanmaların korunması ve biyokütle hareketi, yerel
balıkçılığın artmasına yol açabileceğini böylece balık çiftlikleri civarında
doğal balıkların toplanmalarının, kıyı alanı yöneticileri için hesaba
katılması gereken önemli bir özellik olduğunu belirtmişlerdir.
Sanchez-Jerez et al. (2008), kıyı kafes ünitelerinin pelajik ve
demersal balıklar için yoğun toplanma alanları olduğunu, bu alanlara
deniz memeli predatörlerinin sıklıkla gelerek çok sayıda kültür balığına
saldırılarda bulunduğunu, zaman zaman kafeslerde tahribata yol
açtıklarını bildirmişlerdir. Akdeniz’de özellikle lüfer (Pomatomus
saltatrix) saldırılarının kafeslere olan etkilerini; İspanya, İtalya, Malta,
Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Türkiye için listelemişlerdir.
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3. MATERYAL VE YÖNTEM

Bu çalışma, Ocak 2004 – Aralık 2007 tarihleri arasında İzmir
ili’nde mevcut 71 adet akuakültür işletmesinden rastgele (heterojen)
seçilmiş 21 adedinde (%30) ve Çandarlı, Yeni Foça, Balıklıova, Alaçatı,
Sığacık Su Ürünleri Kooperatiflerinde (%14) yürütülmüştür (Şekil 3.1).
Bu kooperatiflerin seçilme nedeni, örneklenen akuakültür işletmelerine
en yakın ve aynı sahayı kullanan kuruluşlar olmasıdır. Örneklenen bu
akuakültür işletmelerinin yöneticileri (21) ve çalışanları (15 kişi),
balıkçılık kooperatifi başkanları (5 kişi) ve kıyı balıkçıları (50 tekne;
sahada bulunan toplam teknelerin % 17’si) ile, ağ kafes üniteleri
civarında toplanan balıkların, hem akuakültür işletmecileri hem de kıyı
balıkçıları tarafından yapılan avcılıkta ne oranda değerlendirildiği, yüzer
kafes altındaki hedef türler, av verimi (kg/yıl) ve balık çeşitliliği, yüzer
kafes altından veya civarından hangi yöntemlerle avcılık yapıldığı,
kullanılan av araçlarının teknik özellikleri, bazı ekolojik etkiler,
işletmeler ve kooperatifler ile kıyı balıkçıları arasındaki varsa mevcut
çatışmalar vb. sorunları tespit etmek için yüz yüze anketler yapılmıştır
(Şekil 3.2; Ek 1, 2, 3, 4). Hem kıyı balıkçılarının hem de akuakültürde
çalışan balıkçıların kullandıkları av araçları yerinde gözlemlenerek tespit
edilmiş ve teknik özellikleri FAO (1975)’ya göre MS-Visio 10.0
programında

çizilmiştir.

Akuakültür

işletmelerinin

kullandıkları

tuzakların örnek çizimi ise BricsCAD 2005 çizim programı yardımıyla
çizilmiştir. Bazı akuakültür işletmelerinde; 2005 ve 2006 yıllarının Şubat,
Mayıs, Eylül ve Aralık aylarında toplam 20 kez avcılık faaliyetlerine
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bizzat iştirak edilip yapılan voliler yerinde gözlemlenmiş, av kayıtları
tutulmuş ve balık ölçümleri yapılmıştır. Diğer zamanlarda da voli
operasyonları sonucu karaya çıkartılan avdan tür tespitleri yapılarak
listelenmiş, av miktarları kaydedilmiş ve elde edilen türlerin çatal boy
ölçümleri ± 1 cm; bazı türlerin ağırlık ölçümleri ise ± 1 g hassasiyetle
alınmıştır.
İstatistik

analizler

MS-Excel

ve

Statistica

programında

gerçekleştirilmiştir (α=0.05). Elde edilen ortalama değerler ± SH
(standart hata) ile verilmiştir.

Şekil 3.1. Çalışma sahası (1: Çandarlı, 2: Yeni Foça, 3: Balıklıova, 4: Alaçatı, 5: Sığacık
su ürünleri kooperatifleri).
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Şekil 3.2. Balıkçılar ve akuakültür çalışanları ile yapılan saha anket çalışmaları.
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4. BULGULAR

4.1 Akuakültür İşletmelerinin Alan ve Kapasite Özellikleri

İzmir ili kıyılarında mevcut 71 adet akuakültür işletmesi ağırlıklı
olarak çipura ve levrek yetiştiriciliği yapmakta olup, örneklenmiş 21 adet
akuakültür işletmesinin en eskisi 1985 yılında en yenisi ise 2005 yılında
kurulmuştur (Çizelge 4.1). En düşük kapasite 25 ton iken, en yüksek
kapasiteli akuakültür işletmesi 2930 ton olarak tespit edilmiştir. Bu
işletmelerin toplamda kullandıkları yüzey alanı 288 dekar olarak
belirlenmiştir. Çiftlikler civarında avlanan en az tekne sayısı 157 olarak
saptanmıştır. Teknelerin genellikle kullandığı av aracı başta uzatma
ağları olmak üzere paragat, sırtı, olta, parangula (ahtapot çaparisi), çapari
ve zıpkın (2008/48–2/1 numaralı tebliğe göre denizlerde gece zıpkın ve
sualtı tüfeğiyle avcılık yapılamaz denilmesine rağmen akuakültür
işletmecileri bu av aletini işletmelerinde kullanmaktadırlar) olarak
belirlenmiştir.
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Çizelge 4.1. Çiftlik kapasiteleri, kullandığı yüzey alanı ve civarında
kullanılan av aracı tipleri (UA: uzatma ağı, S: sırtı, O: olta,
Z: zıpkın, P: paragat, Pr: parangula, Ç: çapari).
Çiftlik
sahasında
avlanan en
az tekne
sayısı

Teknelerin
kullandığı av
aracı tipi

Çiftlik
No

Lokalite

Kuruluş
yılı

Kafes
sayısı

Kapasitesi
(ton)

Kullandığı
yüzey alanı
(x1000 m2)

1

Balıklıova

2004

6

60

2,5

10

UA, S

2

Balıklıova

1996

9

300

2,5

3

UA, S, Z

3

Balıklıova

2005

15

300

20,0

8

UA, O, S

4

Mordoğan

1990

23

250

10,0

?

?

5

Gerence

1985

208

2930

100,0

?

?

6

Gerence

2003

12

250

0,5

20

UA, P

7

Gerence

1991

30

800

20,0

6

UA, O

8

Gerence

2001

30

25

2,5

10

UA, O

9

Gerence

2001

23

300

15,0

2

UA, O

10

Gerence

1998

20

200

2,5

7

UA, O

11

Gerence

1995

26

100

2,5

15

UA, O

12

Gerence

2000

27

400

25,0

2

UA

13

Sığacık

1992

30

100

5,0

3

UA, S, Z, Pr

14

Kokar

1992

300

1500

15,0

3

UA

15

Mersin K.

1996

10

60

2,5

3

UA, O

16

Mersin K.

1992

70

1600

22,5

15

UA, S

17

Mersin K.

1994

100

1000

4,0

7

UA, O

18

Mersin K.

1988

36

180

5,0

3

UA

19

Foça

1988

50

300

14,0

25

UA, Z, S, Ç

20

Çandarlı

1996

52

1000

15,0

?

UA, Z, S

21

Çandarlı

2004

5

100

2,0

15

UA, O, Z, P

1082

11755

288,0

157

Toplam

?: cevap alınamadı.
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4.1.1 Akuakültür işletmelerinin avcılığı
Örneklenen akuakültür işletmelerinin hemen hemen tamamı çipura
ve levrek yetiştiriciliği yaparken bazıları ilave olarak fangri ve mırmır
yetiştiriciliği de yapmaktadır (Çizelge 4.2). Bu kafeslerin etrafı artık
yemler ve organik maddeye bağlı besin tuzlarının fazlalığı nedeniyle
balık ve diğer deniz canlıları için cazip su ortamları durumuna
gelmektedir. Aynı zamanda bu kafes sistemleri balıklar tarafından bir
nevi balık cezbetme düzeneği (FAD) gibi algılandığından balık
biyokütlesi bu alanlarda artmaktadır. Bu nedenle bu durum akuakültür
işletmecilerinin de ilgisini çekmekte ve kendilerine özgü geliştirdikleri
tuzaklar veya bilinen bazı yöntemlerle (ağ ve oltalar) kendi yemeleri için
ya da gelirlerine bir katkı olarak bu balıkları avlamaya çalışmaktadırlar
(Şekil 4.1). Kafes civarından en çok avladıkları türler; kupes (Boops
boops), izmarit (Maena smaris), çeşitli kefaller (Mugil spp.), istavrit
(Trachurus sp.), kırlangıç (Trigla lucerna.), barbun (Mullus sp.),
mandagöz mercan (Pagellus bogaraveo), patlakgöz mercan (Dentex
macrophthalmus), sarpa (Sarpa salpa), sarıkuyruk (Seriola dumerili),
kolyoz

(Scomber

japonicus),

palamut

(Sarda

sarda),

mırmır

(Lithognathus mormyrus), karagöz (Diplodus vulgaris), sivriburun
karagöz (Diplodus puntazzo), sargoz (Diplodus sargus), melanur
(Oblada melanura), lüfer (Pomatomus saltatrix) gibi balıklarla ahtapot
(Octopus vulgaris), kalamar (Loligo vulgaris) gibi kafadanbacaklılardır.
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Şekil 4.1. Kafesler civarında uzatma ağlarıyla yapılan avcılık.

Çizelge 4.2. Çiftlikler civarında avlanan türler ve çiftlikte av aracı
kullanımı (Ç: çipura, L: levrek)
ÇİFTLİKTE (adet)
Çiftlik
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Lokalite
Balıklıova
Balıklıova
Balıklıova
Mordoğan
Gerence
Gerence
Gerence
Gerence
Gerence
Gerence
Gerence
Gerence
Sığacık
Kokar
Mersin K.
Mersin K.
Mersin K.
Mersin K.
Foça
Çandarlı
Çandarlı

Yetiştiriciliği
yapılan türler
Ç., L.
Ç., L.
Ç., L.
L.
Ç., L.,Mırmır
Ç., L.
Ç., L.
Ç., L.
Ç., L.
Ç., L.
Ç., L.
Ç., L.
Ç., L.
Ç., L.,Fangri
Ç., L.
Ç., L., Mırmır
Ç., L.
Ç.
Ç., L.
Ç., L.
L.

Kafes civarından en çok avlanan türler

Tuzak

Ağ

Olta

Kupes, izmarit
Balık az
Kefal, istavrit, kırlangıç, barbun
Kupes, kefal, mandagöz mercan
Kefal, kupes, karagöz, sarpa, ç.
Kupes, kefal, istavrit, akya, kolyoz, palamut, ç.
Kefal, sarpa, kupes, mırmır, barbun, ahtapot, ç., l.
Kupes, sarpa, ahtapot, karagöz, kalamar, sargoz, p. mercan
Karagöz, ısparoz, kefal, mercan, ç.
P. mercan, barbun, kalamar, ahtapot
P. mercan, kupes, kolyoz, lüfer, torik, kalamar, ahtapot, ç.
Barbun, kefal, sarpa, kupes, kolyoz, kalamar, ahtapot, ç.
Kefal, kupes, sivriburun karagöz, sargoz, barbun, fangri, ç., l.
Kefal, kupes, barbun, sargoz, turna, melanur
Karagöz, m. mercan
Mercan, barbun, kupes, sarpa, kefal
Kupes, kefal, m. mercan
Kefal, sarpa, karagöz, m. mercan
Kupes, sarpa, kefal, ç., l.
Kupes, kefal, sarpa, kalamar, ahtapot
Kefal, palamut, akya, karagöz, melanur, fangri, sinarit, ç., l.

?
?
?
+ (8)
+ (8)
?
+
+ (2)
?
+
?
?
+ (8)
+ (3)
?
?

?
+ (1)
?
+ (9)
?
+ (1)
+
+
+ (2)
?
?
+
?
?
?
?
?

?
?
?
?
+
+
?
?
?
?
?
?
?

+: var, -: yok, ?: cevap alınamadı, ( ): tespit edilen sayı.
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4.1.2 Bir akuakültür işletmesindeki av kayıtları (2004–2007)
Bir akuakültür işletmesinden 2004, 2005, 2006 ve 2007 yıllarında
ayrı ayrı elde edilen av kayıtlarına göre, 2004’te 13998 kg, 2005’te
34389 kg, 2006’da 30108 kg ve 2007’de ise 27895 kg olmak üzere
toplam 106390 kg civarında ürün elde edilmiştir (Şekil 4.2). Elde edilen
avın yıllık ortalamaları ise sırasıyla 1167±210 kg, 2866±483 kg,
2509±528 ve 2325±430 kg olarak bulunmuştur (Çizelge 4.3). Avcılık
yapılan yıllarla elde edilen ürün miktarı arasında bir ilişkinin olup
olmadığı Ki-kare (χ2) ile test edilmiş ve yıllara bağlı ürün miktarları
arasındaki ilişkinin istatistikî olarak önemli olduğu bulunmuştur
(P<0.05).
40000
35000

Miktar (kg)

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2004
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Şekil 4.2. Bir akuakültür işletmesinden avcılık yoluyla elde edilen ürün miktarının
yıllara göre dağılımı.

26

Çizelge 4.3. Bir akuakültür işletmesinden avcılık yoluyla elde edilen
aylık ürün miktarlarının yıllara göre toplam ve yıllık
ortalama av miktarları (kg).
AYLAR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
TOPLAM
Ortalama
SH (±)
Minimum
Maksimum

YILLAR
2004
1401
720
661
785
1095
643
1264
1205
805
937
1146
3336
13998
1167
210
643
3336

2005
5821
1543
1065
2372
2884
5248
4607
1639
4194
2232
1362
1422
34389
2866
483
1065
5821

2006
1807
1351
2533
1214
3564
3192
1946
7303
3759
609
769
2061
30108
2509
528
609
7303

2007
1033
1809
1478
1238
4712
5064
4158
1587
1935
1155
1028
2698
27895
2325
430
1028
5064

Bu toplam av ürününün av araçlarına göre dağılımı sadece 2006 ve
2007 yılları için tespit edilebilmiştir. Buna göre, toplam 28–30 tonluk
avın %1,5’i uzatma ağlarından, %88,6’sı tuzaklardan ve %9,9’u
kafeslerden elde edilmiştir. Bu üç tip av aracının aylara göre yakaladığı
av miktarları Şekil 4.3’de gösterilmiştir. Buna göre en yüksek av
tuzaklardan gelmekte, onu kafes ve ağlar izlemektedir. Burada kafes avı,
kültürü yapılan çiftlik balıklarının hasat edilmesi sırasında veya balık
küçükken ağ gözlerinden kafese giren doğal balık türlerinin burada diğer
balıklarla beslenerek gelişip büyüdükten sonra avlanması şeklinde
gerçekleşmektedir.
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Şekil 4.3. Bir akuakültür işletmesinde 2006 ve 2007 yıllarında av araçlarına göre elde
edilmiş aylık ürün miktarları.
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Avcılık yapılan aylarla av araçları arasında bir ilişkinin olup
olmadığı χ2 ile test edilmiş ve aylarla av araçları arasındaki ilişkinin
istatistikî olarak önemli olduğu bulunmuştur (P<0.05).
2004–2007 yılları arasındaki dört yıllık süreçte av miktarları
oldukça dalgalı bir seyir göstermiş olup, genel toplamda aylık av
oranlarına bakıldığında, Şubat-Nisan ve Ekim-Kasım aylarında bir
azalma, diğer aylarda ise av oranlarında bir artış dikkati çekmektedir
(Şekil 4.4 ve Şekil 4.5).
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Şekil 4.4. Yıllara bağlı aylık av miktarları dalgalanması.

29

2004-2007 Av Oranları
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Şekil 4.5. 2004–2007 yılları arasında aylık av oranları dalgalanması.

Yıllara göre ağ kafesler civarında akuakültür işletmesinin yaptığı
avcılık sonucu en çok yakalanan tür 2004 yılı için kefaller (Mugilidae)
olurken, 2005, 2006 ve 2007 yılları için ilk sırayı kupes (Boops boops)
almıştır (Şekil 4.6). Diğer önemli türler ise, sarpa (Sarpa salpa), karagöz
(Diplodus vulgaris), ısparoz (Diplodus annularis), mırmır (Lithognathus
mormyrus), çipura (Sparus aurata) ve mandagöz mercan (Pagellus
bogaraveo) balıklarıdır.
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Şekil 4.6. Yıllara göre bir akuakültür işletmesinden avcılık yoluyla elde edilen ilk altı
türün av oranları.

Dört yıllık (2004–2007) avın tür çeşitliliğine bakıldığında ise 31
balık ve 4 omurgasız tür olmak üzere toplamda 35 tür kaydedilmiştir
(Çizelge 4.4). Ancak aşağıdaki tabloda kefal ve istavritler, türlerine göre
ayırt edilemediği için tek tür gibi toplama dâhil edilmişlerdir.
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Çizelge 4.4. 2004–2007 yılları arasında bir akuakültür işletmesinden
avcılıkla elde edilmiş tür listesi ve aylık av miktarları (kg).
AYLAR
Tür Adı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Σ

%

A. anguilla

-

7

-

-

-

1,7

-

-

-

-

-

-

9

0,0084

5257

596

1237

1537

5686

8357

6212

5566

6339

1923

1610

4909

49229

46,24
0,0008

B. boops
C. conger

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

D. annularis

70

4

65

31

6

34

343

305

99

110

96

15

1178

1,11

D. dentex

0,3

0,7

0,3

-

-

-

3

-

-

2,3

-

-

7

0,007

D. labrax

-

3

-

-

12

14

2

27

16

85

14

48

221

0,21

D. puntazzo

15

-

-

3

41

131

6

39

4

23

30

2

294

0,28

D. sargus

26

9

20

4

121

20

16

17

15

28

34

0,5

311

0,29

D. vulgaris

156

46

73

191

480

507

621

381

238

140

38

51

2922

2,74

E. marginatus

-

-

0,5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

2

L. amia

-

-

-

-

4

2

5

1

2

25

16

3

59

0,06

L. mormyrus

18

7

18

277

53

29

51

34

74

64

177

264

1066

1,00

0,00018

L. vulgaris

1

-

1

0,3

1

-

-

-

-

0,2

1

1

6

M. barbatus

31

23

46

51

51

44

89

3

25

30

52

65

542

M. surmuletus

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

9

0,0084

2408

4059

2757

2358

2410

1424

1745

1547

2109

1439

1511

2780

26547

24,92

0,4

1

53

5

2

12

2

2

1

3

87

0,080

Mugil spp.

0,00056
0,51

O. melanura

6

O. vulgaris

105

34

57

36

11

3

-

2

-

43

24

58

373

0,35

P. bogaraveo

649

165

384

122

1645

1168

1653

2271

100

129

13

492

8791

8,30

P. erythrinus

-

0,4

0,6

1

2

5

5

5

-

1

0,3

2

22

0,020

P. kerathurus

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,00094

P. pagrus

-

-

0,4

-

2

-

-

-

157

-

5

-

164

P. saltatrix

22

4

16

8

9

4

2

-

-

2

8

16

91

0,09

S. aurata

23

15

129

43

34

65

109

105

145

162

37

16

883

0,83

S. dumerili

7

3

20

5

15

-

4

17

58

5

6

9

149

0,14

S. japonicus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

-

-

0,3

0,0000

S. maena

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

-

0,6

9

0,0084

S. officinalis

-

-

-

-

0,3

-

-

0,2

-

-

-

4

5

0,00047

S. pilchardus

-

-

-

-

-

80

-

-

-

-

200

-

280

0,26

1262

449

906

930

1684

2242

1112

1366

1260

636

412

567

12826

12,05

S. salpa

0,15

S. sphyraena

0,4

-

-

7

29

5

1

3

-

18

3

3

69

0,06

S. vulgaris

0,6

-

-

-

1

-

-

1

-

-

0,5

-

3

0,00082

T. lucerna

2

-

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

0,00082

T. thynnus

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

260

260

Trachurus sp.

3

-

-

4

13

6

2

-

4

3

-

7

42

10063

5425

5740

5611

12368

14145

11983

11734

10647

4871

4297

9576

106463

Toplam

0,24
0,04
100,00
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Elde edilen türlerin dört yıllık (2004–2007) toplamındaki oranlara
bakıldığında %46 ile kupes ilk sırada gelmekte, onu %25 ile kefaller ve
%12 ile sarpa izlemektedir (Şekil 4.7). Bu üç tür toplam türlerin
%83’ünü oluşturmuştur.

kefal

2004-2007 Avı
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Şekil 4.7. 2004–2007 yılları toplamında yakalanan türlerin av oranları.

4.1.3 Akuakültür işletmelerinde kullanılan tuzak sistemi
Akuakültür işletmelerinde kullanılan tuzaklarda genellikle; 5x5x5
m boyutlarında, PA, 210d/18 numara ve 12 mm göz genişliğine sahip
kafes ağı ve tuzak ağının tabanında, atılan yemlerin çıkıp gitmemesi için
göz genişliği 6,5 mm olan hamsinoz ağı kullanılmaktadır. Hazırlanan bu
av aracı kafes iskeletine bağlanmaktadır. Ağların bağlandığı kafes
iskeletinin yüzerliliği straforlar ile sağlanmaktadır. Tuzağın tabanında
dikilerek monte edilmiş, üst ağız açıklığı 7 cm ve alt ağız açıklığı 14 cm
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olan 5 lt’lik pet şişeler mevcuttur. Tuzağın içine kokusu ile balıkları
cezbetmesi amacıyla yem torbası sarkıtılmakta ya da tuzağın içi
doğrudan yemlenmektedir. Tuzak ağının su içinde dik durmasını
sağlamak amacıyla taban ağının her bir köşesine 5 kg’lık toplam 4 adet
ağırlık bağlanmaktadır. Bu tuzaklar, halatlarla ana kafes sistemleri
arasına yerleştirilmektedir. Bir işletmede genellikle 2 ile 8 adet arasında
tuzak sistemi kullanılmaktadır (Şekil 4.8 ve Şekil 4.9).

Şekil 4.8. Akuakültür işletmelerinde kullanılan bir tuzak modeli.
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Şekil 4.9. Akuakültür işletmelerinde kullanılan tuzak modelleri.

4.1.4 Akuakültür işletmelerinde ve civarında av yapan av
araçlarının teknik özellikleri
Akuakültür işletmelerinde ve civarında av yapan av araçlarından 13
farklı tip uzatma ağı, 7 farklı tip paragat ve 2 tip kalamar oltası
tanımlanmıştır.
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4.1.4.1 Uzatma ağları
Akuakültür işletmelerinde ve civarında; 8 tip fanyalı uzatma ağı ile
5 tip sade uzatma ağı kullanıldığı gözlenmiştir.
Fanyalı uzatma ağları; 2 tip voli, dönek, sinarit, dil, barbun, çipura
ve karides uzatma ağlarıdır.
Sade uzatma ağları ise; voli, palamut, kupes, barbun ve sardalye
uzatma ağlarıdır.

4.1.4.1.1 Fanyalı voli uzatma ağı I
Fanyalı voli uzatma ağı, PA materyalden, 210d/3 numara tor ile
210d/6 numara fanya ip kalınlıklarında ve 56 mm TGB’nda tor ağ, 280
mm TGB’nda fanyadan yapılmıştır. Donam faktörü (E) 0,50’dir. Ağın
toplam uzunluğu 100 m’dir. Tor ağın derinliği 80 göz iken fanya ağı 13
göz derinliğindedir. 4 numara plastik (PL) mantar ve 50 g’lık kurşun (Pb)
kullanılmaktadır. Mantar yakada ve kurşun yakada 5 mm PP yaka halatı
donatılmaktadır (Şekil 4.10).

Şekil 4.10. Fanyalı voli uzatma ağı (Sığacık / Seferihisar; Ildır / Çeşme).
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Bu ağ, hem Sığacık hem de Ildır bölgelerindeki balıkçılar
tarafından tüm yıl boyunca kullanılmakta olup, genellikle Sığacık
bölgesinde Kasım – Mayıs aylarında; Ildır bölgesinde özellikle bahar
aylarında (Mart-Nisan-Mayıs), 3 m’den 70 m derinliğe kadar zig-zag
olarak, deniz çayırına (Posidonia oceanica) veya çamur zemine kıyıya
paralel olarak atılmaktadır. Genellikle 3–5 posta arası kullanılan bu ağlar
akşam gün batarken atılıp, günbatımından 4–6 saat sonra veya sabaha
karşı gün doğmadan önce kaldırılmaktadır. Bu ağ ile genellikle Sığacık,
Kokar Koyu, Mersin ve Gerence Körfezi’ndeki akuakültür işletmeleri
çevresinde avcılık yapılmaktadır. Ağdan genellikle; kefal, kupes, levrek,
çipura, barbun, mırmır, melanur, karagöz, turna, sargoz vb. balıklar
çıkmaktadır.

4.1.4.1.2 Fanyalı voli uzatma ağı II
Fanyalı voli uzatma ağında; 210d/2 numara PA materyalden
yapılmış 56 mm TGB’nda tor ağ ile yine PA materyalden yapılmış
210d/4 numara ve 250 mm TGB’nda fanyalar kullanılmaktadır. Ağın
toplam uzunluğu 100 m olup, donam faktörü (E) 0,50 olarak
uygulanmıştır. 120 göz derinliğinde tor ağ ile 20 göz derinliğinde
fanyadan oluşan yüksekliği bulunmaktadır. 4 numara PL materyalden
yapılmış mantar ile 50 g ağırlığındaki kurşunlar ağın mantar ve kurşun
yakalarına donatılmıştır. 4 mm PP yaka halatları her iki yakaya da
donatılmış ve bunlara ek olarak kopmaları önlemek amacı ile mantar ve
kurşun yakaya 4 mm çapında PP materyalden koşma halatları da
donatılmıştır (Şekil 4.11).
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Şekil 4.11. Fanyalı voli uzatma ağı (Yeni Foça / İzmir).

Fanyalı voli uzatma ağı, özellikle Eylül ve Ocak ayları arasında, 2
m’den 30 m derinliğe kadar, deniz çayırına (Posidonia oceanica) veya
taşlık zemine kıyıdan açığa doğru kuzuluk yaparak S şeklinde
atılmaktadır. Genellikle 2–3 posta arası kullanılan bu ağlar akşam gün
batarken atılıp, sabah gün doğarken kaldırılmaktadır. Bu ağ ile genellikle
Yeni Foça ile Eski Foça arasındaki sahil şeridindeki akuakültür
işletmeleri çevresinde 4–5 tekne ile avcılık yapılmaktadır. Ağdan
genellikle; kefal, sarpa, kupes, palamut, uskumru vb. balıklar
çıkmaktadır.

4.1.4.1.3 Fanyalı sinarit uzatma ağı
Fanyalı sinarit uzatma ağı, PA materyalden, 210d/6 numara tor ile
210d/9 numara fanya ip kalınlıklarında ve 92 mm TGB’nda tor ağdan
360 mm TGB’nda fanyadan yapılmıştır. Donam faktörü (E) 0,50 dir.
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Ağın toplam uzunluğu 100 m’dir. Tor ağın derinliği 50 göz iken fanyalar
6,5 göz derinliğindedir. Ağda 4 numara plastik (PL) mantar ve 50 g’lık
kurşun (Pb) kullanılmaktadır. Mantar yakada ve kurşun yakada 6 mm PP
yaka halatı donatılmaktadır (Şekil 4.12).

Şekil 4.12. Fanyalı sinarit uzatma ağı (Sığacık / Seferihisar).

Fanyalı sinarit uzatma ağı, Sığacık Körfezi açıklarında balıkçılar
tarafından radarla tespit edilen taşlık zeminlerde taşın etrafı çevrilerek
özellikle Şubat ayının 15’inden Haziran ayının 15’ine kadar olan aylar
arasında kullanılmakta olup, 80 m’den 150 m derinliğe kadar
atılmaktadır. Genellikle 15–80 posta arası kullanılan bu ağlar gün içinde
öğleden sonra atılıp, ertesi gün sabaha karşı kaldırılmaktadır. Bu ağ ile
genellikle Sığacık körfezi açıklarında akuakültür işletmeleri çevresinde 6
tekne ile avcılık yapılmaktadır. Ağdan hedef tür dışında genellikle; orfoz,
lâhos, eşkine, akya, karagöz, iskatari vb. balıklar da çıkmaktadır.
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4.1.4.1.4 Fanyalı karides uzatma ağı
Fanyalı karides uzatma ağı, PA materyalden, 210d/2 numara tor ile
210d/3 numara fanya ip kalınlıklarında ve 40 mm TGB’nda tor ağ, 220
mm TGB’nda fanyadan yapılmıştır. Donam faktörü (E) 0,35’dir. Ağın
toplam uzunluğu 70 m’dir. Tor ağın derinliği 50 göz iken fanya ağı 5 göz
derinliğindedir. Bu ağlar çift çatılı olarak kullanılmaktadır. 3 numara
plastik (PL) mantar ve 30 g’lık kurşun (Pb) ağın mantar ve kurşun
yakalarına donatılmıştır. Mantar yaka ve kurşun yaka halatı olarak 4 mm
çapında PP halatı ile 3 mm çapında yine aynı malzemeden koşma halatı
her iki yakaya da donatılmıştır (Şekil 4.13).

Şekil 4.13. Fanyalı karides uzatma ağı (Balıklıova / Urla).

Fanyalı karides uzatma ağı, özellikle Ekim – Kasım ve Mayıs Haziran ayları arasında, 20–25 m derinliğe kadar, çamur zeminde kıyıdan
açığa doğru kuzuluk yaparak S şeklinde atılmaktadır. Genellikle 20
postaya kadar kullanılan bu ağlar, akşam gün batarken atılıp, ertesi sabah
gün doğarken kaldırılmaktadır. Bu ağ ile genellikle Gülbahçe Körfezi
içindeki akuakültür işletmeleri çevresinde 20–25 tekne ile avcılık

40

yapılmaktadır. Ağdan hedef tür dışında genellikle; kalamar, barbun, dil,
tirsi vb. türler çıkmaktadır. Iskarta balık olarak da ısparoz ve izmarit gibi
türler yakalanmaktadır.

4.1.4.1.5 Fanyalı çipura uzatma ağı
Fanyalı çipura uzatma ağı, PA materyalden, 210d/3 numara tor ile
210d/6 numara fanya ip kalınlıklarında ve 76 mm TGB’nda tor ağ, 320
mm TGB’nda fanyadan yapılmıştır. Donam faktörü (E) 0,50’dir. Ağın
toplam uzunluğu 100 m’dir. Tor ağın derinliği 60 göz iken fanya ağı 12,5
göz derinliğindedir. 4 numara plastik (PL) mantar ve 50 g’lık kurşun (Pb)
ağın mantar ve kurşun yakalarına donatılmıştır. Mantar yaka ve kurşun
yaka halatı olarak 5 mm çapında PP halat donatılmıştır (Şekil 4.14).

Şekil 4.14. Fanyalı çipura uzatma ağı (Ildır Köyü / Çeşme).

Fanyalı çipura uzatma ağı, özellikle Kasım, Eylül ve Ekim ayları
arasında dönek şeklinde atılmaktadır. Genellikle 20 postaya kadar
kullanılan bu ağlar, akşam gün batarken atılıp, ertesi sabah gün doğarken
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kaldırılmaktadır. Ağdan hedef tür dışında genellikle; levrek, sargoz,
karagöz, torik, dil, kefal vb. balıklar da çıkmaktadır.

4.1.4.1.6 Fanyalı barbun uzatma ağı
Fanyalı barbun uzatma ağı, PA materyalden, 210d/3 numara tor ile
210d/6 numara fanya ip kalınlıklarında ve 40 mm TGB’nda tor ağ, 220
mm TGB’nda fanyadan yapılmıştır. Donam faktörü (E) 0,50’dir. Ağın
toplam uzunluğu 100 m’dir. Tor ağın derinliği 50 göz iken fanya ağı 5,5
göz derinliğindedir. 2 numara plastik (PL) mantar ve 30 g’lık kurşun (Pb)
kullanılmaktadır. Mantar yakada ve kurşun yakada 3 mm PP yaka halatı
donatılmaktadır (Şekil 4.15).

Şekil 4.15. Fanyalı barbun uzatma ağı (Sığacık / Seferihisar).

Bu ağ,

bölgedeki

balıkçılar

tarafından tüm yıl

boyunca

kullanılmakta olup, genellikle Mart ayından Haziran ayının sonuna
kadar, 30–32 m derinlikte, zig-zag olarak, deniz çayırına (Posidonia
oceanica) veya çamur zemine atılmaktadır. Genellikle 30 postaya kadar
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kullanılan bu ağlar, akşam gün batarken veya sabah gün doğarken atılıp 2
saate kadar kaldırılmaktadır. Bu ağ ile genellikle 50 adet balıkçı teknesi
Sığacık

Körfezi’ndeki

akuakültür

işletmeleri

çevresinde

avcılık

yapmaktadır. Ağdan hedef tür dışında genellikle; sinagrit, istavrit, kupes,
adabeyi, dülger vb. balıklar da çıkmaktadır.

4.1.4.1.7 Fanyalı dönek uzatma ağı
Fanyalı dönek uzatma ağı, PA materyalden, 210d/3 numara tor ile
210d/4 numara fanya ip kalınlıklarında ve 64 mm TGB’nda tor ağ, 260
mm TGB’nda fanyadan yapılmıştır. Donam faktörü (E) 0,35’dir. Ağın
toplam uzunluğu 70 m’dir. Tor ağın derinliği 100 göz iken fanya ağı 12
göz derinliğindedir. 4 numara plastik (PL) mantar ve 50 g’lık kurşun (Pb)
kullanılmaktadır. Mantar yaka halatı olarak 5 mm, kurşun yaka halatı
olarak ise 4 mm çapında PP halat donatılmış, 3 mm çapında yine aynı
malzemeden koşma halatı her iki yakaya da donatılmıştır (Şekil 4.16).

Şekil 4.16. Fanyalı dönek uzatma ağı (Balıklıova / Urla).
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Fanyalı dönek uzatma ağı; özellikle Ekim, Kasım ile Mart, Nisan,
Mayıs ayları arasında, 15 m ve üzerindeki derinliklerde, kıyıdan açığa ve
açıktan kıyıya C şeklinde çevirmeli olarak, deniz çayırı (Posidonia
oceanica) zemine atılmaktadır. Genellikle 2 postaya kadar kullanılan bu
ağlar, akşamüstü gün batmadan önce atılıp, ertesi sabah gün doğarken
kaldırılmaktadır. Bu ağ ile genellikle Gülbahçe Körfezi içindeki
akuakültür işletmeleri çevresinde 10 tekne ile avcılık yapılmaktadır.
Ağdan genellikle; kefal, çipura, istavrit, mercan, dil vb. balıklar
çıkmaktadır. Iskarta balık olarak çıkan ot balığı (lapinler) ve iskorpit gibi
türler tekrar denize geri atılmaktadır.

4.1.4.1.8 Fanyalı dil uzatma ağı
Fanyalı dil uzatma ağında; 210d/3 numara PA materyalden
yapılmış 80 mm TGB’nda tor ağ ile yine PA materyalden yapılmış
210d/6 numara ve 400 mm TGB’nda fanyalar kullanılmaktadır. Ağın
toplam uzunluğu 100 m olup, donam faktörü (E) 0,50 olarak
uygulanmıştır. 50 göz derinliğinde tor ağ ile 6 göz derinliğinde fanyadan
oluşan yüksekliği bulunmaktadır. 3 numara PL materyalden yapılmış
mantar ile 30 g ağırlığındaki kurşunlar ağın mantar ve kurşun yakalarına
donatılmıştır. 4 mm PP yaka halatları her iki yakaya da donatılmış ve
bunlara ek olarak kopmaları önlemek amacı ile mantar ve kurşun yakaya
4 mm çapında PP materyalden koşma halatları da donatılmıştır (Şekil
4.17).
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Şekil 4.17. Fanyalı dil uzatma ağı (Balıklıova / Urla).

Bu ağlar, Balıklıova Su Ürünleri Kooperatifi’ne üye balıkçılar
tarafından akuakültür işletmeleri civarında Aralık, Ocak, Şubat ve Mart
aylarında kullanılmakta olup, 15 m’den 25 m derinliğe kadar S şeklinde
kuzuluk yaparak, deniz çayırı (Posidonia oceanica) veya çamur zemine
iki günde bir akşam atılıp sabah toplanmaktadır. Genellikle Balıklıova’da
8–10 adet balıkçı teknesi 15–20 posta arası bu tip ağlarla avcılık
gerçekleştirmektedirler. Ağdan hedef tür dil balığı dışında genellikle
çipura ve kefal de çıkmaktadır. Iskarta olarak ise; iskorpit, lapin ve
madya sık olarak görülmektedir.

4.1.4.1.9 Sade voli uzatma ağı
28 mm çapında PA monoflament materyalden yapılmış sade voli
ağı, 56 mm TGB’ndadır. Donam faktörü (E) 0,50 olan ağların toplam
uzunluğu 100 m’dir. 120 göz derinliğindeki bu ağlarda, 5 numara mantar
ile 50 g ağırlığında kurşunlar kullanılmıştır. 5 mm PP yaka halatları her
iki yakaya da donatılmıştır (Şekil 4.18).
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Şekil 4.18. Sade voli uzatma ağı (Alaçatı / Çeşme).

Bu ağ, Alaçatı ve Mersin Körfezi’ndeki akuakültür işletmeleri
etrafında yöredeki balıkçılar tarafından tüm yıl boyunca kullanılmakta
olup, genellikle kış mevsiminde ay karanlığında daha verimli avcılık
gerçekleştirilmektedir. 10–12 m derinlikte, zig-zag şeklinde kuzuluk
yaparak, deniz çayırı (Posidonia oceanica) veya taşlık zemine
atılmaktadır. Genellikle 3–4 postaya kadar kullanılan bu ağlar, akşam
gün batarken atılıp, yaklaşık 4–5 saat suda kalma süresinden sonra gece
yarısı toplanır. Ağdan genellikle; melanur, kefal, karagöz, kupes ve
nadiren de olsa çipura, sargoz, sinarit çıkmaktadır. Iskarta balık olarak
ise; ısparozun çok sık çıktığı balıkçılar tarafından söylenmiştir.

4.1.4.1.10 Palamut sade uzatma ağı
Palamut sade uzatma ağı, 210d/4 numara PA materyalden yapılmış
40 mm göz genişliğine sahip ağlardan meydana gelmiştir. Donam faktörü
(E) 0,45’tir. Ağın toplam uzunluğu 90 m olup, derinliği 100 gözdür. 80
mm TGB’nda olan ağlarda mantar yakada 4 numara PL mantar
kullanılırken, kurşun yakaya 50 g lık kurşunlar donatılmıştır. Mantar
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yaka halatı olarak 5 mm, kurşun yaka halatı olarak ise 4 mm çapında PP
halat donatılmış, 3 mm çapında yine aynı malzemeden koşma halatı her
iki yakaya da donatılmıştır (Şekil 4.19).

Şekil 4.19. Palamut sade uzatma ağı (Balıklıova / Urla).

Balıklıova civarında palamut ağı kullanan 20’ye yakın tekne
bulunmaktadır. Daha çok Ekim ve Kasım aylarında hem gece hem
gündüz günde 2 voli yapılarak, 15 m derinliğe kadar halka şeklinde
balıkların etrafı çevrilip çevirme yöntemi kullanılır ve etrafı çevrilen
balıkların gece ışıkla ağlara doğru ürkütülerek avcılığı gerçekleştirilir.
Avcılık, ağların düz zeminde ya sabah suya atılıp akşam toplanması ya
da akşam suya atılıp sabah toplanması şeklinde yapılır. Sayısı 3–7 posta
arasında değişen bu ağların av kompozisyonunda hedef tür palamut
dışında; kefal, çipura, çıplak ve lambuka gibi türler de yer almaktadır.

4.1.4.1.11 Kupes sade uzatma ağı
20 mm çapında PA monoflament materyalden yapılmış kupes sade
ağı, 40 mm TGB’ndadır. Donam faktörü (E) 0,50 olan ağların toplam
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uzunluğu 100 m’dir. 200 göz derinliğindeki bu ağlarda, 4 numara PL
mantar ile 50 g ağırlığında kurşunlar kullanılmıştır. 6 mm PP yaka
halatları her iki yakaya da donatılmıştır (Şekil 4.20).

Şekil 4.20. Kupes sade uzatma ağı (Sığacık / Seferihisar).

Seferihisar’a bağlı Sığacık Koyunda 3 balıkçı teknesi, bu ağlarla,
kafeslerin altı yemlemeden dolayı özellikle kupes balıkları için bir
cezbedici özellik taşıması nedeniyle civardaki akuakültür işletmeleri
etrafında yoğun bir avcılık gerçekleştirmektedirler. Sığacık Körfezi’nde
bu ağlarla avcılık, Ağustos ayının 15’inden Nisan ayının 10’una kadar
kum, çamur veya deniz çayırı zeminlerde 50 m derinliğe kadar devam
eder. Ağ kıyıya paralel kuzuluk yapılarak düz atılır. Bazen akşam döneği
yapılır. Ağlar gün batımında atılıp, gün batımından sonra toplanır. Bazen
de gün doğmadan önce atılıp, gün doğarken toplanır. Genellikle 4–5
postaya kadar kullanılan bu ağlardan hedef tür kupes dışında; istavrit,
palamut ve torik de çıkmaktadır.
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4.1.4.1.12 Sade barbun uzatma ağı
18 mm çapında PA monoflament materyalden yapılmış sade
barbun ağları, 36 mm TGB’ndadır. Donam faktörü (E) 0,50 olan ağların
toplam uzunluğu 100 m’dir. 35 göz derinliğindeki barbun ağlarında, 3
numara PL mantar ile 30 g ağırlığında kurşunlar kullanılmıştır. 4 mm PP
yaka halatları her iki yakaya da donatılmıştır (Şekil 4.21).

Şekil 4.21. Sade barbun uzatma ağı (Ildır / Çeşme).

Bu ağ, Ildır Koyu ve Gerence Körfezi’ndeki akuakültür işletmeleri
etrafında yöredeki balıkçılar ve işletmelerin kendilerinin tutmuş oldukları
avcılık ekibi dahil tüm yıl boyunca her mevsim kullanılmakta olup,
genellikle Ekim – Kasım ve Nisan - Mayıs aylarında ay karanlığının çok
olduğu gecelerde daha verimli avcılık gerçekleştirilmektedir. Bahar
aylarında; 5–15 m, yaz aylarında 45–50 m derinliklerde, kıyıdan itibaren
açığa doğru kıyıya dik olarak zig-zag şeklinde kuzuluk yaparak, deniz
çayırı (Posidonia oceanica) veya kumluk ve taşlık zeminlerde ağ
atılmaktadır. Genellikle 15–20 postaya kadar kullanılan bu ağlar,
akşamüstü gün batmadan 1,5–2 saat önce atılır, yaklaşık 2 saat suda
kalma süresinden sonra gün batarken çekilir. Ya da sabahları gün
doğmadan 1,5–2 saat önce atılır. Yine gün doğarken çekilir. Ağdan
genellikle; hedef tür barbun dışında; izmarit, kupes, tekir ve mercan gibi
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türler de çıkmaktadır. Iskarta balık olarak ise; ısparoz, hanoz ve
lapinlerin çok sık çıktığı balıkçılar tarafından söylenmiştir.

4.1.4.1.13 Sardalye uzatma ağı
Sade sardalye ağları, 210d/3 numara ip kalınlığında, PA
materyalden yapılmış yaklaşık 13 mm ağ göz genişliğine sahip
TGB’ndaki ağlardan donatılmıştır. Donam faktörünün (E) 0,50 olduğu bu
ağların uzunluğu 100 m’dir. 450 göz derinliğindeki bu ağlarda, 4 numara
PL mantar, PP materyalden yapılmış 5 mm çapındaki mantar yakaya, 1
kg lık taş ağırlıklar da PP materyalden yapılmış yine aynı çaptaki kurşun
yakaya ağ ile aradaki mesafe 50 cm olacak şekilde 5 mm çapındaki
halatla donatılmaktadır. Bunu takiben yine PP materyalden yapılmış 4
mm çapındaki koşma halatı hem kurşun yakaya hem de mantar yakaya
donatılmıştır (Şekil 4.22).

Şekil 4.22. Sardalye uzatma ağı (Balıklıova / Urla).

Haziran-Eylül arasında ay karanlığında 6–8 posta olarak kullanılan
bu ağlar, 3–20 m’lerde deniz çayırı veya taşlık zeminlerde kıyıya dik
olarak S şeklinde gün batarken atılıp, gün doğarken toplanmaktadır. Bu
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ağlarla sokkan dışında sargoz, az miktarda ıskarmoz, ısparoz, iskorpit ve
ot balıkları gibi türler de yakalanmaktadır.

4.1.4.2 Paragatlar
Araştırma sahasındaki akuakültür işletmelerinde ve civarında
balıkçıların kullandığı iki tip kalın paragat ve beş tip ince paragat
belirlenmiştir.

4.1.4.2.1 Kalın paragat I (Y. Foça)
PA mono materyalden yapılmış, çapı 80-90’lık, 1000 m uzunlukta
ana bedene ve 60 cm köstek uzunluğuna sahip olan bu paragatta
köstekler, PA mono materyalden 60-70’liktir ve köstekler arası mesafe
9–11 m arasında değişmektedir. Baş ve sonunda birer yüzdürücü ve
batırıcı kullanılan paragatta, 7–8–9–10 numara toplam 150 adet düz iğne
bulunmaktadır (Şekil 4.23).

Şekil 4.23. Kalın paragat (Y.Foça).
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Daha çok yazın Y. Foça ve civarında, yaklaşık 5–6 tekneyle,
kıyıdan 20–50 m derinliklerde taşlık alanlarda taşa sarma şeklinde
kullanılan bu paragat, sabah gün doğarken atılıp öğlen kaldırılır veya
akşamüstü atılıp akşam gün batarken kaldırılır. Bu paragatın, suda
bekletilme süresi 5–6 saat kadardır. Yem olarak; sardalye, hanoz, kupes,
izmarit gibi türler tercih edilmektedir. Yakalanan türler; orfoz, sinarit,
fangri, iri mercan ve ahtapot gibi türlerdir. Iskarta olarak atılan tür ise
bulunmamaktadır.

4.1.4.2.2 Kalın paragat II (Sığacık)
PA mono materyalden yapılmış, çapı 70-80’lik, 2000 m uzunlukta
ana bedene sahiptir. 92 cm köstek uzunluğuna sahip olan bu paragatta
köstekler, PA mono materyalden 60-70’liktir ve köstekler arası mesafe
7–9 m arasında değişmektedir. Baş ve sonunda birer yüzdürücü ve
batırıcı kullanılan paragatta, her 20 iğneden sonra ağırlık bağlanmış, aynı
zamanda aralara her 50 iğnede bir yüzdürücüler konulmuştur. 7–8
numara iğne kullanılan bu kalın paragatta, toplam 160 adet düz iğne
bulunmaktadır (Şekil 4.24).

Şekil 4.24. Kalın paragat (Sığacık).
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Şubat başı ile Mart sonu arasında, yaklaşık 30 tekneyle Sığacık
Körfezi’ndeki akuakültür işletmelerinin civarında, kıyıdan 200 m
derinliklerde taşlık alanlarda taşın bitim yerine düşürülmek suretiyle
avcılık gerçekleştirilmektedir. Bu paragat, sabah gün doğarken atılıp
öğleye doğru kaldırılır ve paragatın suda bekletilme süresi, 6 saat
kadardır. Yem olarak; sardalye, kupes, izmarit, ahtapot, küçük iskorpit ve
çim çim karides gibi türler tercih edilmektedir. Yakalanan türler; orfoz,
sinarit, fangri gibi türlerdir. Iskarta olarak atılan tür ise bulunmamaktadır.

4.1.4.2.3 İnce paragat I (Y. Foça)
80’lik PA mono materyalden yapılmış bu ince paragatın, 1000 m
uzunlukta ana bedeni bulunmaktadır. PA mono materyalden yapılmış
40’lık köstekler, 50–60 cm arasında değişen uzunluğa sahiptir ve
köstekler arası mesafe 4,5 m dir. Başta ve sonda yüzdürücü ve batırıcı
kullanılan paragatta, aynı zamanda araya paragat uzunluğuna bağlı olarak
ara yüzdürücüler ve ana bedene, taşlık alanda kullanımda kopmayı
önlemek amacıyla her 15–20 m de bir 50 g lık kurşun konulmuştur. 8–11
numara düz iğnelerin kullanıldığı bu ince paragatta ortalama 250–300
arası iğne bulunmaktadır (Şekil 4.25).
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Şekil 4.25. İnce paragat (Y.Foça).

Daha çok yazın Y.Foça ve civarında, yaklaşık 5–6 tekneyle,
kıyıdan 20–50 m derinliklerde kayalık ve taşlık alanlarda taşa göre zigzag yaparak sarma şeklinde, genellikle sabah ve gündüz kullanılır. Bu
paragatın, suda bekletilme süresi, kullanılan yeme göre değişiklik
gösterir. Yem olarak sardalye kullanılıyor ise 1 saat, kalamar kullanılıyor
ise 3–4 saat sonra kaldırılır. Yem olarak; mamun, sardalye, kalamar gibi
türler tercih edilmektedir. Yakalanan türler; çipura, sargoz, mercan ve
fangri gibi türlerdir. Iskarta olarak atılan tür ise, hanoz balığıdır.

4.1.4.2.4 İnce paragat II (Balıklıova)
60’lık PA mono materyalden yapılmış bu ince paragatın, 1000 m
uzunlukta ana bedeni bulunmaktadır. PA mono materyalden yapılmış
35’lik köstekler, 50 cm uzunluğa sahiptir ve köstekler arası mesafe 2,5 m
dir. Başta ve sonda yüzdürücü ve batırıcı (500 g lık) kullanılan paragatta,
aynı zamanda araya taşlık alanda kullanımda kopma ve dolanmayı
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önlemek amacıyla her 20–30 m de bir 20 g lık kurşun ile her 100–200 m
de bir fırdöndü konulmuştur. Özellikle yazın çipura ve sargoz avcılığı
için 13–14 numara mantarlı düz iğnelerin kullanıldığı bu ince paragatta
ortalama 300–325 arası iğne bulunmaktadır (Şekil 4.26).

Şekil 4.26. İnce paragat (Balıklıova).

Balıklıova ve çevresindeki Gülbahçe Körfezi’ndeki akuakültür
işletmeleri civarında Ekim – Kasım ve Temmuz – Ağustos ayları
arasında yaklaşık 1–2 tekneyle 15 m’den 25 m’ye kadar olan
derinliklerde zig zag şekilde kullanılan bu ince paragat, çamur veya deniz
çayırı zemine gün doğmadan önce atılıp, gün doğduktan sonra
toplanmaktadır. Paragat suda genellikle 3 saat bekletilmektedir. Yem
olarak; sübye, deniz patlıcanı ve mamun kullanılmaktadır. Yakalanan
türler; çipura, mırmır, mercan ve sargozdur. Iskarta olarak atılan tür ise,
ısparoz balığıdır.
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4.1.4.2.5 İnce paragat III (Ildır)
60’lık PA mono materyalden yapılmış bu ince paragatın, 1000 m
uzunlukta ana bedeni bulunmaktadır. PA mono materyalden yapılmış
40’lık köstekler, 70 cm uzunluğa sahiptir ve köstekler arası mesafe 5,5 m
dir. Başta ve sonda yüzdürücü ve batırıcı kullanılan paragatta, aynı
zamanda araya her 100–110 iğnede bir ara yüzdürücüler konulmuştur. 14
numara düz iğnelerin kullanıldığı bu ince paragatta 215 adet iğne
bulunmaktadır (Şekil 4.27).

Şekil 4.27. İnce paragat (Ildır).

Tüm yıl boyunca Ildır Koyu ile Gerence Koyu arasındaki
akuakültür işletmeleri civarında, çipura avcılığı için kıyıda deniz çayırı
zeminde, sargoz ve fangri avcılığı için ise 30 m ve üzeri derinliklerdeki
taşlık zeminlerde dibe düz atılarak kullanılır. Gün doğmadan önce atılıp,
gün doğduktan sonra toplanmaktadır. Paragat suda en fazla 4 saat
bekletilmektedir. Yem olarak; mamun, madya, sübye ve sardalye gibi
türler tercih edilmektedir. Yakalanan türler; çipura, sargoz, karagöz,
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fangri, melanur ve nadiren levrek gibi balıklardır. Iskarta olarak atılan
türler ise, hanoz ve trakonya balığıdır.

4.1.4.2.6 İnce paragat IV (Alaçatı)
60-70’lik PA mono materyalden yapılmış bu ince paragatın, 1000
m uzunlukta ana bedeni bulunmaktadır. PA mono materyalden yapılmış
40-45’lik köstekler, 70 cm uzunluğa sahiptir ve köstekler arası mesafe
4,5 m dir. Başta ve sonda yüzdürücü ve batırıcı kullanılan paragatta, aynı
zamanda araya taşlık alanda kullanımda kopmayı önlemek amacıyla her
20–25 m de bir ağırlık konulmuştur. 13 numara düz iğnelerin kullanıldığı
bu ince paragatta toplam 250 adet iğne bulunmaktadır (Şekil 4.28).

Şekil 4.28. İnce paragat (Alaçatı).

Daha çok bahar ve yaz aylarında Alaçatı ve civarındaki Mersin
Körfezi’ndeki akuakültür işletmeleri etrafında, 9 m’den 100 m derinliğe
kadar olan taşlık zeminlerde taşa göre zig-zag yaparak sarma şeklinde
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kullanılır. Bu paragatın, suda bekletilme süresi, kullanılan yeme ve iğne
sayısına göre değişiklik gösterir. Yem olarak sardalye kullanılıyor ise
sudan hemen, mamun kullanılıyor ise 5 saat sonra kaldırılır. Kullanılan
iğne sayısı, 250 adet ise paragatın suda bekletilme süresi 45 dk, 500 adet
ise 90 dk’dır. Yem olarak; mamun, sardalye ve sübye gibi türler tercih
edilmektedir. Yakalanan türler; çipura, karagöz, melanur, sargoz, mercan
ve fangri gibi türlerdir. Iskarta olarak atılan türler ise; müren, mıgri ve
hanoz balığıdır.

4.1.4.2.7 İnce paragat V (Sığacık)
PA mono materyalden yapılmış, çapı 70’lik, 2000–5000 m arasında
değişen uzunlukta ana bedene sahiptir. 92 cm köstek uzunluğuna sahip
olan bu paragatta köstekler, PA mono materyalden 40-50’liktir ve
köstekler arası mesafe 4,5–5,5 m arasında değişmektedir. Baş ve sonunda
bir yüzdürücü ve batırıcı kullanılan bu paragatta, her 20 iğneden sonra
ağırlık olarak taşlar bağlanmış, aynı zamanda aralara her 50 iğnede bir
yüzdürücüler konulmuştur. 12–13 numara düz iğnelerin kullanıldığı ince
paragatta genellikle 1250 adet iğne bulunmaktadır (Şekil 4.29).
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Şekil 4.29. İnce paragat (Sığacık).

Sığacık Körfezi ve çevresindeki akuakültür işletmeleri civarında
Haziran-Temmuz ayları arası hariç tüm yıl boyunca, yaklaşık 30 adet
balıkçı teknesiyle 5 m’den 150 m derinliğe kadar olan taşlık zeminlerde
taşa göre düz atılarak kullanılır. Gün doğmadan önce atılıp, gün doğarken
toplanmaktadır. Paragat suda en fazla 2,5 saat bekletilmektedir. Yem
olarak; sübye, ahtapot, sardalye ve çim çim karides kullanılmaktadır.
Yakalanan türler; çipura, melanur, karagöz, sinarit, fangri ve sargozdur.
Iskarta olarak atılan tür ise, hanoz balığıdır.
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4.1.4.3 Oltalar
Gerence ve Mersin Körfezi’ndeki akuakültür işletmelerinde ve
civarında balıkçıların kullandığı iki tip kalamar oltası tespit edilmiştir.

4.1.4.3.1 Kalamar oltası (Gerence Körfezi)
Kalamar oltasında 60’lık ana beden kullanılmaktadır. Araya küçük
bir fırdöndü konularak ara beden ana bedene monte edilmekte ve 30’luk
çapta ara beden seçilmektedir. Fırdöndü ile köstek arasındaki mesafe 50
cm olmaktadır. Ara beden üzerinde 100 cm aralıklarla 30’luk, 15 cm
uzunluğundaki köstekler takılmakta, kösteklerin ucuna balık şeklinde
mavi ya da turuncu renkli sırtı monte edilmektedir. Ara bedene 2 adet
köstek monte edilmiştir. En altta 75 g ağırlığında iskandil kurşun
kullanılmaktadır (Şekil 4.30).
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Şekil 4.30. Gerence Körfezi’ndeki bir akuakültür işletmesinde kullanılan kalamar oltası.
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Gerence Körfezi’ndeki bir akuakültür işletmesinde kalamar oltası
ile yapılan avcılıkta, ikili kalamar oltası kullanılmaktadır. Avcılık
genellikle günbatımı yapılmakta, ancak gece de ışık tutarak avcılığı
gerçekleştirilmektedir. Kalamar oltasında; gündüz kullanıldığında mavi,
gece kullanıldığında turuncu renkli şemsiye tipi iğne kullanılmaktadır.
Gece yapılan avcılıkta genellikle 3–4 kg, maksimum 9 kg’a kadar av elde
edilmektedir.

4.1.4.3.2 Kalamar oltası (Mersin Körfezi)
Kalamar oltasında 30’luk ana beden kullanılmaktadır. Araya küçük
bir fırdöndü konularak ara beden ana bedene monte edilmekte ve 30’luk
çapta ara beden seçilmektedir. Fırdöndü ile kıstırma arasındaki mesafe
274 cm olmaktadır. Ara beden üzerine 10 g’lık 2 adet kıstırma
takılmakta, oltanın ucuna da balık şeklinde fosforlu pembe, ya da sarı
renkli sırtı monte edilmektedir (Şekil 4.31).
Mersin Körfezi’nde kullanılan karadan kalamar oltasında ağırlık
kullanılmamaktadır. Onun yerine kıstırma kullanılmaktadır. Bu takımla
ışıkla gece avcılık yapılmaktadır.
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Şekil 4.31. Mersin Körfezi’ndeki bir akuakültür işletmesinde kullanılan kalamar oltası.
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4.1.5 Bir akuakültür işletmesi’nin uzatma ağlarından elde
edilen kafes altı türlerin boy ve ağırlık dağılımları

Gerence Körfezi’nde bir akuakültür işletmesinin kendine ait kafes
civarından uzatma ağları ile yaptığı avcılığa iştirak edilmiş ve çıkan bazı
türlerin boy ölçümleri ile toplam ağırlıkları kaydedilmiştir. Uzatma
ağından çıkan türlerden; turna (Sphyraena sphyraena), sivriburun
karagöz (Diplodus puntazzo), sargoz (Diplodus sargus), kırma mercan
(Pagellus erythrinus), levrek (Dicentrarchus labrax), akya (Lichia amia)
ve sinarit (Dentex dentex) balıklarının az miktarda çıkması nedeniyle
ortalamalara dâhil edilmemiştir. Beş operasyon sonucu ağdan çıkan 7
türün boy ve ağırlık ortalamaları ile standart hataları Çizelge 4.5’de
özetlenmiştir.
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Çizelge 4.5. 2005 yılında Gerence Körfezi’nde bir akuakültür işletmesi
civarından elde edilen bazı türlerin boy - ağırlık
ortalamaları ve standart hataları (FLort : ortalama çatal boy,
Wort : ortalama ağırlık).
Boy Aralığı
Türler

N

(cm)

Ağırlık Aralığı
FLort ± SH

Min. – Maks.

(g)

Wort ± SH

Min. – Maks.

Mugil spp.

58

20 – 40

30 ± 0,79

130 – 890

417,8 ± 24,9

Sarpa salpa

121

10 – 35

20,9 ± 0,47

30 – 650

217,6 ± 12,4

Sparus aurata

62

15 – 50

23,6 ± 0,80

80 – 1780

341,3 ± 32,8

Lithognathus mormyrus

36

15 – 30

22,6 ± 0,78

60 – 380

213 ± 14,3

Boops boops

176

15 – 30

20,7 ± 0,18

50 – 310

168,9 ± 3

Diplodus vulgaris

28

15 – 25

18,4 ± 0,58

70 – 320

138,2 ± 10,4

Diplodus annularis

257

10 – 20

14,6 ± 0,14

30 – 140

79 ± 1,1

Yine 2007 yılına ait kafes civarında çeşitli volilerden elde edilen 12
türün boy dağılımları Şekil 4.32’de görülmektedir. Buna göre, kupes 16–
24 cm; ısparoz 13–16 cm; kastroz kefal 20–34 cm; sarpa 13–16 cm;
barbun 12–18 cm; karagöz 13–16 cm; çipura 20–29 cm; levrek 20–29
cm; mandagöz mercan 14–16 cm; mırmır 15–28 cm; sardalye 13–16 cm
ve melina izmarit 10–15 cm boy aralığında yoğunlaşmıştır.
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Boops boops n=371

Diplodus annularis n=73
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Şekil 4.32. 2007 yılında Gerence Körfezi’ndeki bir akuakültür işletmesi civarından elde
edilen bazı türlerin boy frekansları.
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Şekil 4.32 (Devamı).
Dicentrarchus labrax n=19
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4.2 Akuakültür İşletmeleri Civarındaki Balıkçı Kooperatifleri

İzmir ili’nde mevcut 35 adet su ürünleri kooperatifinden çalışma
bölgesinde akuakültür işletmeleri av sahasını yoğun kullanan 5 adedi
incelenebilmiştir. Örneklenen kooperatiflerin en eskisi 1988 yılında
kurulan S.S. Çandarlı Su Ürünleri Kooperatifi olup, en çok ortak
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barındıran kooperatif, 62 üyeyle S.S. Yeni Foça Su Ürünleri
Kooperatifidir (Çizelge 4.6).

Çizelge 4.6. İzmir Bölgesi’ndeki bazı su ürünleri kooperatiflerinin
kuruluş yılı ve üye sayıları.
Harita
No’su

Kuruluş
Yılı

Ortak
Sayısı

S.S. Çandarlı Su Ürünleri Koop.

1

1988

53

S.S. Yeni Foça Su Ürünleri Koop.

2

1994

62

S.S. Balıklıova Su Ürünleri Koop.

3

1991

53

S.S. Alaçatı Su Ürünleri Koop.

4

2002

49

S.S. Sığacık Su Ürünleri Üretim Koop.

5

1990

52

Kooperatif/Derneğin Adı

4.2.1 Akuakültür işletmeleri civarındaki balıkçı barınakları
Kooperatif merkezlerinin tamamında balıkçı barınağı mevcut olup,
en çok balıkçı teknesi barındıran balıkçı barınağı 90 tekneyle Sığacıktır.
Onu 80 tekneyle Alaçatı izlemektedir (Çizelge 4.7).
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Çizelge 4.7. İzmir ili balıkçı barınakları ve özellikleri (Anon., 2004).
Barınağın
Adı

İnşa
Tarihi

Ana
Mendirek
Boyu (m)

Elekt
.

Su

Kiralayan Kuruluş

Barındırdığı
Balıkçı
Teknesi Sayısı

Alaçatı

1979

294

-

-

Alaçatı Belediyesi

80

Çandarlı

1983

459

+

+

S.S.Çandarlı Su Ür. K.

60

Yenifoça

1984

141

+

+

S.S.Yenifoça Su Ür.K.

50

Sığacık

1975

110

+

+

S.S.Sığacık Su Ür.K.

90

Balıklıova

1975

260

-

-

S.S.Balıklıova Su Ür.K.

20

Bu balıkçı barınaklarından Alaçatı ve Balıklıova’nın henüz elektrik
ve suyu yoktur. Aynı zamanda sadece Alaçatı balıkçı barınağı
Belediye’ye kiralanmış durumdadır. Diğer tüm barınakların işletmesi su
ürünleri kooperatiflerindedir.
Örneklenen

kooperatiflerin

toplam

üye

sayısı

269

iken,

kooperatiflerin kullandığı barınaklardaki toplam balıkçı tekne sayısı 300
adettir.

69

4.2.2 Balıkçı kooperatifleri av sahasında avlanan türler ve
yoğun av dönemleri
Balıkçıların akuakültür kafesleri altında ve civarında hedefledikleri
türler geniş çeşitlilik göstermekle birlikte, özellikle kafes civarından
kefal, sarpa, kupes, çipura, mırmır, karagöz, mercan gibi balıklar ön
plana çıkmaktadır. Daha çok uzatma ağı, paragat, tuzak ve olta balıkçılığı
temelinde yapılan bu avın sezona bağlı tür çeşitliliği körfezler/koylar
bazında ele alınmıştır.

4.2.2.1 Gerence Körfezi
Gerence Körfezi, İzmir ili kıyılarında en önemli yetiştiricilik
potansiyeline sahip alanlardan biridir. Körfezin derinliği 20–50 m
arasında

değişmektedir.

Körfezde

tüm

yıl

avcılık

faaliyeti

gerçekleşmekte olup, elde edilen türler ve yoğun av dönemleri Çizelge
4.8’de özetlenmiştir.
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Çizelge 4.8. Gerence Körfezi’ndeki akuakültür işletmeleri civarından
elde edilen türler ve yoğun av dönemleri.
Hedef Tür

Yoğun Avcılık Dönemi

Av Aracı

Ahtapot (Octopus vulgaris)

Eylül-Mart/Tüm yıl

Uzatma ağları, Zıpkın, Parangula

Barbun-Tekir (Mullus sp.)

Yaz ayları/Tüm yıl

Uzatma ağları

Çipura (Sparus aurata)

Haz.-Tem./Kasım/Tüm yıl

Uzatma ağları

Dil (Solea vulgaris)

Şubat-Mart

Uzatma ağları

K. mercan (Pagellus erythrinus)

Tüm yıl

Paragat

Kalamar (Loligo vulgaris)

Temmuz-Aralık/Kış ayları

Olta

Karagöz (Diplodus vulgaris)

Yaz -Sonbahar ayları

Uzatma ağları

Kefal (Mugil spp.)

Kış-Haziran sonu/ Tüm yıl

Uzatma ağları, Tuzak

Kolyoz (Scomber japonicus)

Eylül-Kasım

Uzatma ağları, Çapari

Kupes (Boops boops)

Kış-Mart-Ağus./Tüm yıl

Uzatma ağları

Lüfer (Pomatomus saltatrix)

Bahar ayları/Eylül-Aralık

Uzatma ağları

M. mercan (Pagellus bogaraveo)

Yaz sonu-Sonbahar ayları

Yavruyken kafese kendi giriyor

Mırmır (Lithognathus mormyrus)

Mayıs-Haziran

Olta

P. mercan (D. macrophthalmus)

Tüm yıl

Uzatma ağları

Palamut (Sarda sarda)

Sonbahar ayları

Sırtı

Sarıkuyruk (Seriola dumerili)

Sonbahar ayları

Sırtı

Sarpa (Sarpa salpa)

Bahar ayları/Tüm yıl

Uzatma ağları, Tuzak

4.2.2.2 Gülbahçe Körfezi
Çok sayıda bükten oluşan Gülbahçe Körfezi’nin batı kıyılarında
akuakültür işletmeleri, özellikle Balıklıova ve Mordoğan kıyılarına
konuşlanmıştır. Körfez kıyıları oldukça sığ olup, kuzey-doğuya doğru
derinlik artarak 30–40 m’leri bulmaktadır. Bu alan aynı zamanda küçük
ölçekli balıkçılık için önemli bir sahadır. Kafes civarında avlanan türler
ve yoğun avcılık dönemleri Çizelge 4.9’da özetlenmiştir.
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Çizelge 4.9. Gülbahçe Körfezi’ndeki akuakültür işletmeleri civarından
elde edilen türler ve yoğun av dönemleri.
Hedef Tür

Yoğun Avcılık Dönemi

Av Aracı

Ahtapot (Octopus vulgaris)

Eylül-Mart/Tüm yıl

Uzatma ağları, Zıpkın, Parangula

Barbun-Tekir (Mullus sp.)

Yaz ayları/Tüm yıl

Uzatma ağları

Çipura (Sparus aurata)

Tüm yıl

Uzatma ağları

Kalamar (Loligo vulgaris)

Temmuz-Aralık/Kış ayları

Olta

Karagöz (Diplodus vulgaris)

Tüm yıl

Uzatma ağları

Kefal (Mugil spp.)

Kış-Haziran sonu/ Tüm yıl

Uzatma ağları

Kolyoz (Scomber japonicus)

Eylül-Kasım

Uzatma ağları, Çapari

Kupes (Boops boops)

Tüm yıl

Uzatma ağları, Tuzak

Levrek (Dicentrarchus labrax)

Tüm yıl

Olta, Zıpkın

Mırmır (Lithognathus mormyrus)

Mayıs-Haziran

Olta

P. mercan (D. macrophthalmus)

Tüm yıl

Uzatma ağları

Sarpa (Sarpa salpa)

Tüm yıl

Uzatma ağları, Tuzak

4.2.2.3 Sığacık Körfezi
Sığacık limanı oldukça korunaklı bir koyda yer almakta ve
özellikle yat turizminin önemli ara duraklarından biri durumundadır.
Balıkçılığın da önemli merkezlerinden biri olan limanın tam karşı
kıyısında bir adet balık çiftliği yer almaktadır. Bu kıyı alanı 10–20 m
derinliğe sahiptir. Batıya doğru derin su ortamına sahip (20–50 m) Kokar
Koyu (Kırkdilim Limanı) diğer önemli bir akuakültür işletmesi sahasıdır.
Sığacıktaki tek çiftliğin kafesleri civarında avlanan türler ve yoğun
avcılık dönemleri Çizelge 4.10’da özetlenmiştir.
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Çizelge 4.10. Sığacık Körfezi’ndeki akuakültür işletmesi civarından elde
edilen türler ve yoğun av dönemleri.
Hedef Tür

Yoğun Avcılık Dönemi

Av Aracı

Barbun-Tekir (Mullus sp.)

Tüm yıl

Uzatma ağları

Çipura (Sparus aurata)

Tüm yıl

Uzatma ağları

Fangri (Pagrus pagrus)

Tüm yıl

Olta, Paragat

Kefal (Mugil spp.)

Kış ayları

Uzatma ağları, Olta

Kolyoz (Scomber japonicus)

Kış ve Bahar ayları

Çapari

Kupes (Boops boops)

Tüm yıl

Uzatma ağları

Levrek (Dicentrarchus labrax)

Tüm yıl

Olta, Zıpkın

Sarıkuyruk (Seriola dumerili)

Tüm yıl

Uzatma ağları, Sırtı

S. karagöz (Diplodus puntazzo)

Tüm yıl

Uzatma ağları, Olta

Sargoz (Diplodus sargus)

Tüm yıl

Uzatma ağları

Sarpa (Sarpa salpa)

Tüm yıl

Uzatma ağları

4.2.2.4 Mersin Körfezi
Kokar Koyu’ndan kuzey-batıya doğru devam edilirse, önemli bir
balıkçılık sahası olan Mersin Körfezi’ne ulaşılır. Körfezin girişinde üç
ada (Böğürtlen, Çırakan, Carufa) ile karşılaşılır ve bu nedenle körfez
adeta bir lagün gibi oldukça korunaklıdır. Derinliğin 10–20 m arasında
değiştiği bu alanda çok sayıda balık çiftliği yer almaktadır. Mersin
Körfezi’ndeki akuakültür işletmelerinin kafesleri civarından avlanan
türler ve yoğun avcılık dönemleri Çizelge 4.11’de özetlenmiştir.
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Çizelge 4.11. Mersin Körfezi’ndeki akuakültür işletmeleri civarından
elde edilen türler ve yoğun av dönemleri.
Hedef Tür

Yoğun Avcılık Dönemi

Av Aracı

Çıplak (Trachynotus ovatus)

Mayıs-Eylül

Uzatma ağları, Olta

Çipura (Sparus aurata)

Haziran/Ekim-Kasım

Uzatma ağları

Isparoz (Diplodus annularis)

Tüm yıl

Uzatma ağları, Olta

Kalamar (Loligo vulgaris)

Sonbahar-Kış ayları

Olta

Karagöz (Diplodus vulgaris)

Tüm yıl

Uzatma ağları

Kefal (Mugil spp.)

Tüm yıl

Uzatma ağları, Tuzak

Kolyoz (Scomber japonicus)

Ağustos-Ekim

Uzatma ağları, Çapari

Kupes (Boops boops)

Tüm yıl

Uzatma ağları, Tuzak

Levrek (Dicentrarchus labrax)

Kasım-Aralık

Olta

M. mercan (Pagellus bogaraveo)

Yaz sonu-Sonbahar

Yavruyken kafese kendi giriyor

P. mercan (Dentex macrophthalmus)

Tüm yıl

Uzatma ağları

Sarpa (Sarpa salpa)

Tüm yıl

Uzatma ağları, Tuzak

4.2.2.5 Çandarlı Körfezi
Çandarlı

Körfezi’nin

kuzey-batısında

bulunan

Karaada

ve

Kızkulesi Adası kıyılarına konuşlanmış iki adet balık çiftliği, 20–50 m
derinlikte ve Aliağa sanayi bölgesi nedeniyle yoğun deniz trafiğine sahip
bir bölgededir. İdari merkezlerinin Denizköy’de yer aldığı bu adalar
civarındaki akuakültür işletmelerinin kafesleri civarından avlanan türler
ve yoğun avcılık dönemleri Çizelge 4.12’de özetlenmiştir.
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Çizelge 4.12. Çandarlı Körfezi’ndeki akuakültür işletmeleri civarından
elde edilen türler ve yoğun av dönemleri.
Hedef Tür

Yoğun Avcılık Dönemi

Av Aracı

Ahtapot (Octopus vulgaris)

Tüm yıl

Uzatma ağları, Olta, Zıpkın

Barbun-Tekir (Mullus sp.)

Yaz ayları

Uzatma ağları

Kalamar (Loligo vulgaris)

Tüm yıl

Olta

Kolyoz (Scomber japonicus)

Sonbahar ayları

Uzatma ağları, Çapari

Kupes (Boops boops)

Tüm yıl

Uzatma ağları, Tuzak

Lambuka (Coryphaena hippurus)

Kasım-Aralık

Sırtı

Lüfer (Pomatomus saltatrix)

Nisan-Mayıs

Uzatma ağları

Mürekkepbalığı (Sepia officinalis)

Bahar-Yaz ayları

Uzatma ağları

Palamut (Sarda sarda)

Eylül-Ekim

Uzatma ağları, Çapari

Sarpa (Sarpa salpa)

Tüm yıl

Uzatma ağları, Tuzak

İzmir ili civarındaki çeşitli körfezlerde ağ kafesler civarında avcılık
yoluyla yakalanan balıkların tamamı birleştirildiğinde toplam 25 türün
avlandığı dikkati çekmektedir. Bu türlerin tam listesi ve av dönemleri
Çizelge 4.13’de verilmiştir.
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Çizelge 4.13. İzmir Körfezi’ndeki akuakültür işletmeleri civarından elde
edilen türler ve yoğun av dönemleri.
Hedef Tür

Yoğun Avcılık Dönemi

Av Aracı

Ahtapot (Octopus vulgaris)

Eylül-Mart/Tüm Yıl

Uzatma Ağı, Zıpk., Parang., Olta

Barbun-Tekir (Mullus sp.)

Yaz Ayları/Tüm Yıl

Uzatma Ağları

Çıplak (Trachynotus ovatus)

Mayıs-Eylül

Uzatma Ağları, Olta

Çipura (Sparus aurata)

Haziran-Temmuz/Ekim-Kasım/Tüm Yıl

Uzatma Ağları

Dil (Solea vulgaris)

Şubat-Mart

Uzatma Ağları

Fangri (Pagrus pagrus)

Tüm Yıl

Olta, Paragat

Isparoz (Diplodus annularis)

Tüm Yıl

Uzatma Ağları, Olta

K. Mercan (Pagellus erythrinus)

Tüm Yıl

Paragat

Kalamar (Loligo vulgaris)

Tem-Aralık-Sonb.-Kış Ayları/ Tüm Yıl

Olta

Karagöz (Diplodus vulgaris)

Yaz -Sonbahar Ayları/Tüm Yıl

Uzatma Ağları

Kefal (Mugil spp.)

Kış Ayları-Haziran Sonu/Tüm Yıl

Uzatma Ağları, Tuzak, Olta

Kolyoz (Scomber japonicus)

Sonb.-Kış-Bahar Ayları/Ağustos-Ekim

Uzatma Ağları, Çapari

Kupes (Boops boops)

Kış Ayları/Mart-Ağustos/Tüm Yıl

Uzatma Ağları, Tuzak

Lambuka (Coryphaena hippurus)

Kasım-Aralık

Sırtı

Levrek (Dicentrarchus labrax)

Kasım-Aralık/Tüm Yıl

Olta, Zıpkın

Lüfer (Pomatomus saltatrix)

Bahar Ayları/Eylül-Aralık

Uzatma Ağları

M. Mercan (Pagellus bogaraveo)

Yaz Sonu-Sonbahar Ayları

Yavruyken kafese kendi giriyor

Mırmır (Lithognathus mormyrus)

Mayıs-Haziran

Olta

Mürekkepbalığı (Sepia officinalis)

Bahar-Yaz Ayları

Uzatma Ağları

P. Mercan (Dentex macrophthalmus)

Tüm Yıl

Uzatma Ağları

Palamut (Sarda sarda)

Sonbahar Ayları

Sırtı, Uzatma Ağları, Çapari

Sarıkuyruk (Seriola dumerili)

Sonbahar Ayları/TümYıl

Sırtı, Uzatma Ağları

Sarpa (Sarpa salpa)

Bahar Ayları/Tüm Yıl

Uzatma Ağları, Tuzak

Sargoz (Diplodus sargus)

Tüm Yıl

Uzatma Ağları

S. Karagöz (Diplodus puntazzo)

Tüm Yıl

Uzatma Ağları, Olta
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4.3

Balıkçı

Kooperatiflerinin

Akuakültür

İşletmelerine

Yaklaşımı

İncelenen

su

ürünleri

kooperatiflerinin

tamamı

akuakültür

işletmelerinin av sahalarını sınırlandırdığını ve ortamı kirlettiğini iddia
etmektedirler. Ayrıca akuakültür işletmelerinin bağlama halatlarının su
yüzeyinde serbest kaldığını, akuakültür işletmeleri kafeslerinin 200 m
dışında avlanmalarına rağmen tonoz halatlarına takıldıklarını, bazen bu
alanda bile avlanmalarına karşı çıkıldığını ifade etmektedirler. Yine
kooperatif üyesi balıkçılar, mera balıklarının kafes altına çekildiklerini ve
bu balıkların akuakültür işletmeleri çalışanları tarafından tuzaklarla veya
ağlarla yakalandıklarını ve bu durumun kendi gelirlerinde bir azalmaya
yol açtığını ifade etmişlerdir. Hatta bazı balıkçılar, kafes civarına
avlanmaya gittiklerinde silahlı tehditle bile karşılaştıklarını iddia
etmişlerdir. Yine balıkçılar, kötü hava koşullarında mecburen akuakültür
işletmeleri sahalarının bulunduğu koylara sığınmak zorunda kaldıklarını,
bu durumda bile bazı çiftlik çalışanlarının balıkçılara hoşgörüyle
yaklaşmadıklarını söylemişlerdir. Ayrıca bazı akuakültür işletmelerinin
sesli alarm sistemi kurduklarından bahsedilmiş, balıkçılar akuakültür
işletmeleri civarından zararsız geçiş yaparken bu sesli alarmlar
çalışmakta ve bekçiler tarafından uyarılarak bölgeden uzaklaşmaya
zorlandıkları ifade edilmiştir.
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4.4 Akuakültür İşletmelerinin Balıkçılara Yaklaşımı

Rastgele örneklenen 21 akuakültür işletmesinin balıkçılarla
yaşadığı sorunlar ve onlara karşı bakış açıları ortak olarak derlenmiştir.
Buna göre, işletmeciler kafes civarına 200 m’ye kadar olan yasal sınır
dışına hiçbir şekilde müdahale hakları olmadığını, bu nedenle balıkçıya
hiçbir şekilde müdahale etmediklerini bildirmişlerdir. Geçmiş yıllarda
bazı hırsızlık olayları yaşandığını bu nedenle bekçilerin bazen havaya
ateş

açmak

zorunda

kaldığını,

kafeslere

yüksek

aydınlatma

uygulandığını, ancak son yıllarda bu tip hırsızlık olaylarının azaldığını
ifade etmişlerdir. Bazı voli balıkçılarının kafes civarına çok yaklaşarak
özellikle kefal, kupes gibi balıkları yakalamak için gürültü sopalarıyla
(labut) çalıştıklarından bu çıkan sesin kafes balıklarında stres yarattığını
iddia etmişlerdir. Kaçak trollerin (şebeke) kafes yakınından trol çekiyor
olmaları da Gerence bölgesi akuakültür işletmelerince şikâyet konusu
edilmiştir. Akuakültür işletmelerinin diğer bir önemli sorunu ise kafes
altına dalarak zıpkınla yapılan avcılıktan kaynaklanmaktadır. Hatta bu tip
avcılık özellikle gece ışıkla da sürdürülmektedir. Zıpkınla avcılığa konu
olan türler ise ahtapot, sarpa, kefal, sinarit vb.’leridir. Ayrıca ahtapot
avcılığı için göztaşı (bakır sülfat) da kullanıldığı ifade edilmektedir.
Balıkçıların düşüncesinde hep kafes altında olağanüstü balık toplandığı
fikri yerleştiğinden, bu durum akuakültür işletmecilerinde bir strese
neden olmaktadır. Kafes civarına ağ atan balıkçılar ağlarını kafes
çapalarına taktırdıkları takdirde kafes çapa iplerini keserek bu durumdan
kurtulmaya

çalışmaktadırlar.

Bazen

ağlarını

keserek

dipte

bıraktıklarından bu ağlar hayalet avcılığa da neden olabilmektedir.
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Oltacılar ise kafes şamandıralarına teknelerini bağlamakta ve sadece
kafes

yanına

değil,

fırsat

bulurlarsa

kafes

içerisine

de

olta

sarkıtmaktadırlar. Hafta sonları amatör balıkçıların, geceleri ise kalamar
sırtıcılarının sayısı artmaktadır. Az sayıdaki Sahil Güvenlik botu ise anlık
ve bu tip münferit olaylara yetişememektedir. Bu tür durumlarda
akuakültür işletmecisi Jandarma çağırmasına rağmen, jandarma deniz
ortamının görev alanı olmadığı gerekçesiyle takibatını yapmamakta, bu
durumda balıkçılar için caydırıcılık sağlanamamaktadır. Dahası 200 m
sınırı konusunda kendilerince koruma baskısı arttırıldığı takdirde,
balıkçıların basına akuakültür işletmeleri konusunda anti-propaganda
yaptıklarını ifade etmektedirler.
Tüm bunlara ilaveten akuakültür işletmelerinin ve çalışanlarının
yakındıkları pek çok sorun da gündeme getirilmiştir. Bu sorunlar aşağıda
sıralanmıştır.

4.5 Akuakültür İşletmelerinin Sorunları

•

Kafes işletmelerinin sahilden en az 900 m açığa çıkacak
olmalarının getireceği maliyet,

•

Kafeslerin kıyı ötesine taşınacak olmaları nedeniyle gemi yoluna
taşınacak akuakültür işletmelerinin varlığı,
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•

Kıyı alanına kurulu olan yaşam alanları ile yem depolarının kıyı
alanına kurulmasının engellenmesi, bu durumun deniz üzerine
yapılan platformlarla aşılmaya çalışılması,

•

Kıyı kafes işletmelerinin kıyıda bulunan alanlarının doğal sit ilan
edilmesi, yani kaldırılacak olması,

•

Kapasite arttırımına izin verilmemesi,

•

Kıyıya yol yapımına izin verilmemesi,

•

Elektrik-su ve altyapı sorunu,

•

Yetişmiş eleman sorunu,

•

Yem fiyatlarının yüksek olması,

•

Büyük akuakültür işletmelerinin piyasayı (fiyatları) istedikleri
biçimde yönlendirmeleri,

•

Akuakültür işletmelerinin hızla yabancıların eline geçiyor olması,

•

İkinci konut sahipleriyle yaşanan sorunlar (siteler akuakültür
işletmelerinin görsel kirlilik yarattığını, balıkların ve yemlerin
denizi kirlettiğini iddia etmekte, tekneleriyle kafes civarından
dolaşmak zorunda kalmaları, kafesler civarında sırtı çekmek
istemeleri,

vb.

nedenlerden

akuakültür

çatışmaktadırlar ve davalar açmaktadırlar),

işletmeleriyle
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•

Yaz döneminde tatilcilerin plaj alanına yakın bölgedeki
akuakültür işletmelerindeki kafeslere yüzerek gelmeleri, hatta
kafesler üzerine tırmanmaları,

•

Gerence Körfezi’nde, orkinos akuakültür işletmelerinin su
kalitesini bozduğu, bakteri ve parazit miktarının arttığı iddia
edilmektedir.

•

Kupesler üzerinde parazit (kene) taşıdığı için bu parazitlerin
(isopodlardan,

Ceratothoa

oestroides)

kafeslere

bulaşma

ihtimalinin olması.
•

Mıgrilerin (Conger conger) kafes ağlarına zarar vermesi (bunun
için

bu

balıklar

akuakültür

işletmelerinde

paragatlarla

avlanmaktadırlar).
•

Özellikle Çandarlı bölgesindeki karabatak sorunu (karabataklar
kafeslerin üzerinde koruyucu ağ olmasına rağmen, grup halinde
saldırarak bu ağları delip kafeslerden balık avlayabilmektedirler.
Yine aynı bölgede, belki kafesleri bir nevi FAD - balık cezbetme
düzenekleri - olarak algılamaları sonucu çok sayıda orkinos
beslenme ve barınma amacıyla zaman zaman kafes civarında bir
süre zararsız oyalanmaktadırlar. Yunuslar da kafes civarına
sıklıkla

gelmelerine

rağmen,

kafeslere

zarar

verdikleri

görülmemiştir. Aynı durum deniz kaplumbağaları için de söz
konusudur).
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•

Fokların zaman zaman kafeslere verdikleri zararlar (Sığacıkta
yaşanan bir fok saldırısında üç adet fangri ve levrek kafesinden
toplam 5–6 ton balık kaçmıştır).

•

Özellikle Gerence Körfezi’nde zaman zaman kafeslere olan lüfer
saldırıları (keskin dişleriyle kafes ağlarını parçalamayı başaran
karnivor lüfer balıkları ağlarda yırtıklara neden olabilmektedir).

•

Mersin Körfezi’ndeki toplu balık ölümleri (Mersin Körfezi
oldukça kapalı bir koy olduğundan yazın su sıcaklığı oldukça
yükselebilmekte ve küçük balıklar özellikle mandagöz mercan
toplu olarak ölebilmektedir).
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA

Bu tez, İzmir ili kıyılarında faaliyet gösteren akuakültür
işletmelerinden rastgele seçilen 21 işletme ve bu işletmelerin yüzer
kafeslerinin bulunduğu aynı alanı kullanan 5 adet su ürünleri kooperatifi
ve kıyı balıkçıları ile yüz yüze yapılan anket çalışmaları, aynı zamanda
hem kafes işletmeleri hem de balıkçılarla yapılan uygulamalı çalışmalarla
yürütülmüştür.
Örneklenen 21 adet akuakültür işletmelerinde, toplam 1082 adet
kafesin yer aldığı yüzey alanı toplamı 288 dekar olarak saptanmış olup,
bu işletmeler civarında en az 157 adet teknenin avcılık yaptığı tespit
edilmiştir. Kafes civarında kullanılan av aracı tipleri; başta uzatma ağları
olmak üzere sırtı, olta, zıpkın, paragat, parangula ve çapariden
oluşmaktadır.
Kafes civarında toplam 13 tip uzatma ağı (iki tip fanyalı voli
uzatma ağı; fanyalı sinarit uzatma ağı, fanyalı karides uzatma ağı, fanyalı
çipura uzatma ağı, fanyalı barbun uzatma ağı, fanyalı dönek ve fanyalı
dil uzatma ağları, sade voli, sade palamut, sade kupes, sade barbun ve
sade sardalye uzatma ağları), 7 tip paragat (2 tip kalın paragat, 5 tip ince
paragat) ve 2 tip kalamar oltası hem kıyı balıkçıları tarafından hem de
akuakültürde çalışan balıkçılar tarafından, bazen de işletmecilerle pay
usulü (genellikle 1/3 pay) anlaşan balıkçılar tarafından kullanılmaktadır.
Beveridge (1999) and Sanchez–Jerez et al. (2007), yüzen balık
kafeslerini, civarında toplanan önemli balık topluluklarıyla bir çeşit
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devasa FAD’ler olarak hizmet verdiğini, bu önemli balık toplanmalarının
bölgesel ölçekte doğal balık popülasyonları ve yerel balıkçılık için
önemli sonuçlara sahip olabileceğini bildirmişlerdir. Yüzen kafesler
ayrıca yüzme yapıları civarında koruma alanı bularak bazı pelajik ve
bentik türlerin post larva ve juvenillerini de bir araya toplamakta
olduklarını ifade etmişlerdir. Sanchez–Jerez et al. (2007)’e göre
akuakültür kafesleri, civarındaki besin mevcudiyetine bağlı olarak,
geleneksel FAD’lerden 2,8 kat daha yüksek bir cezbetme etkisi
göstermektedir. Araştırıcılar bir hektarlık yüzey alanı kaplayan bir deniz
akuakültür işletmesi kafeslerinin bu üniteler altında 40 tonun üzerinde
doğal balık toplayabildiğini hesaplamışlardır. Buna göre, bu çalışmada
örneklenen 21 adet akuakültür işletmesinin kapladığı alan (~29 ha) göz
önüne alındığında yaklaşık 1160 ton doğal balık miktarının kafes altında
toplandığı göreceli olarak hesaplanabilir.
Sanchez–Jerez et al. (2007)’e göre, doğa balıkları kayıp balık
yemleri üzerinden beslenmeyle bentik kommuniteler üzerine çevresel
etkiyi azaltırlar. Buna ilaveten Akdeniz akuakültür işletmeleri civarında
bu balık toplanmalarıyla ilgili biyokütle hareketi yerel balıkçılığın bu
bölgelerde artmasına yol açabilir. Böylece akuakültür işletmeleri
civarında doğa balıklarının toplanması kıyı alanı yöneticileri için hesaba
katılması gereken önemli bir özelliktir. Yine akuakültür işletmelerinde
bir araya gelen doğal balıkların hızla büyüme eğiliminde olduğunu ve
yumurtlamanın çoğunu gerçekleştiren ve gelecek nesli üreten bu büyük
balıkların oldukça önemli olduğunu belirtmişlerdir. Kafesler civarından
kayıp gelen, yüksek proteinli besinlerin sürekli tedarikiyle büyüyen bu
balıklar, denizlerin diğer bölgelerindeki benzer doğallarından daha iyi
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vücut kondisyonuna sahiptirler ve yazarlara göre bu durum balıkların
yumurtlama başarısını arttırmaktadır. Akuakültür işletmelerinde mevcut
çok sayıdaki balık türleri ticari olarak, kıyı balıkçılığında önemlidirler ve
yüksek balıkçılık baskısına konudurlar. Akuakültür işletmeleri yerel
balıkçılık için pozitif etki oluştururlar. Balık gurupları, herhangi bir
akuakültür işletmesindeki kafeslerden 50 m’den daha uzaklarda
görünmezler. Bu sonuç, yapay resiflerle resif balıklarının birlikteliğine
benzerdir. Böylelikle akuakültür işletmeleri etrafına toplanan doğal
balıklar, kıyısal ekosistemler üzerine bu aktivitenin negatif etkisini
kısmen azaltan yerel balıkçılık için pozitif etkiye sahiptir.
Örneklenen akuakültür işletmelerinde yukarıda da bahsi geçen bu
balık toplanmaları işletmecilerin de ilgisini çekmekte ve kendi
geliştirdikleri tuzaklar ve bilinen bazı yöntemlerle (ağlar, oltalar) bu
balıkları avlamaya çalışmaktadırlar. 2004–2007 yılları arasında 4 yıllık
sürede bir akuakültür işletmesi; ağlar, tuzaklar ve kafes yöntemleriyle
toplam 106 ton (ortalama 26 ton/yıl) ürün elde etmiştir. Dört yıllık avın
tür çeşitliliğine bakıldığında ise 31 tür balık ve 4 tür omurgasız olmak
üzere toplam 35 tür kaydedilmiştir. 2004 yılı için kefaller (Mugil spp.)
avda birinci sırayı alırken; 2005–2006–2007 yılları için ilk sırayı kupes
(Boops boops) almıştır. Diğer önemli türler ise sarpa (Sarpa salpa),
karagöz (Diplodus vulgaris), ısparoz (Diplodus annularis), mırmır
(Lithognathus mormyrus), çipura (Sparus aurata) ve mandagöz mercan
(Pagellus bogaraveo) balıklarıdır. 2004–2007 genel av toplamında ilk
sırayı %46 ile kupes, %25 ile kefaller, %12 ile sarpa, %8 ile mandagöz
mercan, %3 ile karagöz, %1 ile ısparoz ve %5 ile diğer türler almıştır.
Yıldırım (2004), ağ kafes sistemlerinin genellikle 21–30 m su derinliğine
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sahip alanlarda kurulduğunu ve 31 tür balığın beslenmek veya korunmak
amacıyla akuakültür işletmelerine geldiğini rapor etmiştir. Rapor edilen
tür sayısı bu araştırmayla tamamen paralellik göstermektedir. Sanchez–
Jerez et al. (2007), 2001 sonbaharında Güneydoğu İspanya’da 9 bölgede
yürüttükleri çalışmada, 14 familyaya ait 28 tür kaydetmişlerdir.
Araştırmada iri sardalye (Sardinella aurita) kafes altında en yaygın tür
olarak gözlenmiştir. Ancak kupes (Boops boops) ve istavrit (Trachurus
mediterraneus) gibi bazı türler mevsimsel göçlere bağlı olarak baskın
duruma geçmişlerdir.
Bu çalışmada, İzmir ili civarındaki çeşitli körfezlerde ağ kafesler
civarında avcılık yoluyla yakalanan balıkların tamamı birleştirildiğinde
toplam 25 türün avlandığı dikkati çekmektedir. Bunlar çoğunlukla
kafeslerin yasal olarak 200 m dışında avcılık yapan yöre balıkçılarının
kullandığı çeşitli uzatma ağları, paragat, olta, parangula, zıpkın, sırtı,
çapari gibi av araçlarıyla yakalanmaktadır. Bu 25 tür içerisinde sadece 3
tür (lambuka, palamut ve patlakgöz mercan) kafes altı dışında yakalanan
farklı türler olarak dikkati çekmiştir. Kafes civarında özellikle yaz sonu
ve sonbahar aylarında juvenil sürüler olarak bulunan mandagöz mercan
(P. bogaraveo), kafeslere yem cazibesiyle yavruyken girmekte ve
gelişmelerini bu kafesler içerisinde sürdürmektedir. Bu balıklar için
suyun aşırı ısındığı sonbahar başlangıç aylarında sudaki oksijen azlığına
bağlı toplu ölümlerin de zaman zaman görüldüğü bazı akuakültür
işletmecileri tarafından ifade edilmiştir.
Akuakültür işletmelerinde 5 x 5 x 5 m boyutlarında, 12 mm göz
genişliğine sahip, tabanında atılan yemlerin çıkmasını önlemek
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maksadıyla

6,5

mm

göz

genişliğinde

hamsinoz

ağı

dikilerek

oluşturulmuş, aynı ağa ağız açıklığı 7 cm olan pet şişe girişli tuzaklar
belki

de

dünyada

tek

örnek

olarak

akuakültür

işletmelerinde

kullanılmaktadır. Üzerine yem torbaları asılan veya doğrudan yemlenen
bu tuzaklara önemli miktarda balık, yemin cazibesiyle girmekte ve hasat
edilinceye

kadar

yaşamlarını

bu

kafeslerde

sürdürmektedirler.

Akuakültür işletmesi başına sayıları 2 – 8 arasında değişen bu tuzaklar
birçok işletmede mevcuttur ve akuakültür haricinde elde edilen toplam
balık miktarının yaklaşık %89’unun tuzaklardan elde edildiği tespit
edilmiştir. Tuzaklardan en çok yakalanan türler ise sırasıyla, kupes,
kastroz kefal ve sarpadır. Bu üç türün en yoğun çatal boy aralıkları kupes
için 16–24 cm, kastroz kefal için 20–34 cm ve sarpa için 13–16 cm’dir.
Oysa 2008/48 – Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2/1
Numaralı Tebliğde (Anon., 2008), yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu
alanlarda, kafeslerin çevresindeki 200 m’lik sahada dahil olmak üzere,
her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır denilmesine rağmen, bu durumun
akuakültür balıkçıları tarafından dikkate alınmadığı saptanmıştır.
Beğburs ve Altınağaç (2003), akuakültür işletmelerinde ağ
kafeslerin tuzak olarak kullanımı üzerine Alagün Koyu’nda (Milas)
yürüttükleri bir çalışmada, tuzaklarda yakalanan kefal, sarpa ve ısparoz
türlerinin

ağırlıkça

yakalanma

miktarları

ile

boy

dağılımlarını

vermişlerdir. En çok yakalanan balıkların kefal türleri olduğu belirtilen
çalışmada, yakalanan kefal türlerinden Liza saliens’in çatal boy aralığını
16,2–31,5 cm, Mugil cephalus’un çatal boy aralığını 17,8–39,5 cm olarak
tespit etmişlerdir. Tuzaktan yakalanan balıkların 12 günlük hasat toplamı,
87,1 kg olarak belirlenmiş olup, bunun 85,7 kg’ı kefal türlerinden
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oluşmuştur. Burada Alagün Koyu’nda kullanılan tuzaklarda kefaller ön
plana çıkarken, İzmir civarında kullanılan tuzaklarda ise kupes baskın tür
olarak tespit edilmiştir. Kastroz kefal (Liza saliens) ölçümlerine (20–34
cm) göre, İzmir’den elde edilen bireyler daha büyük boyutlu
bulunmuştur. Yine bu çalışmada, bir akuakültür işletmesinde uzatma
ağlarından elde edilen türlerin bazılarında çatal boy ve ağırlık ölçümleri
yapılmıştır. Buna göre, kefal türlerinin çatal boy ortalaması 30 ± 0,79
cm, sarpanın 20,9 ± 0,47 cm, çipuranın 23,6 ± 0,80 cm, mırmırın 22,6 ±
0,78 cm, kupesin 20,7 ± 0,18 cm, karagözün 18,4 ± 0,58 cm, ısparozun
ise 14,6 ± 0,14 cm olduğu tespit edilmiştir.
Altınağaç vd. (2003), akuakültür işletmeleri etrafında yemlemeden
dolayı toplanan balıkların yakalanması amacı ile alternatif bir av aracı
olarak kaldırma ağlarını denemişlerdir. Urla İskelesi Karantina adasında
bulunan, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’ne ait ağ kafes
ünitesinde kaldırma ağları ile gündüz ve gece olmak üzere yapılan bu
denemelerde toplam 26755 g verim elde etmişlerdir. Kaldırma ağlarında
balıkların cezbedilerek ağ üzerinde toplanmasını sağlamak amacıyla,
gündüzleri yemden, geceleri ise ışıktan yararlanmışlardır. Ağ kafesler
üzerine yerleştirilen kaldırma ağı ile gündüz ve gece 8’er adet olmak
üzere toplam 16 deneme gerçekleştirmişlerdir. Toplam avcılık içinde
gece ve gündüz yakalama oranları sırasıyla, %83,71 ve %16,29 olarak
gerçekleşmiştir. Çalışmada, 10 balık ve 1 kafadanbacaklı olmak üzere
toplam 11 tür tespit edilmiştir. En fazla yakalanan türler ve ortalama çatal
boyları sırasıyla; kupes (Boops boops) 10,82 ± 0,65 cm, kalamar (Loligo
vulgaris) 11,92 ± 0,43 cm, sarpa (Sarpa salpa) 16,12 ± 0,51 cm, istavrit
(Trachurus trachurus) 20,12 ± 0,52 cm ve kefal (Chelon labrasus) 21,63
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± 0,42 cm olarak bulunmuştur. Kaldırma ağında en çok yakalanan türler
tuzaktan çıkan türlerle benzeşmektedir. Buradaki en farklı tür ışığa
toplanan kalamar olmuştur.
İzmir ili’nde mevcut 35 adet su ürünleri kooperatifinden çalışma
bölgesindeki akuakültür işletmeleri sahalarını yoğun kullanan 5 adet
kooperatif (Çandarlı, Yeni Foça, Balıklıova, Alaçatı ve Sığacık)
incelenebilmiştir. Su Ürünleri Kooperatiflerinin tamamı akuakültür
işletmelerininin kendi av sahalarını sınırlandırdığını (hatta bazı
akuakültür işletmeleri kafeslere 200 m dışında dahi avlanmalarına karşı
çıkıldığını) ve ortamı kirlettiğini iddia etmişlerdir. Ünal vd. (2008) de
benzer olarak, İzmir ili su ürünleri kooperatifleri için belirledikleri 10
gurup sorun içerisinde “av sahaları ile ilgili sorunlar” alt başlığı altında
verimli avlakların akuakültür işletmelerince tahsis edilmesi sorununu
gündeme getirmişlerdir. Bu av sahaları paylaşım sorununun, kafeslerin
kıyıdan 900 m açığa taşınmaları sonrası ne ölçüde çözümlendiği ise yeni
araştırmalarla ortaya konmalıdır.
Akuakültür işletmeleri ise, kafes civarındaki 200 m’lik sınırın
dışına hiçbir şekilde müdahale hakları olmadığını ve kesinlikle müdahale
etmediklerini bildirmişlerdir. Ancak zaman zaman balık hırsızlığı
olaylarıyla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. Yine bazı kıyı balıkçılarının
voli yaparken gürültü sopaları (labut) kullandıklarını ve bu seslerin motor
sesleriyle birlikte kafeslerdeki balıkları strese soktuklarından şikâyet
etmişlerdir. Bu konuda Beveridge (1999), özellikle karayolu trafiği ya da
denizlerdeki gürültünün balıkları ürküttüğünü ve hassas türleri bölgeden
uzaklaştırdığını bildirmiştir.
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Beveridge (1999), kafes yapılarının balıkları çeken esas unsurlar
olduğunu, bazı türlerin yavrularına predatörlerden korunmada bir sığınak
ve habitat sağladığını bildirmiştir. Bunun yanında, akuakültür işletmeleri
bölgesinde bazı baskın türlerin daha az saldırgan olan yerel türleri
ürkütüp kaçırdığı da bildirilmiştir. Örneğin, somon balıklarının
bulunduğu kafeslerce cezbedilen martılar, İskoçya’da deniz kırlangıcı
kolonilerini yerinden etmişlerdir. Yazara göre, günübirlik çiftlik
operasyonları kaçınılmaz olarak o bölgede insan sayısını arttırmaktadır
ve daha büyük sayıda araç ve tekne trafiğini arttırarak çevrede rahatsızlık
derecesini ağırlaştırmaktadır.
Yine kafes civarına dalarak zıpkınla yapılan avcılık da en önemli
şikâyet konularından biridir. Oltacıların da zaman zaman kafeslere
teknelerini bağlayıp fırsat bulduklarında kafes içerisinden de balık
avlayabildikleri ifade edilmiştir. Çipura – levrek kafes işletmelerinin su
kalitesini çok fazla bozmadığı, asıl sorunun orkinos akuakültür
işletmelerinden kaynaklandığı ve aynı zamanda ortamda bakteri ve
parazit miktarını arttırdığı iddia edilmiştir.
Haroun et al (2007)’a göre, Akdeniz boyunca yoğun kafes
yetiştiriciliğinin bazı önemli etkileri arasında şu ifadelere yer
vermişlerdir; Akuakültür işletmeleri, kolay bulunur besin veya koruma
faydasıyla doğal hayatı cezbeder. Bu durum, predasyona bağlı hayvanlar
üzerinde stres, hastalık transferi vb.’ne bağlı akuakültür işletmelerinde
sorunlara neden olur. Predatörler ve leş yiyen hayvanlar akuakültür
yapıları tarafından çekilirler. Balıklar bunların en yaygın olanlarıdır.
Fakat kuşlar, deniz memelileri, köpekbalıkları ve kaplumbağalar da
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akuakültür işletmelerine gelirler. Bunlar, hem kültür canlıları hem de bu
yapıların üzerinde veya civarında kolonize olmuş organizmaların her
ikisi için besin aramaktadırlar. Akuakültür tesisi yakınındaki her hayvan
için en büyük risk plastikler, besin torbaları veya halatlar gibi boğaza
kaçtığında ölümcül olabilecek malzemelerdir. Kafes ve diğer akuakültür
yapılarının etkileri çok farklıdır ve zamanla değişmektedir. Genelde
bunlar;
-

Akuakültür yapıları ve yerel flora-fauna arasındaki var olan çok
güçlü etkileşim,

-

Lokal faunanın bir bölümünün kafes altına aşırı besin
yüklenmesinden sağladığı faydalar,

-

Tür zenginliğinin kafeslerin artışından etkilenmesi ve

-

Kafes civarından doğal balıkların avcılığının artması şeklinde
özetlenebilir.
Bu çalışmada, kafeslere özellikle mıgri (Conger conger), fok

(Monachus monachus) ve zaman zaman lüferlerin (Pomatomus saltatrix)
yaptıkları saldırılar sonucu çeşitli zararlar verdiği ve oluşan yırtıklardan
tonlarca balığın kaçtığı akuakültür işletmecileri tarafından ifade
edilmiştir. Çandarlı Körfezi’nde de bir akuakültür işletmesi, karabatak
kuşlarının (Phalacrocorax carbo) zararından bahsetmiştir. Akuakültür
işletmelerinin kuşlara karşı mücadelesinde kafes üzerine ağ gerdikleri
tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kafes civarına gelen yunus ve deniz
kaplumbağalarının zararlı bir etkisinden söz edilmemiştir. Bu tip kafes
sistemlerine saldırılar ve balık kaçışları, çeşitli önceki çalışmalarla
(Beveridge, 1999; Güçlüsoy ve Savaş, 2003; Yıldırım, 2004; Haroun et
al., 2007; Mikkelsen 2006; Sanchez – Jerez et al., 2007, 2008)
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bildirilmiştir.

Ayrıca,

işletmelerininde

Yıldırım

karşılaşılan

en

(2004),
büyük

Türkiye’de
sorunların

akuakültür

başında

fok,

kaplumbağa saldırıları ile balık hastalıklarının geldiğini belirtmiştir.
Beveridge (1999), Akdeniz’deki akuakültür işletmelerinde temel
problemin kuşlar (karabataklar, martılar, balıkçıllar) olduğunu belirtmiş,
bunların diğer yağmacılarla birlikte balıkları yaralayıp öldürebileceğini,
araç-gereçlere hasar verebileceğini, ağlardan kaçışlara yol açabileceğini
ve balıkları strese sokarak iştah azalmasına sebebiyet vererek
kondisyonlarını düşürebileceğini belirtmiştir.
Güçlüsoy ve Savaş (2003), Ege Denizi’nde Akdeniz keşiş
foklarının (Monachus monachus) 11 balık çiftliğine 40 saldırı
gerçekleştirdiğini

rapor

etmişlerdir.

Bu

saldırılarda

akuakültür

işletmelerince, kuvvetli ışık ve uyarı atışı gibi caydırıcı önlemlerin fok
saldırılarını engellemede etkin olmadığı, bununla birlikte hem perde hem
de çuval tipi anti predatör ağların etkin olduğu vurgulanmıştır.
Sanchez – Jerez et al. (2007), lüfer saldırılarının güneydoğu
İspanya’daki birkaç balık çiftliği civarında vuku bulduğunu ve hatta 400
tonun üzerindeki kafeslerden bazısına lüferlerin girdiğini bildirmişlerdir.
Yazarlara göre, deniz kafesleri içerisine giriş lüferin yırtıcı davranışı
nedeniyle, kültür koşullarını negatif olarak etkilemektedir. Böyle bir
durumda çipuralar beslenmeyi durdurur, predasyona bağlı ölümler artar
ve dahası lüferin açmış olduğu deliklerden balıklar predasyondan
korunmak için hızla kaçarlar. Yine Sanchez – Jerez et al (2008),
aralarında Türkiye’nin de yer aldığı Akdeniz kültür balıkçılığında, en
yoğun lüfer toplanmalarının 3191 kg’a ulaştığını rapor etmişlerdir.
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Bunun birey olarak toplamı; 4500 adettir. Lüferlerin mide içeriği
incelendiğinde, kafes civarından iri sardalye (Sardinella aurita), istavrit
(Trachurus mediterraneus) dışında, kafesten kaptığı özellikle çipura
(Sparus aurata) kuyruklarına rastlanmıştır.
İzmir ili civarında özellikle kafesten kaçan balıkların kıyı
balıkçıları tarafından çokca yakalandığı bilinen bir gerçektir. Bu durum
kıyı balıkçısının genelde şikayet ettiği akuakültür işletmelerinden,
balıkçıya olumlu bir katkı (avantaj) olarak düşünülebilir. Ancak bu
kaçışların doğal balık stoklarını gen değişimi dahil pek çok açıdan
etkilediğine dair bazı araştırmalar (Mikkelsen, 2006; Haroun et al., 2007)
mevcuttur.
Mikkelsen (2006)’e göre, akuakültür balıkları, bir bölgedeki doğal
balık stokları arasında ekolojik etkileşim şansını arttırmaktadır.
Hastalıklar, zararlı böcek ve parazitler çok daha kolay transfer
edilebilirler. Kafeslerde balıkların yüksek yoğunluğu da hastalık ve
parazitlerin gelişmesi için fırsatları arttırabilecektir. Ayrıca akuakültür
işletmelerinden

kaçan

balıklar

yerel

stoklara

genetik

etki

de

yaratabilmektedir. Bu balıklar doğal stoklarla çiftleşebilir. Bu durum,
doğada zaten mevcut olabilen hibridizasyon yanında, belki bazı hastalıklı
ya da zayıf genlerin doğal stoklara bulaşmasına yol açabilir. Bu konu çok
yenidir ve araştırmalarla desteklenmelidir.
Haroun et al. (2007), balıklar için akuakültür, kaçışlar yoluyla
doğal alanlarının dışına doğru bir girişin bir aracı olabileceğini ve bu
eğilimde akuakültür işletmelerinde kültüre edilen organizmaların
kaçışlarının yerel doğal stokları etkileyip zarar verebileceğini ifade
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etmişlerdir. Bazı kaçışlar tek tek (sızma şeklinde) olabileceği gibi büyük
ölçekli kaçışlar, fırtınalar, deniz memelileri veya insan hataları nedeniyle
kafeslere

olan

hasar

sonucu

da

olabilmektedir.

Kültür

edilen

organizmaların kaçışı vuku bulduğunda, bunlar doğal popülasyonlarla
çiftleşebilir ve bunların genetik yapısını değiştirebilir. Bazen doğal
popülasyonların sağlığını bozabilir. Kaçışların miktarı doğal stoklardan
yüksek olduğunda doğal stoğun yerli genetik sağlığı da değişebilir.
Bunun sonucu yerel popülasyonları değiştiren bir durum ortaya çıkabilir.
Bu çalışmada, kafeslerin yarattığı kirlilik (suda ve görüntüde)
iddiası, hem balıkçılar hem de yerel halk tarafından en çok tartışılan
konudur. Bunu, kıyı balıkçılarınca akuakültür işletmelerinin av sahalarını
sınırlandırdığı ve hedef balıklarının kafes altına çekilerek toplandığı
iddiası izlemektedir. Kafes işletmelerinin özellikle yemden kaynaklanan
az veya çok organik bir kirlenmeye neden olduğu çeşitli araştırmalarla
ortaya konmuştur (Okumuş, 1997a, 1997b; Karakassis, 1999; Beveridge,
1999; Candan, 2000; Deniz, 2001, 2003; Klaoudatos, 2001; Gibbs, 2004;
Tekinay vd., 2006; Yücel-Gier et al. 2007; Kuspilic et al., 2007). Bu
durumun organik zenginleşmeye bağlı ötrofikasyon ve bentik canlı
komunitelerinde etki ve değişimlere neden olabileceği ve bu durumdan
organik madde süzen çift kabuklu yumuşakça polikültürü ile kurtulmanın
mümkün olabileceği bildirilmiştir (Okumuş, 1997a; Gibbs, 2004).
Kınacıgil vd. (1998), son yıllarda akuakültür işletmelerinin sayıca
artışının üretimin artmasına yaptığı olumlu katkı yanında, çevre kirliliği
ile ilgili ciddiye alınması gereken bir takım problemlerin de doğmasına
yol açtığını bildirmiştir. Bu bağlamda “kıyı bölgesinin yönetimi için tesis
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edilecek ve uygulamaya geçirilecek modelde özellikle turizm, balıkçılık
ve diğer ekonomik faaliyet sahiplerinin dengeli, doğaya zarar vermeden,
optimum sürdürülebilir yararlanmanın sağlanması hedeflenmelidir”
diyen yazıda, kıyı kültür tesislerinin durumu ekonomik yararları yanında
ekolojik zararları da göz önünde tutulması gerektiği ve sayılarının
sınırlandırılmasının tartışmaya açılması önerilmiştir. Kuzey Avrupa
ülkelerinde, kıyı kültür tesislerinin en çok tepki çeken görüntü kirliliği ile
estetiği bozma, ulaşımı engelleme, kıyı avcılığına izin vermeme ve
rekreasyon faaliyetlerini kısıtlama gibi olumsuz etkileri, salmon
yetiştiricilerinin uygun kafes sistemlerini geliştirerek kıyı bölgesinden
daha açıklara geçmesiyle son bulmuştur. Su ürünlerinden yılda 8,5
milyar $ ihracat geliri sağlayan Japonya, mobil sistemler kurmuş ve iki
ayda bir akuakültür işletmelerinin yerini değiştirerek çevreye olan
etkilerini en aza indirmeyi başarmıştır.
Karakassis (1999) ise, kafeslerin ortadan kalkmasıyla deniz dibinde
kümelenmiş organik materyalin zamanla ortadan kalkacağını ve deniz
dibinde tam bir iyileşmenin olacağını bildirmiştir.
Deniz balıkçılığı ve akuakültür, denize ait çevre kapsamında yer
almaktadır. Son yıllarda balıkçılık ve akuakültürün yapıldığı çevrenin
korunması amacıyla bu iki üretim biçiminin bir arada yönetilmesi
yönünde bir yaklaşım söz konusudur. Akuakültür hem atıkların yarattığı
kirlenme ile hem de çiftlik balıklarının denizdeki diğer balıklara
enfeksiyon bulaştırma riski nedeniyle çevre için potansiyel bir tehlike
teşkil eder. Öte yandan akuakültür sadece sağlıklı bir çevrede gelişebilir
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ve teknolojik yenilikler yolu ile önemli ilerlemeler kaydedilmektedir
(Anon., 2003).
Cataudella et al (2005), editörlüklerini yaptıkları FAO’nun
AdriaMed (Adriyatik Denizi’ndeki sorumlu balıkçılığı desteklemek için
bilimsel bir kuruluş) uzmanları danışma kurulu’nda, akuakültür ve
balıkçılık arasındaki özellikle avcılığa dayalı orkinos besiciliği
sisteminde pozitif ve negatif ilişkilerin, kıyı bölgesi yönetimi içinde ele
alındığını bildirmişlerdir. Buna göre; avcılığa dayalı orkinos besiciliği ile
balıkçılık arasındaki pozitif ilişkilerin; filonun yenilenmesi, yeniden
stoklama, pazar ve kalite, negatif ilişkilerin ise; turizm ve ayrıca canlı
balık taşımacılığı sırasındaki gemi seyri ile paragat balıkçılığı arasındaki
çatışmalardan oluştuğunu rapor etmişlerdir. Balıkçılığın idari, ekolojik,
ekonomik ve sosyal yönlerine ilişkin raporda; balıkçılık ve akuakültür
arasındaki ilişkiye bağlı araştırma aktiviteleri için, uluslararası bir
işbirliği kurulması ve ulusal programlar yapılması, ayrıca FAO’nun
Sorumlu Balıkçılık İlkeleri’nin uygulanması ve balıkçılık ile akuakültür
sektörleri arasındaki ilişki hakkında her iki sektörün de yararına
(arttırılmış ürün değeri, av balıkçılığından ıskarta ve yan ürünlerin
optimal kullanımı, küçük ölçekli balıkçıların gelirlerinin korunması)
olacak çalışmalara ihtiyaç olduğunu bildirmişlerdir.
Yukarıda bahsi geçen FAO (1995), “Sorumlu Balıkçılık İlkeleri”
içerisinde;
— Devletler, yerel halkın geçimlerinin ve balıkçılık alanlarından
yararlanabilmeleri imkânlarının su ürünleri yetiştiriciliğinin geliştirilmesi
sonucunda olumsuz etkilenmemesini sağlamalıdırlar,
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— Kıyısal alanların çok amaçlı kullanımı konusu temel alınarak,
devletler balıkçılık sektörü ve balıkçı toplulukları temsilcilerine karar
verme süreçlerinde danışılmasını ve kıyısal bölge yönetim planlaması ve
kalkınmasına ilişkin faaliyetlere katılmalarını temin etmelidirler,
— Devletler sahildeki kaynakların olası kullanım ve yararlarını
belirlemek ve kaynaklara erişimi düzenlemek için, sürdürülebilir
kalkınma ile bağdaşacak oranda kıyı balıkçı topluluklarının haklarını ve
geleneksel uygulamalarını da dikkate alarak uygun kurumsal ve yasal
çerçeveler geliştirmelidirler,
— Devletler, balıkçı kaynakları kullanıcıları arasındaki ve bu
kullanıcılar ile kıyısal alanın diğer kullanıcıları arasındaki çatışmaları
önleyici balıkçılık uygulamalarının benimsenmesini kolaylaştırmalıdırlar,
— Devletler, balıkçılık sektörü içerisinde ve balıkçılık kaynakları
kullanıcıları ile kıyısal alanın diğer kullanıcıları arasında ortaya çıkan
çatışmaları çözüme bağlamak için uygun idari düzeyde prosedür ve
mekanizmaların kurulmasını teşvik etmelidirler,
— Devletler, kıyısal yönetim sürecindeki balıkçılık sektörünü temsil
eden makamın veya makamların gerekli teknik kapasiteye ve mali
kaynaklara sahip olmalarını sağlamalıdırlar demektedir.
Bu bağlamda, kuşkusuz bu tedbirlerin alınması hükümetlerin
tasarrufu ile sağlanırken, balıkçı kooperatifleri ile akuakültür işletmeleri
ve balıkçı dernekleri bir araya gelerek sorunlarını kendi aralarında
tartışarak ortak bir noktada uzlaşma yollarını aramalıdırlar. Bu konuda
gerekirse ilgili üniversitelerin bilgi ve önerilerine de başvurmak ilgili
taraflara önemli bir katkı sağlayabilir.
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Küçük ölçekli balıkçılık temsilcileri ile akuakültürün çatışmaları
yanında, “birlikten kuvvet doğar” felsefesiyle bir araya gelen her iki
kesimin de gelirlerini maksimize ettikleri başarılı uygulamalar da vardır.
Bu konuda, De Simon (1999), akuakültürün belli özellikleriyle,
pazarlama, kaynak kullanım rekabeti, çevre hasarı ve alan istilası gibi
nedenlerle geleneksel kıyı balıkçı toplulukları arasında bir miktar kuşku
ve korku yaratabileceğini ifade etmektedir. Aynı zamanda akuakültür
yatırımcılarının

da

balıkçılık

aktivitelerinin

olduğu

alanlarda,

işletmelerine olabilecek fiziksel hasar ve işletmeye karşı oluşabilecek
sosyal ret korkusu nedeniyle bazı endişeleri oluşturabilmektedir. Ancak,
Katalonya’da (İspanya) balıkçı loncalarının balıkçılık sektörünü temsil
etmek, akuakültür projeleri ile ilgili bilgi vermek, sınırlı alanların
paylaşımı ve bakımı hakkında bilgilendirme gibi rolleri vardır. Böylece,
Katalonya’da akuakültür projelerine katılan otonom (özerk) komunitede
var olan 32 balıkçı derneğinden 10 tanesi akuakültür yatırımlarına
katılmaktadır. Bu katılımlar: (1) tam kurulum yönetimi, (2) sermaye
katılımı, (3) yönetime katılım, (4) balıkçıların katılımı ve (5) hizmet
işbirliği (buz, tartım, depo, tekne) şeklinde olabilmektedir. Bu sayede,
geleneksel balıkçılara bir jest olarak da sunulan bu imkânlar nedeniyle
üretkenlik artarak en yüksek kazancı beraberinde getirmektedir. Sonuç
olarak bu entegrasyonun yararları, başlangıçtaki karşılıklı korkuların
azalması, balıkçıların yönetim yeteneklerinin yükselmesi, balıkçı ve
teknelerinin akuakültürle işlevselliğinin arttırılması, pazar engellemesinin
ortadan kalkması, kuruluşlar civarında balıkçılık üretiminin artması ve
balıkçıların bu faaliyetlerin yararlı birer parçası haline gelmesi olarak
özetlenebilir. Bu örnek göz önüne alındığında, Türkiye balıkçılığına (kıyı

98

balıkçılığı ve akuakültür) rahatlıkla adapte edilebileceği söylenebilir. Bu
konuda öncelikle akuakültür işletmelerince ilk adımın atılması bir jest
olarak algılanabilir.
Bu çalışmada, rastgele seçilen akuakültür işletmeleri ile balıkçı
kooperatifleri ve küçük ölçekli balıkçılarla yapılan anket ve saha
çalışmalarından elde edilen sonuçlar, genel olarak Akdeniz’in diğer
bölgeleriyle hemen hemen benzer özellikler göstermiştir. Akdeniz
balıkçılığında lider ülkeler arasında yer alan Türkiye’de de balıkçılık,
karmaşık ve yönetilmesi en zor sektörlerden biridir. Bu çalışma, ilk kez
Türkiye’de akuakültür ve kıyı balıkçılığı arasındaki karşılıklı sorunları,
yakalanan türler ve miktarları, kullanılan av araçları vb. konuları İzmir ili
kıyıları özelinde vermektedir. Bu konunun önemi dünyada olduğu gibi
ülkemizde de giderek artmaktadır. Konu çevre (ekosistem), biyo-ekoloji,
sosyo-ekonomi ve sürdürülebilir balıkçılık temelinde yeni çalışmalarla
desteklenerek sürdürülmelidir. Bu amaçla, sürdürülebilir balıkçılık ve
akuakültürün bir arada yaşaması için (yapılan bu çalışmanın sonuçları
ışığında) aşağıdaki öneriler getirilebilir.
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6. ÖNERİLER

1. İzmir ili kıyıları, turizm, balıkçılık (akuakültür dahil), ikinci
konutlar ve yerleşim merkezleriyle oldukça özel bir denizci
kenttir.

Bu

özelliği

oldukça

eski

tarihlerden

bu

yana

süregelmektedir. Bu tarihsel deniz ticareti merkezi (Fokai ve
Klazomenai) olma özelliği gözetilerek çağdaş planlamalarla
ileriye yönelik yaygınlaştırılarak devam ettirilmelidir.
2. Akuakültür işletmelerinin 2872 sayılı Çevre Kanununun h
fıkrasında “ülkenin deniz, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının ve
su

ürünleri

istihsal

alanlarının

korunarak

kullanılmasının

sağlanması ve kirlenmeye karşı korunması esastır. Atık su
yönetimi

ile

ilgili

politikaların

oluşturulması

ve

koordinasyonunun sağlanması Bakanlığın sorumluluğundadır. Su
Ürünleri istihsal alanları ile ilgili alıcı ortam standartları Tarım ve
Köyişleri Bakanlığı’nca belirlenir. Denizlerde yapılabilecek
akuakültür işletmeleri hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve
körfezler ile doğal ve arkeolojik sit alanlarında kurulamaz”
hükmü

yer

almaktadır.

Bu

konuda,

Çevre

ve

Orman

Bakanlığı’nca hazırlanan 24.01.2007 günlü, 26413 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan “Denizlerde akuakültür işletmelerininin
kurulamayacağı hassas alan niteliğindeki kapalı koy ve körfez
alanlarının belirlenmesine ilişkin tebliğ ile taşınmalarına bir yıllık
süre tanınan akuakültür işletmeleri her ne kadar Danıştay 6.
Dairesi’nden yürütmeyi durdurma kararı aldılarsa da makul bir
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geçiş süreci ile kafeslerini açık sulara taşımalıdırlar. Zaten pek
çok

akuakültür

işletmesi

taşıma

işlemlerini

hâlihazırda

gerçekleştirmiştir.
3. Küçük üniteler birleştirilerek (ortaklık kurma) daha büyük tek
işletme halini almalıdır. Bu durum kârlarını ve çıkarlarını
büyütürken, kafes alanlarını da sınırlayacaktır. Bu şekilde karada
ve denizde alan kullanımı daha derli toplu hale gelecektir.
4. Son zamanlarda yerli akuakültür işletmelerinin başta Yunan
firmaları olmak üzere yabancılara satışının kontrol altına
alınması, milli menfaatler ve yerli sermayenin (aynı zamanda
çevrenin) korunması açısından oldukça önem taşımaktadır. Zira
yabancı sermaye sadece kendi kâr menfaatini gözetecek ve işi
bittikten sonra belki de bir enkaz bırakarak çekip gidebilecektir.
5. Balık yüzer kafesleri açık sularda FAD (balık cezbedici
düzenekler) olarak da işlev gördüğünden iyi bir planlamayla
balıkçılar için yeni av sahaları olarak yine belirli bir kıta sahanlığı
dâhilinde hizmet verebilir. Bu durum, kıyı balıkçıları için hem
bük ve koylarda hem de açık deniz kafesleri civarında geniş bir
alanda av yapabilmelerini sağlayacaktır.
6. Balıkçı kooperatifleri ile akuakültür işletmelerinin, Katalonya
örneğinde olduğu gibi akuakültür projelerine ve yatırımlarına
katılımları sağlanarak, bir hizmet işbirliğine girmeleri yararlı
olacaktır.
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7. Akuakültür işletmeleri kafes altındaki balıkları ağlar, oltalar veya
tuzaklarla kendileri yakalamamalı; ancak civardaki küçük ölçekli
balıkçı kooperatifleri ile işbirliği yaparak kıyı balıkçısının
avlamasına müsaade etmeleri bu konuda bir iyi niyet göstergesi
olarak algılanabilir.
8. Ağ kafes civarında dalışla avcılık mutlaka kontrol altına
alınmalıdır.
9. Kafeslerin çevresel etkilerini minimize etmek için Japonya
örneğinde olduğu gibi kafes yerlerinin zaman zaman başka
alanlara taşınması sağlanmalıdır.
10. Organik kirliliği önlemek için kafes üniteleri civarına çift kabuklu
yumuşakça yetiştiriciliği (örneğin, sal-halat sistemi ile midye
yetiştiriciliği) polikültürü yaygınlaştırılmalıdır.
11. Kafeslerden balık kaçışları, doğal stoklara zararlı (hastalık,
parazit, gen transferi vb.) olabileceği gerekçesiyle mutlaka
önlenmelidir.
12. Her ölçekteki akuakültür işletmeleri ve balıkçı kooperatiflerinin
mutlaka birer su ürünleri mühendisi veya su ürünleri teknikeri
istihdam etmesi yasal zorunluluk haline getirilmelidir. Tam
yetkiyle donatılan bu elemanlar birbirleri arasında koordinasyon
ve işbirliği sağlarken, Tarım Bakanlığı denetimleri dışında, bu
birimlerin Su Ürünleri Fakülteleri kanalıyla fiziko-kimyasal,
biyo-ekolojik ve sosyo- ekonomik açıdan periyodik izlenmeleri
sağlanmalıdır.
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13. Son olarak, denizlerden en yüksek seviyede üretim sağlarken,
doğal kaynakların sınırsız olmadığını ve ekosistemin ne kadar
kırılgan olduğunu aklımızdan çıkarmadan faaliyetlerimizi “çevre
dostu” olarak sürdürmemiz hepimizin menfaatine bir davranış
olacaktır.
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EKLER
EK-1
Tarih:
1.

Akuakültür İşletmesi Anket Formu
İşletmenin adı:

2.

Kuruluş yılı:

3.

Kayıtlı ortak sayısı:

4.

İşçi sayısı:

5.

Kafes sayısı:

6.

Kapasite (adet/ton):

7.

Yetiştiriciliği yapılan türler:

8.

İşletmenin faaliyet sahasındaki toplam balıkçı sayısı:

9.

İşletmenin yıllık işlem hacmi (ton ve TL):

10. İşletmenin denizdeki faaliyet alanı (km² ve mevki):
11. Pazarlama faaliyeti var mı? Balığı nasıl pazarlıyor?
12. İşletmenin başlıca sorunları nelerdir?
13. İşletme olarak başka projeleriniz var mı? Varsa neler?
14. Kafes civarında tarafınızdan avlama yapılıyor mu? Hangi türler için?
15. Kafes civarına dışarıdan balıkçı gelip avlanıyor mu? Hangi yöntemle avlanıyor?
(Kafes civarında)
Hedef balık türleri

Av dönemi

Hedef dışı türler:
Av sahasının özellikleri (zemin yapısı vs.):
Notlar:

Av verimi (kg/yıl):
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EK-2
Lokalite:
Tarih
:
……………………. ………. UZATMA AĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
TOR
Ağ materyali
TGB (mm)
İp numarası
Yükseklik (Göz sayısı)
Mantar yaka donamı
Çako uzunluğu/Çakodaki Göz Sayısı)
Mantar yaka uzunluğu (m)
Kurşun yaka uzunluğu (m)
Mantar yaka ip no
Kurşun yaka ip no
Kurşun yaka Donamı
Çako uzunluğu/Çakodaki Göz Sayısı)
Mantar no, Materyal
Mantar adedi ve dolu/boş oranı
Kurşun tipi ve ağırlığı (g)
Kurşun adedi ve dolu/boş oranı
Koşma halat no
Toplam posta adedi
Çatı donam faktörü
Çatı çako boyu (mm) ve göz adedi
Sardon ip no, TGB
Sardon yükseklik
OPERASYON
Avcılık yapılan dönem
Avcılık yapılan yerler
Ağın atıldığı derinlikler
Ağların atıldığı bölgelerin dip yapısı
Ağların atım şekli
Ağların atım ve toplama zamanları
Yakalanan hedef türler
Satılanlar
Atılanlar
Bu ağı limanda kaç kayık kullanıyor?
DÜŞÜNCELER

ÜST
ÜST

FANYA

ALT
ALT
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EK-3
Lokalite:
Tarih

:

………………………………………….PARAGATININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Paragatın kullanım şekli (dip, pelajik, vb.)
Paragat tipi (Kalın/İnce)
İğne sayısı
Ana beden uzunluğu (m)
Beden çapı-malzeme
Köstek (kol) çapı
Köstek (kol) uzunluğu (m)
Köstekler arası mesafe (m)
İğne no- iğne tipi
İğne ölçüleri

Paragatın temsili şekli

OPERASYON
Avcılık yapılan dönem:
Avcılık yapılan bölge:
Paragatın atım şekli:
Paragatın atım ve toplama zamanı:
Kullanılan yem:
Derinlik:
Dip yapısı:
Yakalanan türler:
Limanda kaç kayık bu paragatı kullanıyor:

İğne bağlama şekli
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EK-4Ä
Su Ürünleri Kooperatifi Anketi
Kooperatifin Adı:
Kuruluş yılı:
Kayıtlı üye sayısı:
Faal üye sayısı:
Sadece balıkçılıktan geçinen sayısı:
Üye olmayanların sayısı:
Kooperatifin faaliyet alanı (av sahası):
Mezat:

 Var

 Yok

Mezat saati:
Üyelerin % kaçı ürününü kooperatife veriyor:
İlçe/Köy adı:
Yörenin geçim kaynakları:
Kıyı alanı kullanıcıları:
Balıkçılık-diğer kullanıcılar arasında çatışma:

 Var

 Yok

Varsa:…………………

Balıkçıların kendi aralarında çatışma:

 Var

 Yok

Varsa:…………….……

Merkez balık haline balık gidiyor mu:
Liman yeterliliği:
Tersane/çekek yeri:

 Var

 Yok

Kooperatifin diğer sorunları:
(Kafes civarında)
Hedef Balık Türleri

Ä

Yoğun Av Dönemi

2002/SÜF/06 nolu projeden değiştirilerek alınmıştır.

Av Aracı

Kaç tekne bu avda
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