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Ansichten über die Möglichkei.ten der Teichwirtschaft
bzw. Fischzucht der wichtigen Warınwasserfische bei der
neuen Anlage der Aussenstelle (Sakaryabaşı-Çifteler )der Vet.
Med. Faku1tat der Universitat Ankara.

Zusaınınenfassung: Hiermit handelt es sich um ein Feasibilif)'-
report über die neue Aussenstelle des jischereiwissensclıajtlichen ForscllUng-
sinstituts der Vet. Med. Fakultiit der Universitat Ankara.

Der Autor gibt Datm über die M öglichkeitm einer Ausbildungsanstalt
bzw. Produktiol1Sstation, wo zugleicherzeit über alle Fragen des Facltgebiets
Forschungsarbeiten durchgeführt lL'erden soll.

Özet: Bu yazıda A. Ü. Veteriner Fakültesinin balıkçılık araştırma ens-
titüsünün yeni işletmesinin Iizibilite raporu anlatılmıştır. İşletmenin bulunduğu
.yerin ij<.ellikleri, kuruluş amacı, değerlendirilecek balıklar re işletmenin görev-
leri belirtilmiştir.

Giriş

Yer: Yukarı Sakarya ovasında, Çaldağı (kuzeyde) ile Karadağ
(güneyde) arasında, Eskişehir'in güney doğusunda (67 km.), Çifteler
ilçesi yakınında (2 km.), Eskişehir Afyon karayolu üzerindedir (Sakarya
başı). İşletme Sakarya kaynaklarından ikisi (doğu kaynak gölü ilc
batı kaynak gölü) arasındadır. Bölgedeki, boylamı 8 km., enlemi ı
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km. olan, Eminekin baraj gölü işletmenin uzantısı durumundadır.
Bölgenin denizden yüksekliği 800 m. dir. tkıim: Tipik içanadolu
iklimi. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk (don ve kar) geçer. Yağış,
ortalama olarak 31,3 mm. (1971).

Yerleşim alanı: Sakaryabaşı'nın doğu kıyısında 60 dekar yüz-
!cminde, fakültece kamulaştırılmı~, bir alandır (Topoğrafik kroki).
Alanda kapasitesi 50--60 i is. bir ı1lmlı su (23-25"C) kaynağı vardır.

İşletmenin Amacı

Burada kültür balıkçılığında ve doğal suların balıklandırılma-
sında önemli yerli ve yabancı balıkların üretimi .:kuluçka çıkarma),
yetiştiriciliği (beslenme) \T ~enel hidrobiolojinin çcşi tli problem leri
üzerinde, balık hastalıkları dahil, çeşitli araştırmalar yapılacaktır.

İşletmede, kültür balıkçılığının bütün türleri uygulanacak,
bunların maliyet hesapları, bilançoları, elde edilen ürünün pazar-
lanma olanakları, yıllık tu tanaklar Iıalinde, arşivc alınacaktır.

t~letmede kuluçka sistemleri, larva, yavru ve besi göletleri maket-
Ierde ve mjinallerinde (çalışır halde) ilgililerin yararlanmasına sunu-
lacaktır.

Değerlendirilecek Balıklar

Sazan (Cyprinus carpio L.)-aynalı sazan. 'Yayın (Siluris glanis).
Turna (Esox lucius). Otsazanı (Ctenopharyn~odon idella). Tilapia.
Gelin balığı (Clarias lazera). Gümüş sazanı (Hypophtalmictys mol-
itrix). Tatlı su istakozu- Kerevides (Astacus Ieptodactylus). Bunlar
ılımlı sular kültür balıkçılığında ve doğal suların balıklandırılmasında
ün yapmış balıklardır.

Sazaıı: Sazan dünyacla kültür balıkçılığında en önde kültüre
alınmış bir balıktır. Kültür yetiştiriciliğincle, hızlı gelişmesiyle ve
pazarlanma olanaklarıyla başta gelir. Birçok ülkelerde (uzak doğu
ülkeleri, Sovyetler Birliği ve İsrail) yıllık üretim astronomik düzey-
dedir. İsrailde i975 üretimi 9072 tonu bulmuşt ur. Sazan Türkiyede,
tatlısu balıkları arasında, halkın ençok tanıdığı, değerlendirdiği
populer bir balıktır. Türkiyede, doğal sulardan, avlanarak elde
edilen sazan, pullu, yaban sazandır. Kılçıklı oluşu, diğer balıklarla
(deniz balıklarıyla) rekabetini zorlaştırmaktadır. Denİz balıklarının
pahalılığı karşısında, bölgesel olarak, sazana alışkın olanlar sazana
değer verirler. Kültür balıkçılığında yetiştirilen sazan (kültür sazam,
aynalı sazan), pullu yaban sazana kıyasla, az kllıkçıkIı ve lezzetlidir.
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Son yıııarda (ı 970 lerde) ülkemizde de yetiştirilmeye başlayaıı kültür
sazanı dikkate değer bir pazarlanma olanağı göstermiştir. Kültür
sazanı yetiştirmeye başlayaıı özel işletmelerin sayısı (5-6 adet) giderek
artmaktadır. Kültür sazanı Türkiye'nin her bölgesinde, özeııikle,
güneyde, yüksek ürün veren.k bir balıktır (8,22,23,24).

Ya)'1n: Yayın yaşantısıyla olta balıkçılığında, etinin lezzeti,
kılçıksız oluşuyla da pazarlanma değeri çok yüksek bir balıktır. Av-
rupa ve ortadoğu pazarlarında yayın, delikates deniz balıklarıyla
ayni düzeyde satılmaktadır. Suriyede yayının değni koyun ve deniz
balıklarının üstündedir (Ankal'nda 5060 TL.). Yayın, henüz kültüre
alınabilmiş, yapayolarak üretilip, yetiştirilen bir balık değildir.
Çeşitli batı ülkelerinde (Yogoslavya ve Macaristan) yapayolarak
üretimi ve yetiştiriciliği üzerinde çalışmalar yoğu nlaştırılmıştır. Bu
durum karşısında Veteriner Fakültesi Su Ürünleri, Balıkçılık ve Av
Hayvanları Kürsüsü uygulama istasyonunda (Sakaryabaşı'nın batı
kıyısında) üretim \'C yetiştiricilik çalışmalarına başlanmıştır. İlk
sondaj deneylerine göre, Çifteler ortamında yayında, yapayolarak,
üretim (kuluçka) sağlanabilecektir. Önemli olan ikinci aşama, elde
edilen larvaların, kayıp vermeden (az kayıpla), yavru haline getirile-
bilmeleridir. Bu işlemde en önemli soruıı larvaların beslenmcsine,
nitelik ve nicelik bakımından, elverişli zooplanktoıı kaynaklarının
sağı anmasıdır.

Yayın, saldırgan yaşantısına rağmen, gölet ve havuzlarda elden
beslenmeye (et, balık ve yapay yem) kolayalışan bir balıktır. Cy-
gulama istasyonunda bulunan damızlıklar (50-75 kadar ) elden
beslenmekte ve gelişmelerini sürdürmektedirler (ı ı, ı 3,16,19,21).

Tuma: Turna, sportif balıkçılıkta dünyada ün yapmış bir
balıktır. Turna kuliner özeııiği ile de, tatlı su balıkları arasında pa-
zarlanma olanağı yük~ek önemli bir balıktır. Turna ülkemizde, hemen,
ad yapmış bütün doğal sularda (özellikle bazı göııerde) endemik
olarak bulunur (Akşehir ve Eber gölleri turna populationu bakı-
mından özellik taşır). Turna yaşantısı bakımından saldırgan t)ir balık-
tır. Batı ülkelerinde, sportif karakterde doğal suların balıklandırıl-
ması içİn, yoğun olarak üretilir. Bu nedenle, turna kuluçkacılığı,
larvaların yavru büyüklüğüne kadar geliştirilmesi üzerinde çok
çalışmalar yapılmıştır; geniş literatür vardır. İşletmede, turna yetiş-
tiriciliği, gerek kuluçka çıkarma, gerek larvaların yavru büyüklüğüne
kadar yetiştirilmesi için idealolanaklar vardır. İşletme için, Eminekin
baraj gölünden başlıyarak, yukarı Sakarya'yı turna populationu
bakımından, zenginleştirmek önemli bir görevolacaktır. Turna
Sakarya'nın doğal balık populationunda önemli yere sahiptir. Ancak,
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Sakarya taşkın alanlarının ortadan kalkmasıyla, hu ~ularda, yayın,
sazaıı gibi, tuma da azalrnı~tır (3,4,10,26).

Ot Sa;;.anı: Son yıllarda kuzey yarım kürede de (Macaristan,
Yogoslavya, İsrail vs.) doğal suların balıklandmlmasında, yararla-
nılan bir uzak doğu balığıdır. Ot sazanı su otlarının biolojik savaşında
başarıyla kullanılmaktadır. Kuliner özellikleri de (etinin Iezzetli oluşu,
dumanlamaya elverişliliği) bu balığın yayılmasına neden olmuştur.
Genital olgunlaşması geç olursa da (5-6 yaş), ot sazanı, diğer sazan-
lar gibi, lıızlı büyür. Bu balık Türkiye için su otlarının biolojik
savaşında ve bazı doğal suların balıklandırılmasırıda önem kazana-
caktır. Ot sazanından yararlanabilmek için ana sorun üretimdir.
Yapay üretim (kuluçka) ılımlı su olanaklarına sahip, uzmanlaşmış
kurumlarda yapılabilir. Çifteler işletmesi gerek doğu kaynak gölün-
deki otlanmayı önlemek ve gerekse Eminekin barajının balıklandml-
ması i\~in ot sazanına önem vert'cektir. Ot sazanı polikültür, yetiş-
tiriciliğinde de başarıyla değerlendirilmektedir. Kültür balıkçılı-
ğının ileri olduğu bazı ülkelerde, diğer kültür balıkları gibi, ot sazanı
da monokültür olarak, yapay göletlerde yetiştirilmektedir (ı 5, ı 7,ı8,20)

Tilapia: Vatanı Afrika'nın intertropikal sularıdır. Kültüre cl-
verişliliğiyle literatüre geçmiş olan türler: Tilapia macroehir, T.mos-
ambica, T.nilotiea, T.nigra, T.sparrmani, T.heudeIoti, T.andersonii
veT.zillii'dir. Bölgemizde, İsrail, Mısır ve Suriyede T.nilotica, T.
mosambica ve T.zillii, özellikle İsrailde yoğun olarak yetiştirilmek-
tedir. Tilapia'lar ot (herbivora) v(' herşey yiyen (omnivora) balık-
lardır. Ilımlı sularda (25--35) hızlı üreyip, gelişirler. Güzel görünüş-
leri, kılçıksız ve az yağlı elleriyle, sevilmiş balıklardır. Tilapia melez-
lemeIeriyle, hızlı gelişen, çok büyüyen hibrid'ler (heterosis) elde edil-
miştir. Tilapia Türkiyede, güney doğu yörelerinde, öğütlenmeye
değer bir kültür balığıdır. Suriyede doğal sularda, lagun göllerinde,
yaban olarak da bulunmaktadır (T.zillii).

Çifteler işletmesinin hidrolojik özellikleri tilapia yetiştiricili-
ğine elverişlidir. Gerek işletmenin özelliği, gerekse Türkiye'nin ilerde
bu balığa vereceği önem gözönünde bulundurarak, Tilapia yetiş-
tiriciliği de plana alındı. Tilapia ılırnh suda, akvaryum ortamında
da, üreyebilir. Tilapiada da, üremeyi hormonla (hipofization) kam-
çılamak olasılığı vardır. İşletmede 50 kadar bir T.zillii populationu
var (5,6,14,29).

Gelin Balı/lı: Güney doğu Anadoluda (Mersin, İskenderun ve
Hatay) doğal sularda endemik olarak bulunur. Bölgesel adı kara-
balıktır. Dış görünüşüyle yayına benzer ise de kendine özgü bir ana-
tomik yapılışa sahiptir. Oltaya kolay geldiği için sportif balıkçılıkta
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önemlidir. Heqey yerse de (omnivora), daha ziyade saldırgan bir
yaşantısı vardır. Bölgesinde doğal sulardan çok yakalanır. Yerli
halk tarafından sevilmeyen bu balık Suriye'ye ve Lübnan'a ihraç
edilir. Birçok doğu ülkelerinde gelin balığı yoğun olarak kültürde
yetiştirilmektedir. Gelin balığı, doğal bölgesinde, ılımlı sularda kolay
üreyebilmektedir.

Veteriner Fakültesi Su Ürünleri uygulama istasyonunda üç
yıldan beri gelin balığı üzerinde çalışılmaktadır. Üretim yapayolarak
sağlanmıştır. İstasyondan kaçan yavru balıkların Eminekin gölünde
büyüdükleri balıkı;ılar tarafından görülmüştür. Gelin balığı üzerin-
deki çalışmalar, çevre ılımlı sularının bahklandırılması için sürdürüle-
cektir. Yöre de halkı, gelin balığına değer vermekte, severek yemek.
tedir (9,14,25,27),

Gümüş Sazanı: Vatanı uzak doğu olan bu balık kılçıklarının azlığı
ve etinin değeri bakımından kültür balığı olarak değerlendirilmeye
başlanuştır. tsrailde gümüş sazanı üzerinde yoğun çalışmalar sürdü-
rülmektedir.

Gümüş sazanı çok büyümesi nedeniyle, uygun doğal suların
halıklandırılmasında önem taşımaktadır. Türkiye'nin güney doğu
bölgeleri için gümüş sazanı önem taşıyabilir.

Çifteler işletmesinin ılırnh su olanaklarından yararlan' larak, IlLI

tJal-k üzerinde, yapay üretim ve besi denemeleri planlanacaktı!'. Gü-
müş sazanı tsrailde göl onalTIlnda 1969-1975 ) ılları arasında 6 yılda
20 kg. ağırıık kazanmıştır,

Bu balık üzerinde uygulanacak deneylerden ı)aşanlı sonuçlar
aıınabileceği düşünülelJilir (14,74).

Tatlısli İstako;;ıı-Kerevidps: Bu, Türkiye'den dış ülkelere (İsveç,
Fransa ve Almanya) eIH;ok ihraç edilen bir su ürünüdür. Avlama,
ihracat artarken, üretimde giderek azalma, dikkati çekmektedir.
Üretim problemleri arasında adarPet yasakları, yumurtalı istakoz-
ların yakalanması önemli problemler arasll1d<.dır. Kerevides'in
üreme, beslenme (gelişme) problemleri ve elverişli suların istakoz-
landırılnıası içsular balıkçılığımız bakımından büyük önem taşımak-
tadır. Bu nedenlerle, Çifteler işletmesinde incelenecek konular ara-
sında, istakoza da önemli bir yer ayrılmıştır.

İşletmede doğu kaynak gölü ve Eminekin baraj gölündeki po-
pulation denemeleri iyi sonuç vermekte, buralardaki istakozların
hızlı gelişmeleri dikkati çekmektedir. İşletmede, çevre sularında
doğal üreme; yapay üretim olanakları; kafeslcrde besleme olanakları:
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yumurta taşıyan dişilerin kayıp vermeden yavrularım atıncaya kadar
yapayolanaklarla saklanması incelenecek önemli problemler arasın-
dadır. Son yıllarda özellikle göller bölgesi çıkışlı istakozlarda yumu-
şak kabukluluk dikkati çekmiştir. Dış ülkelere (Almanya) ihraç
edilen yumurtalı istakozlar şikayet konusu olmuştur. İsveçde yumur-
talı istakoz ithalini yasakladığı için bu durum önemli bir problem
niteliği kazanmıştır (1,7,12,28).

İşletmenin Görevleri

Bu kuruluş araştırma çalışmaları yanında eğitim ve öğretim iş-
ıCrine de önem verecek balıkçılık ustası kursları da açacaktır. İşletme,
Hükümetle Üniversite arasında, uygulamaya dayanan, verimli bir
işbirliği için etgen bir bağlantı organı meydana getirecektir. Bu çeşit
işbirliğinin önemi, her yıl Devlet Planlama Kurumunca düzenlenen
ortak seminerlerde vurgulanarak belirtilmektedir.

Kültür balıkçılığı birçok batı ülkelerinde, Hükümet ve Üniver-
site Kurumlarınca etkili birçok batı ülkelerinde, Hükümet ve Üni-
versite Kurumlarınca etkili biçimde desteklenmektc, geliştirilmekte-
dir. Bu alanda, Macaristan, Yogoslavya ve İsrail ön sırayı tutmaktadır.

Benelüks ülkelerinde (Danimarka) balık hastalıklarıyla savaşı,
bunlara karşı korunmayı düzenleyen yasalar çıkarılmıştır.
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