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EDITORIAL NOTE

A Perspective on Sustainable Aquaculture in Turkey
In order for an endevour for the benefit of humanity to be continuous, it is essential that this activity is
also of a nature to protect the environment. It is obvious that we, who work in aquaculture, should be much
more careful in this regard.
We are recently becoming aware that we made unforeseen mistakes in the 1970s when we first started
aquaculture in Turkey, and in this period we believed that we were being very careful. Of course, as
aquaculture progressed and educational opportunities increased, so did our views. For example, in the 197580s when the first cage systems were discussed, for small net cage units of 4x4 or 8x8 m dimensions, we
were looking for small and sheltered areas that do not receive much wave activity. Therefore, many small
businesses were established close, 20-50 m away from the coast. During those years, our technical knowledge
was not enough. We also didn't have the option to choose any other path, because there was no capital to set
up big net cages that could hold 100-200 tons of fish like today. In the 90s the number of larval breeding
hatcheries increased, and larger enterprises began to be established. When we arrived in the 2000s, possible
pollution problems began to arise in sheltered bays close to the coast.
Especially in terms of tourism, objections were increasing. As a result, as we approached 2010, the
cage units were forced to move away from the coast, and, large cage units were established 1-2 km from the
coast, that will not have a negative effect on tourism. In the coming years we expect developments that will
not harm the environment with the technologies that will exist in locations 8-10 km or even further from the
coast, even in the open seas, and the establishment of underwater large diving cages. As a result, sustainable
aquaculture will be implemented with less negative impact on the environment and will have a significant
contribution to the economy.
In addition to the marine studies, we started to work in inland waters on trout breeding in the 1970s.
During those years, if a facility was established in a stream or creek for production, we would never allow a
second. Because we thought that the polluted water coming from a facility would harm a business established
near this facility. I believe we were right in our thinking. At the time we did not have deep studies and research
on the subject. Later, we tried to expand the production areas by evaluating every possibility. However, some
of our lakes and dams have problems due to too many projects. Currently, we can say that we are much more
sensitive to the environmental impact of fish farming.
Of course, as technologies improved, our possibilities to build large cages have increased. It is a fact
that we have to expand facility areas in order to increase production. Now the share of aquaculture has
increased in aquatic production. In terms of quantity, we provide half of the total fish production from farms.
In terms of value, 60% of the income from aquaculture is provided by aquaculture. It is also a fact that trying
to expand these efforts is of great importance in terms of balanced nutrition of our people.
At this stage, ensuring a sustainable production is an issue that cannot be neglected. It is necessary to
develop balanced projects that will improve cultivation without harming the environment. In addition to the
efforts to benefit from the near marine areas, we have to create areas where large offshore enterprises will be
established. To increase the fish consumption per capita in our country with a population of more than 80
million, it should be one of our country's goals to increase the production, currently approaching 400 thousand
tons, to 500 thousand tons and to one million tons in the next decades. In order to meet this need, while
developing new projects, we have to apply conditions and methods that do not harm the environment in order
to ensure a sustainable production. Therefore, it is critical that our universities and our government consider
and support this type of research. Meanwhile, scientists and environmentalists also have important duties in
the implementation of these goals. Thus, it is certain that while developing fish production projects and
endeavours, sustainability is a criterion that should never be neglected for the success of the endeavours.
It should be emphasized that for future sustainable aquaculture endeavours, current research emphasizing
sustainability is very important and cannot be neglected.
Prof. Dr. Atilla ALPBAZ
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Türkiye’de sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliğine bakış
İnsanlık yararına uygulanabilecek bir çalışmanın devamlı olabilmesi için yapılan çalışmanın doğayı da
koruyacak nitelikte olması şarttır. Özellikle su ürünleri yetiştiriciliği konusunda çalışan bizlerin bu konuda
çok daha dikkatli olmamız gerçeği de ortadadır.
Türkiye’de ilk su ürünleri yetiştiriciliğine başladığımız 1970’li yıllarda, hem de çok dikkatli olduğumuza
inancımızın da olduğu dönemde öngörülemeyen nitelikte hatalarda yaptığımızı yeni yeni fark edebiliyoruz.
Elbette konu geliştikçe ve bu konudaki eğitim olanakları da artıkça görüşlerimizde de önemli gelişmeler
oldu. Örneğin ilk kafes sistemlerinin ele alındığı 1975-80’li yıllarda o zaman ki koşullara göre 4x4 veya
8x8 m. ebatlı küçük ağ kafes üniteleri için, mümkün olduğu kadar dalga almayan, küçük ve korunaklı
alanlar arıyorduk. Bu nedenle kıyıya yakın, sahilden 20-50 m uzaklıkta pek çok küçük işletme kurulmuştu.
O yıllarda teknik bilgilerimiz yeterli değildi. Zaten başka bir yol seçme olanağımız da yoktu. Çünkü
günümüzdeki gibi 100-200 ton balık alabilecek büyük ağ kafesleri kuracak sermayedar da yoktu. 90 lı
yıllara gelindiğinde ve larva üretim kuluçkahanelerinin sayısı arttıkça daha büyük işletmeler kurulmaya
başlandı. 2000 yıllara geldiğimizde ise, artık kıyıya yakın ve kirlenme olasılığı yüksek olan korunaklı
körfezlerde sorunlar ortaya çıkmaya başlamıştı.
Özellikle turizm bakımından tartışmalar artıyordu. Bunun sonucu 2010 yılına yaklaştığımızda kafes
üniteleri artık sahilden uzağa çekilmeye zorlandı ve neticede turizme menfi etkisi olmayacak ve kıyıdan 12 km uzaklıkta büyük kafes üniteleri kurulma dönemine geçildi. İleriki yıllarda açık denizlerde bile sahilden
8-10 km hatta daha uzak yerlerde gelişecek teknolojiler ile su altı büyük dalgıç kafeslerin kurulması ile
çevreye duyarlı gelişmeler olmasını beklemek düşüncelerimiz arasındadır. Sonuçta çevreye olumsuz etkisi
daha az ve ekonomiye önemli katkısı olacak sürdürülebilir yetiştiricilikler uygulanmaya devam edecektir.
Denizlerdeki çalışmaların yanı sıra iç sulardaki yetiştiricilik çalışmalarına 1970’li yıllarda alabalık
yetiştirme ile başlanıldı. O yıllarda bir çay veya derede bir tesis kurulmuşsa ikincisine asla izin
verilmiyordu. Çünkü bir işletmeden çıkan kirli suyun bu tesisin yakınında kurulacak bir diğer işletmeye
zarar vereceğini düşünüyorduk. Bu düşüncemizde de haklı olduğumuzu sanıyorum. O yıllarda konu
üzerinde derinlemesine inceleme ve yapılmış araştırmalarımız da yoktu. Daha sonraları her olanağı
değerlendirerek üretim alanlarını genişletmeye çalıştık. Fakat bu konuda bazı göl ve barajlarımızda yapılan
projelendirmelerdeki aşırılık nedeniyle sorunlar ortaya çıktığı da bir gerçektir. Bu günlere gelindiğinde ise
balık yetiştiriciliğinin çevreye etkisi konusunda çok daha duyarlı olduğumuzu söyleyebiliriz.
Elbette teknolojiler geliştikçe büyük kafesler kurma olanaklarımız da artmıştır. Bir yandan da elbette ki
üretimi arttırmak için tesis alanlarını geliştirmek zorunda olduğumuz da bir gerçektir. Artık su ürünleri
üretiminde yetiştiriciliğin payı artmıştır. Miktar bakımından balık üretiminin yarısını çiftliklerden
sağladığımız da bir gerçektir. Değer olarak ise su ürünlerinden elde edilen gelirin %60 ı yetiştiricilikten
sağlanmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliğinde üretimin daha da artmasının, insanımızın dengeli beslenmesi
açısından büyük önem taşıdığı da bilinmektedir. Ancak, bu aşamada sürdürülebilir bir üretimin sağlanması
da ihmal edilememelidir. Çevreye zarar vermeden yetiştiriciliği geliştirecek dengeli projeler üretilmesi
gerekmektedir. Yakın deniz alanlarından yararlanma çalışmaları yanında kıyı ötesi büyük işletmeler
kurulacak alanlar belirlemek zaruri görünmektedir. Nüfusu 80 milyonu aşan Türkiye’de, kişi başına balık
tüketimini artırmak için şu an 400 bin tona yaklaşan üretimi, önce 500 bin tona gelecek on yıllarda ise bir
milyon tona ulaştırmak ana hedefler arasında olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak için yeni projeler üretirken
sürdürülebilir bir üretim sağlamak için çevre koşullarına zarar vermeyen şartları sağlamak ve yöntemleri
de uygulamak zorundayız. Bu amaçla ele alınacak araştırmalara üniversitelerimizin destek vermesi ve
devletin de bu konudaki araştırmalara destek sağlaması önemlidir. Bu çalışmaların yürütülmesinde bilim
insanlarına ve çevrecilere de önemli görevler düşmektedir. Böylece balık üretimine dair çalışma konularını
geliştirirken sürdürülebilir nitelikte olması da çalışmaların başarısı bakımından ihmal edilmeyecek bir konu
olduğu da kesin bir yargı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gelecekteki sürdürülebilir yetiştiricilik çalışmaları için sürdürülebilir araştırmaların çok önemli ve ihmal
edilemeyecek konular arasında olduğu gerçeği gözden kaçırılmamalıdır.
Prof. Dr. Atilla ALPBAZ

