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2012 INTRANEMMA
Eğitim Kursları
AKDENİZ HAVZASI KÜLTÜR BALIKÇILIĞI İÇİN SEKTÖREL EĞİTİM KURSLARI
INTRANEMMA (Akdeniz Havzası Kültür Balıkçılığı için Yenilik İletişim Ağı) Avrupa Birliği Ömür Boyu
Eğitim Programı kapsamında Yunanistan’daki Devlet Eğitim Vakfı (IKY) öncülüğünde yürütülen iki
senelik bir projedir.
Bu pilot proje Yunanistan, İspanya ve Türkiye’deki üretici birlikleri tarafından yönetilmektedir.Hedef,
Akdeniz Havzası kültür balıkçılığı sektöründeki bilgi eksikliklerinin belirlenerek hedefli kurslar vasıtası ile
giderilmesidir. INTRANEMMA’nın eğitim kursları dizisi Akdeniz havzasında yetiştirilen levrek ve çipuranın
sektörel sorunlarını inceleyen analizlerin sonuçları doğrultusunda düzenlenmiştir. Özellikle sektörün
darboğazlarını hedefleyen kursların amacı çalışanlara beceri kazandırmak, son teknolojiyi aktarmak ve
deneyimlerin paylaşıldığı bir forum ortamı oluşturmaktır.
Organizasyon Akdeniz Havzasının önde gelen kuruluşlarının ortaklığı ile gerçekleşmektedir: Yunanistan
Kültür Balıkçılığı Federasyonu (FGM - Koordinatör), APROMAR (İspanya), Muğla Kültür Balıkçıları Derneği
(Türkiye) AQUARK (YUnanistan) ve Aqua TT (İrlanda). Ortaklar kurs sonuçlarının sektörün gereksinimlerini
karşılayacağını taahhüt etmektedirler.
PROJE İLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN:
Akis Ventiris, Uygulama Koordinatörü, FGM ( fgmgen@otenet.gr ) veya
Panos Christofilogiannis, Koordinasyon Müdürü, AQUARK (Panos@aquark.gr)

Aşağıda belirtilen kurslar Yunanistan, İspanya ve Türkiye’de düzenlenecektir:
• Levrek ve çipura için yenilikçi Yem Yönetimi çözümleri
Bodrum, Türkiye 12 Eylül 2012 | Valencia, İspanya, 20 Eylül 2012
• Levrek ve çipura için yenilikçi aşılama stratejileri
Bodrum, Türkiye 12 Eylül 2012 | Valencia, İspanya, 20 Eylül 2012
• Levrek ve çipura kuluçkahanelerinde daha iyi bir öngörülebilirlik için yenilikçi çözümler
Atina, Yunanistan 17 Eylül 2012
• Levrek ve çipura için genetik uygulamalar içeren yenilikçi çözümler
Atina, Yunanistan 11 Ekim 2012
• Levrek ve çipura için işleme teknolojileri ve artı değerli ürünler yaratma hizmet çözümleri
Atina, Yunanistan 17 Ekim 2012 | Bodrum, Türkiye 19 Ekim 2012
• 2020 senesi için Akdeniz Kültür Balıkçılığı vizyonu (MEDAQUA CEO etkinliği)
Atina, Yunanistan, 13 Aralık 2012
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Levrek balıkları ve mercan balıkları için yenilikçi aşılama stratejileri
Bodrum, Turkey, 12 Eylül 2012 │ Valensiya, İspanya, 20 Eylül 2012
UZMANLAR

Dr. Panos Christofilogiannis, AQUARK Genel Müdürü, GR
AQUARK │143 Papagou avenue 15773 Zografou Atina, Yunanistan│ panos@aquark.gr│
www.aquark.gr

Panos, Yunanistan Aristotelian University of Thessaloniki'de Veterinerlik alanında lisans derecesini tamamlamıştır (1991).
Ayrıca İngiltere Plymouth Üniversitesi'nde Uygulamalı Balık Biyolojisi mastırı (1992) ve İskoçya Stirling Üniversitesi Su Ürünleri
Enstitüsü Su Ürünleri Veterinerliği mastırı (1993) ve Stirling Üniversitesi Su Ürünleri Enstitüsü Su Ürünleri'nde Antibiyotiklerin
kullanımında da doktora derecesi bulunmaktadır. Doktora derecesi Yunanistan Su Ürünleri Üreticileri Federasyonu tarafından
kısmen finanse edilmiştir ve Stirling Üniversitesi Su Ürünleri Enstitüsü Virüs Bilimi Labaratuarı'nda Yunanistan Su Ürünleri Üreticileri
Federasyonu (F.G.M) için Bilim Danışmanı olarak ve çeşitli balık çiftçiliği şirketleri için Balık sağlığı uzmanı olarak çalışmıştır. Panos,
Avrupa Su Ürünleri Üreticileri Federasyonu (FEAP) Teknik Danışmanı olarak görev almıştır ve FEAP Balık Sağlığı Komisyonu başkan
yardımcısı olarak seçilmiştir (1999-2003). Balık hastalıkları üzerine yeni AB mevzuatının gözden geçirilmesi için DG SANCO'da FEAP
uzmanı olarak ve aşağıdaki AB programlarında da FEAP temsilcisi olarak görev almıştır: PANDA ve Csn-intran. 1999 yılından veri
balık aşıları alanında, Yunanistan SU ÜRÜNLERİ AŞILARI LİMİTED (AVL)'de Teknik Danışman olarak çalışmaktadır ve 2002'den beri de
Yunanistan, İspanya, Türkiye ve Hırvatistan’da Schering Plough Su Ürünleri (şu anda INTERVET HELLAS S.A, MERCK Hayvan
Sağlığı'nın bir kısmı) için Teknik Danışman olarak çalışmaktadır. 2004 yılında, AQUARK ve çeşitli AB projeleri (PESCALEX,
VOCATIONAL AQUALABS, INTRANEMMA, TARGETFISH vb.) aracılığıyla AB, FAO, FOESA, IUCN ve transfer teknolojilerine danışmanlık
yapan, Akdeniz su ürünleri odaklı yenilikçi bir uygulamalı araştırma ve danışmanlık şirketini kurmuştur. AQUARK, INTRANEMMA'yı
yönetmektedir ve Panos ayrıca HELENİK SU ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİLERİ ve YENİLİK PLATFORMU'nu koordine etmektedir.

Professör Patrick Smith, İngiltere, TETHYS AQUACULTURE Limited, CEO'su
TETHYS AQUACULTURE Limited │ Old Rectory Cottage, Duck Street, Wendens, Ambo,
Saffron Walden, Essex, CB11 4JU, İngiltere │info@tethysaqua.com │www.tethysaqua.com

Patrick, hem akademik hem de ticari gelişim konusundaki deneyimleriyle, ticari balık aşılarının öncülerinden biridir. Charing Cross
Hastanesi Tıp Okulu'nda Tıbbi İmmünoloj'de meslek hayatına başlamış ve daha sonra hükümetin Balık Hastalıkları Labaratuarı'na
geçmiştir. 1982 yılında kendi şirketi Aquaculture Vaccines Ltd'i kurmuştur. Bu şirket yetiştirilen balıkların hastalıklardan korunmaları
amaçlı ticari aşıları geliştiren ilk şirket olmuştur. Patrick, aşı gelişimi üzerine sahip olduğu kilit rolüyle ve dünya su ürünleri sektörüne
verdiği hizmetleriyle uluslararası alanda çok iyi tanınmaktadır. Emekliliğinden önce, Intervet Schering Plough Hayvan Sağlığı (Şu
anda MSD Hayvan Sağlığı) için Yeni İş Geliştirme/Keşfetme alanında Küresel Yöneticilik yapmıştır ve burada endüstri ve akademik
sektör arasında işbirliği sağlayan yakın araştırma bağları kurmuştur. Stirling Üniversitesi, kısa bir süre önce Patrick'e balık
immünolojisi konusunda bulunduğu üstün katkılarından ve Su Ürünleri Enstitüsü'ne sağladığı uzun dönemli desteklerinden dolayı
Onursal Profesörlük unvanı vermiştir. Şu anda ise birkaç kuruluşta danışmanlık pozisyonunu devam ettirmektedir. Bu pozisyonlar:
Avrupa Balık Patolojistleri Birliği (EAFP) Başkan Yardımcılığı, Avrupa Su Ürünleri Teknoloji ve Yenilik Platformu (EATIP) Yöneticiliği,
İskoçya Bilim ve Teknoloji için Deniz İttifakı Bilim Danışmanlığı, Avrupa Su Ürünleri Prosedürleri (FEAP) Federasyon Üyeliği ve
Britanya Alabalık Birliği (BTA) Başkanlığı'dır. Şu anda su ürünleri hayvan sağlığı alanında daha hızlı teknoloji transferini
kolaylaştırmayı amaçlayan Tethys Aquaculture Limited Suda Yaşayan hayvanların sağlık araştırmalarının etkileri kuruluşunun
CEO'sudur.
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Levrek balıkları ve mercan balıkları için
Yenilikçi Aşılama stratejileri

Panos Christofilogiannis
AQUARK

Patrick Douglas Smith

TETHYS AQUACULTURE Ltd

Bu INTRANEMMA eğitim kursunun amacı Akdeniz su ürünleri yetiştiriciliği sağlık müdürlerinin üç temel yeteneğe sahip olmasını
sağlamaktır. Bu yetenekler, farklı aşılama yöntemi özelliklerini değerlendirebilme kapasitesi, uygun aşılama stratejileri geliştirme ve
değerlendirme ve farklı aşılama stratejilerinden sağlanan mali kazancın değerlendirilebilmesidir. Kurs, küresel su ürünleri
yetiştiriciliği ve Akdeniz su ürünleri yetiştiriciliği bağlamında balık aşılama ile başlamakta ve Balık sağlığı yönetimi ve levrek ve
mercan balığındaki en önemli hastalıklarla devam etmektedir.
Küresel Su Ürünleri Yetiştiriciliği sektörünün 1.77 milyon tonluk, 3,04 €/kg satış değeri
ortalamasıyla 5,4 milyar € değerinde yıllık üretimi bulunmaktadır. Çeşitli bakteriyel, viral,
mantarsı ve asalaksal patojenlerin işaret ettiği hastalıklar, su ürünleri sektörünün süregelen
büyümesinin tek ve en önemli sınırlayıcı faktörüdür. Sağlık yönetimi araçları, kemoterapi
ilaçlarını, aşıları, anestetikleri, dış asalak kıranları, dezenfektanlarla biyoemniyet
prensiplerini, çeşitli immünostimulanları / modülatörleri, alternatif tedavileri ve teşhis
aletlerini kapsamaktadır. Su ürünlerinde etkili bir alternatif aşılama stratejisinin olmadığı
durumlarda antibiyotik uygulaması gerekmektedir. Grafikte, 2007 İspanyol su ürünleri
üreticiliği 1984'teki Norveç somon sektörü ile aynı seviyede antibiyotik kullanmaktaydı.
Ancak genelde bu grafikler yanıltıcıdır çünkü Norveç Somon çiftçiliği sektörünün 1.1 milyon ton balık için 100 kg antibiyotik
kullanmasına rağmen yıllık 40 milyon Euro cirosu ve altı değerlikli aşıları olan ve büyümekte olan aşı sektörü tarafından
desteklenmektedir. Daha da önemlisi, deniz bitleri için anti parazit tedavisi gerektirmektedir ve bu tedavinin maliyeti yıllık 100
milyon Euro'dan daha fazladır. Akdeniz'deki etkili aşılama stratejilerindeki bu değişimin, yeni çok değerlikli paraziter infestasyon
aşıları ve etkili yönetimleri ile sektörün istikrarına büyük ölçüde katkıda bulunması beklenmektedir. Biyoemniyet açısından birçok
dezenfektan ürünü mevcuttur ancak lisanslama, deney kılavuzları, çevresel etkiler gibi birçok sorun söz konusudur. Alternatif
kontrol ölçümleri kemoterapi ilaçları, immünostimülanları, immünomodülatörleri, prebiyotikleri, probiyotikleri ve fagoterapiyi,
ayrıca sakınma ve önleme stratejileriyle ve detaylı görüntüleme ve denetimle paralel olarak biyolojik kontrol önlemlerini
kapsamaktadır. Alternatif tedaviler, tıbbi bir dava söz konusu değilse uygulanamazlar çünkü bu durumda tıbbi hayvan ürünleri için
ağır idari çerçeve başlatılması söz konusudur. İmmünomodülasyon, rekabetçi dışlamayı (probiyotikler), immunostimülasyonu
(mannan-oligosakkaridler), hücre bölünmesi fasilitasyonunu (nükleotidler) ve lenfositleri ve makrofajlar üzerine antioksidan
etkilerini (selenyum) kapsamaktadır. İmmmünstimülanlar, spesifik bağışıklık tepkilerinin spesifik olmayan savunma mekanizmalarını
geliştiren ve değişken sonuçlar veren 30 ürün türünü ifade eden, aksiyonlar üzerindeki kimyasallar, ilaçlar ve stresörlerdir
(Anderson 1992). Bu alanda kapsamlı araştırma yapılmasına rağmen, açıkça belirlenmemiş fayda maliyet analizi olan ve mevzuat
arka planı gri olan az miktarda ürün mevcuttur. Balık hastalıkları için tanı araçları, dünya genelinde altı temel üretici tarafından
üretilmektedir. Bu araçlar, lateks aglutinasyon testlerini, monklonal antikorlara dayalı testleri - ELİSA formatı, DNA Nokta Leke
hibritleştirme tekniğini, polimeraz zincir reaksiyonu kitlerini, immünokromatografi kitlerini ve son zamanlarda lateral akış
immünoassay yöntemini, Beyaz Leke Sendromu Virüsü için İlmiğe Dayalı İzotermal Çoğalmayı ve DNA mikrodizilimlerini ifade
etmektedir (çoklu yapı taraması). Levrek ve mercan balıkları açısından Akdeniz'deki üç temel üretici ülkedeki temel viral patojen
Nodavirüs'tür. Tenacibaculum maritimum enfeksiyonları Ocak sonları ve Mayıs sonları arasında, soğuk ısılarda denize bırakılan
küçük genç yaştaki balıkların ölümüne sebep olmaktadır. Mercan balıklarındaki Microcotyle
spp. enfestasyonları ve levrek balıklarındaki Diplectanum aequans, Ceratothoea oestroides,
Lernathropus kroyeri / Caligus spp. enfestasyonları, temelde uygun anti parazit tedavisinin
olmaması nedeniyle büyük kayıplara neden olan önemli parazit enfestasyonlarına yol
açmaktadır. Kasım ve Mayıs ayları arasında önemli ekonomik etkileri olan ve mercan
balıklarında görünen kırmızı lazyonlar gibi yeni patolojiler (gökkuşağı alabalığı kırmızı leke
sendromuna benzer) intrasitoplazmik organizmalar (Riketsiya /Chlamydia gibi organizmalar)

Balık aşılarının
kapsam içine
alınması

Bağlam içinde
aşılama
yöntemleri
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nedeniyle oluşmuş gibi durmaktadır ama oksitetrasiklin tedavisi faydalı gibi gözükse de hiçbir koruma veya tedavisi yoktur. Bakteri
hastalıklarının tanısı, bakteriyel patojenlerin izolasyonu ve tanımlanması ile ve uygun antibiyotik tedavisinin seçimi için
antibiyogram yolu ile ölmek üzere olan balık üzerinde yapılan bakteriyolojik analize dayalıdır. Vibriyoz ve Pastörelloz, aşılama
programı sayesinde üzerinde başarılı olunmuş iki temel bakteri hastalığıdır.
Balıklarda aşılamanın temelinde balıkların memelilerinkine benzeyen fonksiyonel oluşumlu bağışıklık sistemlerine sahip olması
vardır (doğuştan & adaptif). Diğer omurgalılarla aralarındaki temel fark ise metabolizmalarının ve bağışıklık tepkilerinin ısıya bağlı
olmasıdır. İdeal bir aşının: Güvenli ve bağışıklık sağlayıcı, doğanın zorluklarına karşı benzer korumalar üretebilen ve hastalığın
etkilerini engelleyebilen veya sınırlandırabilen bir aşı olması gerekmektedir. Uygulamada, ideal bir aşının sürdürülebilir bağışıklık ve
koruma sağlayabilmesi, kitlesel uygulamaların ilk evreleri için kullanıcı dostu olması, birçok tür için etkili olması, ucuz ve uygun
maliyetli, üretimi kolay ve sabit olması ve tanıya müdahale etmemesi gerekmektedir. Ayrıca kolaylıkla lisanslanabiliyor olması
gerekmektedir. Çeşitli bakteriyel patojenlere karşı birçok lisanslı balık aşırı vardır. Bu bakteriyel patojenler: Aeromonas salmonicida,
Listonella (Vibrio) anguillarum O1 & O2, Photobacterium damsela subsp. Piscicida, Moritella viscose, Vibrio salmonicida, Vibrio
ordalii, Yersinia ruckeri, Streptococcus iniae, Streptococcus agalactiae, Edwardsiella ictaluri, Edwardsiella tarda, Lactococcus
garvieae, Tenacibaculum maritimum ve Flavobacterium phsycrophilium ile bazı hücre içi bakterilerdir. Bu hücre içi bakterilerden
bazıları: Piscirickettsia salmonis ve Francisella sp’dir. Son olarak belirli viral patojenlere karşı aşılar da vardır: Bulaşıcı Pankreas
kangreni virüsü (IPNV),Bulaşıcı somon anemisi virüsü (ISAV), Pankreas hastalığı virüsü (PDV) ve Bulaşıcı Kan Kangreni Virüsü (IHNV).
Daldırma tekniği ile aşılamanın çeşitli avantajları vardır, küçük balıklar için uygundur, eklenen aşı stresi düşüktür ve maliyeti kısmen
düşüktür. Diğer taraftan daldırma tekniği ile aşılamanın önemli dezavantajları da vardır. Bu aşılama türü, büyük balıklara (ortalama
ağırlığı 10-12 gramdan daha fazla) uygulandığında pahalıdır ve koruma süresi de sınırlıdır (pastörelloz için iki ay ve vibriyoz için altı
ay).
Daldırma tekniği ile aşılamanın çeşitli avantajları vardır, küçük balıklar için uygundur,
eklenen aşı stresi düşüktür ve maliyeti kısmen düşüktür. Diğer taraftan daldırma tekniği ile
aşılamanın önemli dezavantajları da vardır. Bu aşılama türü, büyük balıklara (ortalama
ağırlığı 10-12 gramdan daha fazla) uygulandığında pahalıdır ve koruma süresi de sınırlıdır
(pastörelloz için iki ay ve vibriyoz için altı ay).
Teknik: Sadece sağlıklı levrek ve mercan balıklarını aşılayınız. Vibriyozu veya pastörellozu olduğundan şüphelenilen balıkları
aşılamayınız. Daldırma tekniği ile aşılama yapmak için, aşıyı kuluçka suyu ile 1:10 oranında seyreltiniz, oksijen ekleyiniz ve suya
küçük gruplar halinde 60 saniye boyunca batırmayı deneyiniz. Aşırı doldurmaktan ve aşırı oksijenlendirmeden kaçınmalısınız. Birinci
aşılamada minimum balık ağırlığı 1 gram, tavsiye edilen balık büyüklüğü ise >1,2gramdır. Dozun oranı 100 kg balık/litre aşıdır (5
gramda=20.000 balık/litre). Daima sağlıklı balıkları aşılamalısınız (aşılama öncesi solungaçları kontrol ediniz), stresi minimumda
tutmaya çalışmalı ve prosedürün kayıtlarını ve henüz daldırılmış olan balıkların ağırlıklarını kaydetmelisiniz. Stresten veya
yüklemeden önce 10-14 gün bekletmelisiniz. Koruyucu bağışıklığın gelişim süresi suyun ısısına bağlıdır. Daha ayrıntılı bir şekilde
anlatmak gerekirse: aşıları tutarken plastik eldivenler giyiniz. Kullanımdan önce şişeyi iyice çalkalayınız ve 1 litre aşıyı 9 litre temiz
suyla seyreltiniz. Uygun ortamda, tek bir yunakta 1 litreden fazla aşı seyreltilebilmektedir. Bu gibi durumlarda daldırılan balıkların
ağırlığı 100 kg x kullanılan aşının litre miktarı olacaktır. Tamamen balıkla dolu bir ağın suyunu boşaltınız ve tartınız, daha sonra 60
saniye boyunca su içindeki aşıya batırınız ve balıkların tamamen aşıya batırıldığından emin olunuz. Balıklar 60 saniye boyunca orada
tutulduktan sonra ağı çekiniz, suyun süzünüz ve levrekleri bekleme tankına götürünüz. Bu işlemi suya daldırılmış 10 litrelik aşıya 100
kg balık batırılmış olana kadar tekrar ediniz. Aşı seyreltimi için kullanılan su ısısı, bekleme bölgesindeki su ısısından ± 5°C’lik bir
değişkenlik göstermemelidir. İlk açıldığında tüm konteynır içeriğini kullanınız. Günün sonunda açılmış olan tüm aşılar imha
edilmelidir. Kullanıldıktan sonra aşılar atılmalıdır. Seyreltilmiş olan tüm aşılar, iş gününün sonunda imha edilmelidir. Her bir balığın
antijen emiliminin kesin miktarı hesaplanamamaktadır. Açılmamış aşının üretim tarihinden itibaren 12 aylık saklama ömrü vardır.
Uygulamada görülen hatalardan bazıları aşırı oksijenlendirme, suya yetersiz batırma ve stresli balığın hiperplastik solungaç iplikleri
ile daldırılmasıdır. Antijen solungaçlar (90%+) ve deri yoluyla emilmektedir ve kan ile dalağa ve böbreğe taşınmak üzere makrofajlar
tarafından alınmaktadırlar.

Daldırma Tekniği
ile Aşılama

Ağız yoluyla yapılan aşının birçok avantajı vardır. Ek iş gerektirmemektedir, düşük strese sebep
olmakta veya hiç strese sebep olmamaktadır. Kendi yerinde uygulanabilmektedir, birim fiyatı
düşüktür ve tüm ek aşı yöntemlerinin en düşük maliyetlisidir. Ağız yoluyla yapılan ek aşı
uygulamasında zamanlamanın önceliği vardır ve zamanlama çiftliğin günlük işlerine göre değil,
balıklara ve çevreye göre belirlenmektedir. Ağız yoluyla aşılamanın dezavantajlarından biri süresinin
enjeksiyondan daha kısa (vibriyoz için dört ay) olmasıdır. Aşılanmış yemi çiftlikte hazırlamanız
(beton karıştırıcı) veya yem değirmeninde karıştırmanız (dört ay vibriyoz) durumunda, kafeslerde
besleme rekabeti ve ciddi bir planlama gerekli olacaktır. Teknik: Daima sağlıklı levrek ve mercan
balıklarını aşılamalısınız. Vibriyozu veya pastörellozu olduğundan şüphelenilen balıkları aşılamayınız.
Tavsiye edilen balık boyutu > 5gramdır ve dozu balık boyutundan bağımsız olarak 0,1 ml Ağız yollu
vibriyoz aşısı / balık veya 0,2 ml ağız yollu pastörelloz aşısı / balıktır. Aşının dâhil edilmesi için amaçlanan yem, aşının güvenliğini ve
etkililiğini kötü yönde etkileyebilecek bir etkin madde içermemelidir.
Aşılama programı aşağıdaki gibidir:
•
1.-5. Günler: Aşılanmış yem + Ergosan (Yemde %0,5)
•
6.-10. Günler: Normal yem
•
11.-15. Günler: Aşılanmış yem
Ağız yoluyla aşılama tarihini, daima Stres veya yükleme öncesi 10-14 gün bekletmek amacıyla, hastalığın beklenen zamanından
önceye ayarlamalısınız. Koruyucu bağışıklığın gelişimi su ısısına bağlıdır. Suya daldırma işleminden geçen levrek balığı, beklenilen
hastalık riskinden önce yaz başlarında ağız yollu ek aşılama işleminden geçmelidirler. Ağız yollu ek aşılamanın uygulaması ilk
aşılamanın üzerinden 30 gün geçmeden önce yapılmamalıdır. Aşılama işlemi, aşılanan yem peletleriyle beslenme şeklinde

Ağızdan
yapılan
aşı
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gerçekleşmektedir. Aşıyla kaplı yem peletlerini tutarken daima plastik eldiven giyiniz. Aşıları oda ısısına (20°C) getiriniz ve şişeyi
kullanımdan önce iyice çalkalayınız. Aşıyı gereken miktarda pelet yemiyle karıştırınız. Her bir balık tarafından alınan bakterinin kesin
dozu hesaplanamamaktadır.
Dozun 15 günden daha fazla süre boyunca aşağıdaki protokole uygun bir şekilde verilmesi gerekmektedir:
Ağız yollu vibriyoz aşısı
Ağız yollu pastörelloz aşısı
1.-5. Günler

Balık başına günlük 0.01ml

Balık başına günlük 0,02ml

6.-10. Günler

Aşı olmayan normal yem

Aşı olmayan normal yem

11.-15. Günler

Balık başına günlük 0.01ml

Balık başına günlük 0,02ml

Toplam

Balık başına günlük 0,1ml

Balık başına günlük 0,2ml

Açılmamış aşının saklanma ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. İlk açıldığında daima tüm konteynır içeriğini kullanınız. Günün
sonunda tüm aşılar imha edilmelidir. Aşı kaplı peletlerin karıştırılarak 28 gün içinde kullanılması gerekmektedir.
Zayıf antijenlerin geçişi için ideal bir yöntem olan enjeksiyon ile aşılamanın birçok avantajı vardır. En uzun koruma süresini
sağlamaktadır ancak balık için streslidir, yan etkilere sebep olmaktadır, yoğun işgücü
(maliyetin büyük miktarı) gerektirmektedir ve kötü havadan etkilenmektedir.
Teknik: İlk olarak organize olmanız gerekmektedir. Kişileri & malzemeleri (aşılama tabancası
ve aşılama tablosu) organize ediniz. Aşı şişesini iyice çalkalayınız ve aşılama tabancalarıyla
birleştiriniz. Kullanmadan önce aşıyı iyice çalkalayınız. Açılmamış aşının saklanma ömrü
üretim tarihinden itibaren 12 aydır. İlk açıldığında daima tüm konteynır içeriğini
kullanmalısınız. Aşının bir kısmı kullanılmış olan konteynırları 8 saat içinde imha edilmelidir.
Genelde sağlıklı olmaları koşuluyla ortalama 20-25 gram ağırlığındaki balıklara enjeksiyon ile
aşı yapmaktayız. Aşılama öncesinde balıkları bir gün boyunca aç bırakmaktayız ve
tutabileceğimiz kadar belirli miktarda balık gruplarını ayırıp kafeslerin içinde turpalin kullanarak anestezi yapmaktayız. Kovalardaki
balıklara tamamen anestezi yapmakta ve onları aşılama masalarına aktarmaktayız. Bu adım eğer kişiler çok deneyimli ise atlanabilir
ve kafesteki tamamen anestezi yapılmış balıklar doğrudan aşılama masalarına taşınabilirler. Pelvik yüzgeçlerin anteriorlarına
enjekte ederek (Başlangıç Evresi) (Balık başı sabit doz (doz 0.1ml/balık = 10 000 balık / litre aşı)) stresi olabildiğince minimumda
tutmaya çalışmaktayız. Sadece sağlıklı levrek balıklarını aşılayınız. Enjeksiyonu intraperitoneal olarak, pelvik yüzgeçlerin yarım ile bir
yüzgeç boyu kadar önüne yapmaktayız. Enjeksiyon ile aşılamanın 14 gün öncesi veya 14 gün sonrası süre içinde başka aşılar
yapmamalısınız. Koruyucu bağışıklığın gelişim süresi suyun ısısına bağlıdır.

Enjeksiyon
ile
Aşılama

Tüm aşıların doğrudan gün ışığı alması engellenmelidir ve +2°C ve +8°C arası ısıda, buzdolabında saklanmalıdırlar ve
dondurulmamalıdır. Somon balığından uyarlanmış olan çeşitli enjeksiyon makineleri mevcuttur ve bazıları balıkları otomatik olarak
ayırabilme özelliğine sahiptir. Bu evrede makinelerle ilgili sorunların arasında yüksek maliyet, ortalama 30 gram ağırlığından daha
küçük balıkları aşılayamama ve Norveç’teki gibi karadaki smolt istasyonlarında değil Akdeniz’de kafeslerde kullanıldıklarından dolayı
malzemenin korezyonunu önlemek amacıyla bakım ve temizliğe fazla emek harcanmasıdır. Korumanın mukayese edilmesi amacıyla
bakacak olunursa, enjeksiyon %95 koruma sağlarken, ağız yoluyla aşılama ve daldırma yöntemi ile aşılama %70-75 civarı benzer
seviyelerde koruma sağlamaktadırlar. Özellikle somon balığına uygulandığı gibi yağlı adjuvan kullanılarak yapılan enjeksiyon ile
aşılamanın en büyük dezavantajı periton boşluğunda çeşitli seviyelerde adezyon ile enjeksiyon yan etkisi görülmesidir (Adezyon
Ölçeği - 0'dan 5'e kadar Speilebrg Ölçeği). Balıkların fizyolojilerinin farklılık göstermesi, su ısısının değişkenliği ve yoğun filetolama
ve işleme yapılmamasından dolayı bu etkiler levrek balığında çok belirgin değildir. Enjeksiyon ile aşılama sonrası oluşan yan etkileri
etkileyen faktörler arasında adjuvanlar, antijenler, aşının şekli, doz miktarı, fotoperiyod, ısı, balığın boyutu ve aşının hijyeni ve tüm
bunların birbiriyle veya bu faktörlerin herhangi birinin bir diğeriyle olan etkileşimi yer almaktadır.
Aşılama stratejileri arasında seçim yapılırken dikkate alınması gereken birçok faktör vardır.
Aşılar birer gerekliliktir ve Norveç gibi altı değerlikli aşı teknolojileri olan gelişmiş bir sektörde
bile 2010 yılında 36,5 milyon somon balığı ölümü görülmüştür. Aşı tedariki açısından gitgide
daha ulaşılabilir olan yeni teknolojiler bulunmaktadır. Etkisizleştirilmiş ve atenü aşıları farklı
kılan çeşitli faktörler söz konusudur. Aşılama yönteminin seçimi balık çiftliğinin
epidemiyolojisine, aşı camına, balıkların boyutuna (balığın boyutu küçüldükçe daha yüksek
lokal reaksiyon riski), aşılama sırasındaki ısıya (somon balığının ısısı yükseldikçe daha yüksek
lokal reaksiyon riski), gereken korunma süresine (bağışıklığın başlaması ısıya bağlıdır), patojen türüne, gerekli bağışıklık tepkisine ve
ürünün türüne (tek değerlikli veya çok değerlikli) ve aşının ve aşılanacak olan balığın maliyetine göre belirlenmektedir İdeal aşılama
stratejilerinin seçilmesi konusunda, gerektiği gibi yemin içinde veya üzerinde verilebilen yüksek yeterlikli ağız yollu aşıları suya
batırma yöntemiyle aşılama, bu aşılama türünü de enjeksiyon veya ağız yoluyla yapılan ek aşı takip etmektedir. Somon balıkları söz
konusu olduğunda, olası bir aşırı oksijen yüklenmesi & antijenik rekabet tehlikesiyle çok değerlikli aşının (6-7 antijen) tek bir
enjeksiyonu vardır. Somon balığı durumunda, çok değerlikli bir aşının (6-7 antijenli) tek bir enjeksiyonu söz konusudur. Bunun da
olası bir antijen yüklenmesi & antijenik rekabet gibi olası tehlikeleri vardır. Levrek balıkları ve mercan balıkları için aşılama
stratejileri derinlemesine tartışılmaktadır.

Aşılama
Stratejileri
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Aşılama ekonomisini etkileyen çeşitli faktörler söz konusudur. İlk olarak, yeni çıkan bir aşının
pazara sokulmasını etkileyen faktörler vardır. Bu faktörler olası pazar ve ilgili yatırımlarla
beraber, finansal bilgiler ile araştırma, geliştirme, test etme ve lisanslama için gereken
zamandır. Aşı geliştirme adımları ve dört temel evrede tartışılmaktadır. Aşı gelişimini
sınırlayıcı faktörler arasında hem çiftçiler hem de aşı şirketleri için, pazar değerini ve
kesinliğini içeren maliyet verimliliği, veterinerlik laboratuarları performansı ile çiftlik
performansları arasında daha iyi bir ilişki kurma gerekliliği ve bunun üretim ortamında
ölçülmesi ve uygulama teknolojisi ve esnekliği üzerindeki gerekli gelişmeler bulunmaktadır. Saha deneylerinde bazı zorluklar söz
konusudur. Bu zorluklar: vahşi balıklardan kaynaklanan öngörülemeyen zorluklar, yönetim uygulamalarından kaynaklanan gürültü
(örneğin stres), sonucun ölçülememesi, az sayıda kullanılan balığın gerçek üretim koşulları değerlendirmesini ve aşı şirketleri ile
balık çiftlikleri arasındaki yakın işbirliğini zorlaştırmasıdır. Son zamanlarda Cascade prensibi (madde 10, yönerge 2001/82/EC)
aşıların diğer pazarlara da ve yeni bir pazardaki türlere hızla sunulmasını sağlamaktadır. Levrek balığı ve mercan balığı hala küçük
türler olarak düşünülmektedir ve yeni veterinerlik ilaçlarının gelişiminde daha çok teşvik sağlanması için yönetmeliğin geliştirilmesi
gerekmektedir . Akdeniz su ürünleri türleri için veterinerlik ilaçlarının bulunabilirliklerini arttırma çözümleri arasında sadece tek bir
tür için değil somonu andıran balıklar veya balıklar (balıklar için “genel” lisans) için ürün lisanslama, Cascade prensibinin rutin olarak
kullanılmasının gerçekleştirilmesi, “az miktarda hayvan” notunun çiftlikte yetiştirilen balıklar için uygulanamayacağının anlaşılması,
aşı şirketlerinin yeni ürünlerin gelişimini teşvik etmek amacıyla başlangıç evresi koruma sürecinin uzatılmasını sağlaması ve
lisanslama sürecinde Balık Çiftçileri Birliği’nde aktif olarak rol alınması yer almaktadır.
Somon balığı ekonomisinin analizi yapılmaktadır ve Norveç'teki balık aşısı dozları Akdeniz su ürünleri yetiştiriciliğiyle
karşılaştırılmaktadır. Aşı şirketlerinin levrek balığı yerine somon balığı için aşı geliştirilmesine olan aşırı istekliliklerinin anlaşılması
amacıyla aşı pazarı kıyaslanmakta ve karşılaştırılmaktadır. Mevcut levrek balıkları ve mercan balıkları aşısı potansiyel pazarı 3,3
milyon Euro civarındayken, Norveç somon balığında 40 milyondur. Hastalığın kontrolü ve korunması sektörün istikrarı karşısındaki
en büyük zorluklardan biridir ve bu şekilde devam etmesi beklenmektedir (2030 sektör büyümesi EATİP vizyonu). Balık aşılarının
geleceği, balıkların bağışıklık sistemi, patojenler ve virulans mekanizmaları hakkında artan bir şekilde bilgi sahibi olunmasını
gerektirmektedir. Yeni çıkan ekspresyon sistemlerini gerekli kılacağız, Canlı aşıların, gelişmiş DNA aşılarının ve pasif bağışıklık
kazandırılması uygulanışı üzerine tekrar düşünmemiz gerekmektedir. Gelişmiş adjuvanlar, ağız yoluyla dağıtım sistemleri ve etkili
immunostimülanlar kullanmamız gerekmektedir. Akdeniz su ürünlerinde aşının geleceği; aşılamanın, aşılama programlarının geniş
uygulamalarının ve yeni aşıların gelişiminde sektör katılımının öneminin artan bir şekilde öğrenilmesine dayanmaktadır. Akdeniz su
ürünlerinin değerinin, aşılamanın artarak benimsenmesi, beklenen ürün artışı, yeni aşıların gelişimleri (Tenacibaculum, Nodavirus
vb.) ve yeni hızla gelişen balık patolojileri nedenleri ile artması beklenmektedir. Böylece Akdeniz su ürünlerinin daha fazla araştırma
ve gelişim girişimini ve önemli ölçüde daha etkili ve uygun maliyetli aşılama stratejilerini teşvik edecek daha kazançlı bir pazar
haline gelmesi beklenmektedir.

Aşılama
Ekonomisi
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INTRANEMMA ORTAKLARI
Yunanistan Su Ürünleri Üreticileri Federasyonu (FGM) – www.fgm.gr
YunanistanSu Ürünleri Üreticileri Federasyonu (F.G.M) Akdeniz 'deki örihalin balık türlerini ve çipura ve
Avrupa levrek balığını üretmekte olan Yunan Su Ürünleri girişimlerini temsil etmektedir. Federasyon,
profesyonel bir ortaklığı teşkil etmektedir ve 1993 yılından beri Avrupa Kültür Balıkçılığı Üreticileri
Federasyonu'nun (FEAP) bir üyesidir. 1991 yılında kurulmuştur ve amacı sektörün Yunanistan'daki ve
yurtdışındaki çıkarlarını korumaktır. Sektörü resmi olarak Yetkili Merciler, Kurumlar ve Kuruluşlara temsil
etmektedir. Su ürünleri araştırmalarına ve eğitim programlarına katılmakta ve üyeler arasında bilgi
yayılmasını desteklemektedir. Yunan Su Ürünleri sektörünün sunumu ve teşviki için kampanyalar
düzenlemektedir. Yunanistan'ın 120.000 ton levrek ve mercan balığı üretiminin %80'ini bir noktada
toplamaktadır. Sektörü yüceltmek konusunda etkin olduğunu kanıtlamıştır ve uluslar arası seviyeye çıkartmak
için çıkarma çabalarıyla sektörün ufkunu ve ilgi alanını genişletmiştir. FGM, Yunanistan'da yetiştirilen mercan
balığı ve levrek balığı için kalite markası oluşturmak amacıyla HEPO ile birlikte çalışmaktadır. Bir Kalite Kontrol Programı da PESCA
Projesi tarafından finanse edilmiştir. FGM yönetim kurulu, sekretarya, Pazarlama Komitesi, Bilimsel Danışma Komitesi ve Kamu
Kuruluşları Komitesi'nden oluşmaktadır. FGM temsilcileri ACFA (Balıkçılık ve Su Ürünleri Danışma Kurulu), DGSANCO ve DG Mare
komiteleri ile EUROPANDA, PROFET ve PROFET POLİCY gibi bazı projelere katılmakta ve INTRANEMMA'yı koordine etmektedir.

MUGLA KULTUR BALIKCILARI
www.muglakulturbalikcilari.com

Atatürk Mh. 270 Sk. No: 5 Kat 1, Güllük, Milas / MUĞLA 48670, MUĞLA, TURKEY
MUGLA KÜLTÜR BALIKÇILARI DERNEĞİ (MFFA) Türkiye'nin en güçlü su ürünleri ve kültür
balığı üretiminin gelişimi amaçlı su ürünleri derneğidir. Hedefleri arasında balıkçılık
kültürünün içinde olan Türk balık çiftçileri arasında etkin bir çalışma koordinasyonu kurma yer almaktadır. Ayrıca sektör
problemlerine çözüm bulma, yeni projeler geliştirme, dernekler arasında işbirliği sağlama, sektörü teşvik ve temsil etme ve olumlu
kamuoyu oluşturma ve sektör için eğitim programları hazırlama gibi hedefleri de vardır.

APROMAR – www.apromar.es
APROMAR, İspanya Su Ürünleri Üreticileri Derneği’dir. Bizler profesyonel, gönüllü, kar amacı
gütmeyen ulusal düzeyde bir kuruluşuz. Ayrıca 30 Aralık 1986 Bakanlık Emri ile ulusal amaçlı
Üreticiler Kuruluşu (OP-30) olarak ve de Avrupa Birliği tarafından tanınmış bulunmaktayız.
APROMAR, İspanya'daki su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleriyle hayvan veya bitki türleri üreten
şirketleri temsil etmektedir. APPROMAR'ın İspanyol balığı, kabuklu deniz ürünü kuluçka çiftlikleri
kabuklu deniz ürünü ve su yosunu üreticilerinden üyeleri bulunmaktadır. Kanarya Su Ürünleri
İşletmeleri Derneği (ACEAC), Endülüs Su Ürünleri Derneği (ASEMA), Kalkan Üreticileri Derneği (AROGA) ve Valensiya Balık Çiftçiliği
İşletmeleri Derneği (AVEMPI) de APROMAR üyeleridir. Ayrıca balık yemi üreticileri de dâhil olmak üzere sektöre teknoloji ve hizmet
temin eden şirketlerle de bağlantı içindeyiz. Onların ortak çıkarlarını her durumun, tavsiyenin, yönetimin ve bildirilerin önünde
tutmaktayız. Su ürünlerinin kalitesini arttırmakta, piyasanın şeffaflığını ve müşteriye sunulan bilgileri ve su ürünleri alanında
yürütülen araştırmaları, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri teşvik etmekteyiz. Ayrıca sürdürülebilir su ürünlerinin gelişimini, kaynak
korunmasını, gıda güvenliğini, çevreyle bütünlüğü ve yetiştirilen hayvanların rahatlığına saygı duyulmasını da teşvik etmekteyiz.
Onları genel devlet idaresinde, hükümette, sendikalarda, diğer ulusal kurumlarda ve Avrupa Birliği'nde temsil etmekteyiz.
İspanya'daki su ürünlerinin gelişimi için uygun yasaların çıkartılması ve geliştirilmesi için teşvikte bulunmaktayız. Araştırma,
teknolojik gelişim ve bilimsel araştırmanın yaygınlaştırılmasını teşvik etmekte ve desteklemekteyiz. Ayrıca üretim ortaklarının
pazarlamasının geliştirilmesi yönünde adımlar atmaktayız. Su ürünlerinin yaygınlaştırılmasının teşviki ve düzenlenmesi için
kampanyalar, sektör ve ilgili alanlar üzerine toplantı, seminer, fuar ve sergiler düzenlemekteyiz. Ayrıca su ürünleri tesislerine sigorta
teminatı ve stoku konusunda tavsiyelerde bulunmaktayız. APROMAR'ın su ürünlerinde uluslararası işbirliğine ayrılmış bir birimi
bulunmaktadır. APROMAR toplantısı sonucu fikir oluşturma sektörü için bir de forum düzenlenmesi sağlanmıştır. Her yıl sektörden
bağımsız bütün bir raporu yayımlamaktayız. Her ay, kuruluşun son faaliyet ve çabalarını detaylı bir şekilde anlatan APROMAR
raporlarını içeren gazeteleri yayımlayıp ortaklarımıza dağıtmaktayız. Avrupa'daki yasal gelişmeleri bir araya getirerek devlete ve
ortaklarımıza iletmekteyiz. APROMAR'ın sadece üyeleri için ayrılmış olan bir de web sitesi vardır. Basında ve dergilerde makaleler
yazarak ve basın bildirileri yayınlayarak varlığımızı sürdürmekteyiz.
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AQUARK – www.aquark.gr

Avrupa Su Ürünleri'nde uzmanlaşmış olan danışmanlık şirketi ve teknoloji ve yenilik güçlendirici
olan AQUARK 2004 yılında kurulmuştur. Görevimiz su ürünleri alanında danışmanlık, yenilik,
ileriyi görme, ağ oluşturma, iletişim, eğitim, araştırma, destek sağlama, koruma ve ilham verme
ile bunların yanında küresel su ürünleri kaynaklarını koruma ve sürdürmedir. AQUARK'ın PENED
1999, FAIR - CRAFT Fizibilite çalışması - 1999, MARAQUA 1998-2000, PESCALEX 2005-2007,
AQUACULTURE INNOVATION 2004-2006, PANDA 2004-2007, DESIGN ACT - ACE 2005-2008, ASEM Su Ürünleri Platformu- Mar 2006,
PESCALEX 2 2008-2010, AQUATNET 2008-2011, VOCATIONAL AQUALABS 2009-2011, INTRANEMMA 2010-2012.gibi AB projelerinde
uzun süreli deneyimleri vardır. AQUARK AKDENİZ SU ÜRÜNLERİ 2020 - Ocak 2011, PROFET POLICY ATİNA - Kasım 2007, PANDA
Hydra workshop - Mayıs 2005, PROFET ATİNA - Mayıs 2003, Uluslararası Balık Yemi ve Beslenmesi Sempozyumu - Haziran 2002,
Akdeniz Balıklarının Beslenmesi Semineri - Haziran 2002 ve 9. Avrupa Balık Patoloji Uzmanları Derneği Konferansı - Eylül 1999 gibi
çeşitli uluslararası toplantılar düzenlemiş ve çeşitli toplantılara katılmıştır. AQUARK ayrıca FAO, IUCN, FOESA, EFSA, EATIP ve AB gibi
uluslararası kuruluşlara ekspertiz hizmeti vermektedir. AQUARK, Akdeniz su ürünleri alanında sağlık yönetiminde öncü bir
danışmanlık firmasıdır. Temel üretici ülkeler olan Yunanistan, Türkiye ve İspanya'daki balık çiftlikleri dernekleriyle yakın olan
AQUARK, Akdeniz su ürünleri sektörünün nabzını yakından tutacak ve araştırma protokolünü uyarlamak ve sektör için uygulamalı
çözümleri formülleştirmek amacıyla incelemeleri araştırma topluluğuna kolayca aktaracak uzmanlığa ve iletişim ağı kapasitesine
sahiptir. Ayrıca yan sanayiden balık çiftçileri topluluklarına kadar bölgedeki tüm alanlarda yeni etkin uygulamalı tekniklerin,
teknolojilerin, hizmetlerin ve ürünlerin en iyi temsilcisidir. AQUARK, uygulanan epidemiyolojik ve hastalık etkisi çalışmalarını, izole
alan taramasını, güvenli ve etkin denemeler için dosya geliştirmesini, test sırasında uzman tavsiyesi ve takibini, yeni aşıların saha
uygulamalarını ve etkinliğini gözlemek adına numune almayı ve son değerlendirme ile uzman raporu yazımı için alan verilerinin
yazımını gerçekleştirerek yeni aşılama gelişimi konusuna eğilmektedir. AQUARK’ın laboratuar deneme tesisleri ağına giriş imkânı
vardır. Ayrıca epidemiyolojik profili, yüksek yönetim seviyesi ve dayanıklı parametre görüntüleme üretim sistemi olan ve gelecekte
ulusal seviyede veya Avrupa seviyesinde ruhsatlamada faydalanılabilecek bilgi jeneratörü sağlayan bir süreç içinde aşılama
adaylarının etkin bir şekilde test edilmesini sağlayan seçkin balık çiftliklerine kolaylıkla giriş yapabilmektedir.

AQUATT – www.aquatt.ie
AquaTT, Avrupa'nın su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir gelişimini destekleme amaçlı proje
yönetimi ve eğitim hizmetleri sunan uluslararası bir müessesedir. AquaTT ARGE ortamı ve
ilerleyen ticaret sektörü arasındaki bilgi açığını kapatmayı kendine misyon edinmiştir.
AquaTT'nin 19 yılı aşkın süredir Avrupa projelerini destekleme deneyimi vardır ve şu an FP7'de 12 adet projeyle ilgilenmektedir.
Yaygınlaştırma, iletişim kurma, teknoloji transferi, eğitim ve paydaşlara danışmanlık alanlarıyla ilgili olarak en üstün yöntemlerle
çalışma paketlerini tasarlama konusunda uzmanlaşmış bulunmaktayız. Şu an Gıda, Enerji, Çevre ve Deniz Araştırması'nın tüm
alanlarında araştırmaları yürütme yeteneklerimizi konsorsiyuma sunmaktayız. Bizler kar amacı gütmeyen ve KOBİ olarak
sınıflandırılmayan (finansmana öncelik vermeyen)bir müesseseyiz. Uygulamaların "etki" değerlendirmesi kriterlerinde çok yüksek
çıkmasını sağlamaktayız ve finanse edildiği takdirde projenizin konsorsiyumdaki bilim adamlarıyla yakından çalışılarak beklenen
etkiye sahip olmasını sağlamaktayız. AquaTT 1992 yılında AB COMETT programı altında Avrupa su ürünleri sektörü için Üniversite
İşletme Eğitim Ortaklığı (UETP) olarak sektördeki eğitim gerekliliklerini tek bir bünyede toplama ihtiyacından doğarak kurulmuştur.
AquaTT 'nin kurum sahipleri, İrlanda College Cork Üniversitesi ve National University Galway'dir. Şirket işlemleri üst yönetim ekibi
tarafından yürütülmekte ve deneyimli program yöneticileri ve proje sorumluları tarafından desteklenmektedir. AquaTT 38 M
€'dan,İrlanda’ya ise 5.8 M €'dan (Aquaa TT’ye 2.9 M €) daha fazla değerde FP7 kontratına katılmaktadır. Bu yüzden yönetim ve
destek ekiplerimiz, son 2 yıldır söz verdiğimiz gibi teslimat yapma kapasitemizi üç katına çıkarmış bulunmaktadır. Şirketimiz Yönetim
Kurulumuz tarafından dört İrlandalı ve üç Avrupalı yönetici tarafından yönetilmektedir. Avrupa Kültür Balıkçılığı Üreticileri
Federasyonu (FEAP)'tan bir temsilci de ayrıca oy hakkı olmadan şirketimizde pozisyon sahibidir.
AquaTT bilimsel bilgi transferi ve yönetim faaliyetleri konusunda uzmandır ve Avrupa'nın en iyi araştırmacıları ve yenilikçileri ile
birlikte şu anda Avrupa'nın karşısındaki büyük toplumsal zorluklarla baş etmek için çalışmaktadır. AquaTT Avrupa araştırma
konsorsiyumunda başarılı bir kilit role sahiptir ve Avrupa araştırma bulgularının iletilmesi, yaygınlaştırılması, etkin bilimsel bilgi
tanımlama, bulguların toplanması ve transferi ve daha iyi pazar ödemesi gibi son kullanıcı odaklı faaliyetlerde rol almaktadır.
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