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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

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN www .intranemma .eu SİTEMİZİ ZİYARET EDİNİZ

Intranemma projesi Avrupa Komisyonunun desteği ile finanse edilmiştir (AB Ömürboyu Eğitim Programı Sözleşmesi
No. 2010-1-GR1-LEO05-03986). Bu yayın sadece yazarının fikirlerini ifade eder ve Komisyon yayın içerisindeki
bilgiden derlenen hiç bir kullanımdan sorumlu tutulamaz.

LEVREK VE ÇİPURADA İŞLEME TEKNOLOJİLERİ VE ARTI
DEĞERLİ ÜRÜNLER OLUŞTURMAK İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER
Atina, Yunanistan, 9 Ekim 2012 │ Bodrum, Türkiye, 11 Ekim 2012
UZMANLAR

Profesör Petros Taoukis, Atina Ulusal Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Anabilim
Dalı, Daire IV-Ürün ve Süreç Geliştirme, Gıda Kimyası ve Teknolojisi Laboratuarı │ Iroon
Polytechniou 5, 15780 Atina, Yunanistan│ Tel: +30-210-7723171 │ Faks: +30-210-7723163│
taoukis@chemeng.ntua.gr
Minnesota Üniversitesi, ABD (1982-1990), KnorrBestFoods Hellas (ABEE) (UnileverBest
Foods International Üyesi) - Araştırma ve Geliştirme Müdürü (1992-1995), Atina Ulusal
Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Anabilim dalı, Gıda Kimyası ve Teknolojisi
Laboratuarı (1995-devam ediyor)
Prof. Taoukis'in araştırma ve yayımları, işleme süreci sırasında ve sonrasında görülen gıda bozunumunun kinetik
modellemesi, kalite ve raf ömrü tahmin modellemesi, gıda paketlemesi, öngörücü mikrobiyoloji, enzim teknolojisi ve
gelişimi ve gıda ürünlerinin kalitelerini izlemek üzere Süre-Sıcaklık Tümleştirme (TTI) sistemlerinin uygulanması alanlarını
kapsamaktadır. İşleme süreci sırasında ve sonrasında görülen gıda bozunumu ve bunlara etki eden parametreler
konusunda gerçekleştirmiş olduğu araştırmanın kapsamına HHP işleme, ozmotik işleme ve akıllı paketleme gibi yenilikçi
süreçlerde girmektedir. Gıda kalitesini izleme ve soğuk zincir yönetimi odaklı optimal sistemlerin uygulanması amacına
yönelik olarak TTI alanında gerçekleştirdiği araştırma ise son derece geniş kapsamlıdır. Prof. Taoukis, Avrupa'daki
araştırma ve eğitim projeleri ile ortak eylemlere aktif olarak katılmakta ve ayrıca birçok ulusal/AB destekli çok ortaklı
projeyi yönetmektedir. Kendisinin, çok ortaklı büyük RTD projelerinde Proje Koordinatörü olarak yoğun deneyimi
bulunmaktadır.

Dr. Theofania Tsironi, Araştırmacı Kimya Mühendisi, Atina Ulusal Teknik Üniversitesi, Kimya
Mühendisliği Anabilim dalı, Daire IV-Ürün ve Süreç Geliştirme, Gıda Kimyası ve Teknolojisi
Laboratuarı │ Iroon Polytechniou 5, 15780 Atina, Yunanistan│ Tel: +30-210-7723118 │ Faks:
+30-210-7723163│ftsironi@chemeng.ntua.gr
Dr. Tsironi, Atina Ulusal Teknik Üniversitesinde lisans ve doktora eğitimi (kimya mühendisliği) almış olup, yine Atina
Ulusal Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesinde doktora sonrası eğitimini tamamlamıştır. Balık kalitesi;
işleme, depolama ve beslenmenin etkileri; gıdanın kalite değerlendirmesi ve raf ömrü modellemesi; ısıl olmayan işlem;
öngörücü mikrobiyoloji; gıda paketleme ve soğuk zincir yönetimi uzmanlık alanları arasındadır. Ulusal ve Avrupa
çapındaki araştırma projelerine katılmakta (2004-devam ediyor) ve 2011 yılında bu yana, Yunanistan Helen Deniz
Araştırma Merkezi, Su Ürünleri Enstitüsüyle aktif olarak işbirliği yapmaktadır.

Dr. Kriton Grigorakis – Araştırmacı (Doçent), Su Ürünleri Enstitüsü,
Yunanistan Helen Deniz Araştırmaları Merkezi │Agios Kosmas Hellinikon 167777,
Yunanistan│Tel: +30 210 98 56723 │Cep tel: +30 6946694123│Faks: +30 210 98
29239│kgrigo@ath.hcmr.gr
Dr. Grigorakis, Biyoloji lisans eğitimini 1993 yılında Yunanistan Patras'da bulunan Patras Üniversitesinde, Biyomoleküler
Teknoloji yüksek lisans eğitimini 1994 yılında Birleşik Krallık Leicester'de bulunan Leicester Üniversitesinde ve Balık
Kalitesi alanındaki doktora eğitimini de 1999 yılında Birleşik Krallık Lincolnshire & Humberside Üniversitesinde
tamamlamıştır. Ayrıca Yunanistan'ın Atina kentinde bulunan Ulusal Atina Kapodistrian Üniversitesi, Bilim Metodolojisi,
Tarihi ve Kuramı Anabilim dalında, Bilim Felsefesi alanında ikinci bir lisans eğitimi almıştır. 2002 yılından bu yana HCMR
Su Ürünleri Enstitüsünde gıda kalitesi araştırmacısı olarak çalışmaktadır. Balık kalitesi konusunda birçok bilimsel
çalışması yayımlanmıştır. Kendisinin detaylı profiline şu adresten ulaşabilirsiniz:
http://www.hcmr.gr/gr/upload_files/File/BIGCV_AQ_Grigorakis_GB.pdf

Henri Hellin - Genel Müdür, Norveç Deniz Ürünleri / Viviers Marins, Telefon: +33 (0)
3 21 30 14 99 │ Faks: +33 (0) 3 21 30 00 89 │ Gsm: +33 (0) 6 80 17 07 15 │
henri.hellin@norwayseafoods.fr │ www.norwayseafoods.com
Mr. Hellin ziraat mühendisidir (BSc: Isara Lyon Fransa 1980 ve MBA: CPA / EDHEC). Paris’te ziraat mühendisliği şirketi
SEPIA’da 5 yıl proje yöneticisi olarak çalışmıs, ardından AQUANORD / GRAVELINE’de balık çiftliği tasarımı ve
mühendisliği ile ilgili üretim müdürü olarak, daha sonra da ticaret bölüm yoneticisi ve genel müdür olarak iş hayatına
devam etmiştir. Son 10 yıldır, Norveç’te ilk taze balık işlemleri ile uğraşan 90 çalışana ait ve yılda 3700 ton üretimi olan
Viviers Marins / Norveç Seafoods Boulogne şirketinde genel müdür olarak çalısmaktadır. Şirket ISO9001 / Label Rouge /
Organic sertifikalarına sahiptir. Levrek / çipura çiftlik yetiştiriciliği, balık çiftliği mühendisliği, proje yönetimi, çiftlik ve
yabani balık işlemleri konularında uzmandır. Avrupa Balık Işleme Sanayisi, Norveç Somon & Morina balık çiftlikleri,
Fransız tatlı su ve deniz türleri yetiştiriciliği, Norveç taze balık endüstrisi, su ürünleri donanım şirketleri ve Fransız
perakendecileri ile ilişki içindedir.

Viviers Marins / Norveç Deniz Ürünleri Boulogne

Taze balık işleme şirketi: fileto yapma, ayıklama, deri yüzme, kemik çıkarma,
porsiyonlama, MAP & EPS kutu ambalajlama
• Kültür (çiftlik) balıkları: Somon, morina, alabalık, levrek, mersin
• Yabani türler: Morina, mezgit, kömür (Saithe), wittig halibut, ling, redfish
• 2003 yılında 3 hissedar, Viviers de France, Marine Harvest, Marine SAS
tarafından kuruldu, 2008 yılında Aker Seafoods tarafından satın alındı ve
Norveç Seafoods grubuna ait bir Fransız sanayisi oldu
• Ana müşterileri: Fransız ve İsviçre perakendecileri (Carrefour, Auchan,
LeClerc, Intermarche, CASINO, KOOP Suisse gibi), catering şirketleri (POMONA), Somon tütsüleme şirketleri, Fransız
Toptancıları 4 000Ton/Yıl, 2 200m2, 90 çalışan, 4 Milyon € yatırım. www.norwayseafoods.com
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Raf ömrünü uzatmaya ve balık ürünlerinin soğuk zincirde
yönetilmesine yönelik yeni yöntemler
Petros S. Taoukis, Theofania N. Tsironi

Atina Milli Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Gıda Kimyası ve Teknolojisi Laboratuarı, 5, Iroon Polytechniou,
Zografou 15780, Atina, Yunanistan; Tel: +30-2107723171; Faks: +30-2107723163; E-posta adresi: taoukis@chemeng.ntua.gr
Genel
Son on yıl içerisinde geliştirilen yüksek imalat kapasitesi, genellikle birincil halleriyle satılan levrek ve mercan gibi Akdeniz
balıklarının geleneksel pazarını aşmış durumdadır. Sonuç olarak da, bu ürünlerin fiyatları hızla düşmüştür. Sektör, alternatif
ürünler üretmek ve raf ömrünü uzatmak ve yönetmek amacıyla, yeni gıda işleme yöntemleri geliştirmeye ya da mevcut
yöntemlerinin yeni kombinasyonlarını uygulamaya çalışmaktadır. Depolama ısısının izlenmesi ve kontrol altında tutulması da
kilit önem taşımaktadır. Bu yaklaşımın etkin bir şekilde uygulanması, raf ömrünün bağlı olduğu ısının sistematik bir şekilde
incelenmesi ve modellenmesini gerektirmektedir. Bu, gözlemlenen kimyasal değişiklikler, mikrobiyolojik faaliyet ve ilgili
koşulların duyumsal değeri arasında bir ilişki kurulması gerektiği anlamına gelir (Taoukis vd., 1999).
Balığın asgari düzeyde işlenmesi: Ozmotik dehidrasyonun bir ön işlem olarak kullanımı
Gıda ürünlerinin ozmotik işlemle kısmi olarak dehidre edilmesi, gıdanın besin değeri, duyumsal değerleri ve işlevsel özelliklerinin
iyileştirilmesine yönelik tabi tutulduğu bir ön işlem olarak ilgi görmektedir. Gıda matrisinin su faaliyeti azaltılarak, mikrobiyal
büyüme azaltılır. Buna ilaveten konsantre su bazlı solüsyonlarda yapılan işlem, ürün/solüsyon arayüzündeki yüksek çözgen
derişimlerin yol açtığı dekontaminasyon dolayısıyla mikrobiyal yük azalır (Collignan vd. 2001). Bu bağlamda ozmotik işlem,
gıdanın raf ömrünü uzatarak, ilk yükü azaltır ve mikroorganizmaların gelişimini geciktirir.
Balık ürünlerinin ozmotik olarak işlenmesi, tuzlama, kurutma ve marine etme gibi geleneksel işlemleri optimize
etmek, yeni süreç ve ürünler oluşturmak amacıyla kullanılabilir. Toplamda %26 doygunluktaki (ağırlık oranına göre) ikili bir
çözeltiyle (su/NaCl) karşılaştırıldığında, aynı solüsyon içinde şeker ve NaCl kullanılarak 20°C sıcaklıkta %75 doygunluk (ağırlık
oranına göre) sağlamak mümkündür. Bu da, aktarım potansiyelini arttırır ve yüksek ürün dehidrasyonu elde edilmesini sağlamak
üzere hızlı işlem yapılmasını sağlar. Şeker ve tuz içeren su bazlı üçlü çözeltilerde, suyun ortamda bulunmasına bağlı olarak tuz
alımı önemli ölçüde sınırlanır. Bunun sebebi, gıda ürünü üzerindeki son derece derişik şeker kaplamasıdır. Öte yandan, ürünün
şeker alımı da daha düşük moleküler ağırlıklı şekerler söz konusu olduğunda daha hızlıdır (Collignan vd., 2001; Collignan ve
Raoult-Wack, 1994). Ayrıca kontrollü çözgen kullanımıyla önemli ölçüde suyun ortadan kaldırılması amacıyla yüksek derişimli
çözeltilerde (60 ila 70 g çözgen 100 g-1 çözelti) yapılan işlemler de giderek daha fazla ilgi çekmektedir. Balığın ozmotik ön
işlenmesi sırasında tatmin edici kütle aktarımı sağlamak üzere, 30-50°C (Ribeiro vd., 2004) ve 20-50°C (Mujaffar ve Sankat,
2006)gibi farklı ozmotik süreç ısıları çeşitli çalışmalarda kullanılmıştır. Ancak daha düşük ısıların kullanımı, ürün hatlarında
kullanıma daha uygun olmaları açısından incelenmelidir (Collignan ve Raoult-Wack, 1994).
Balık ürünlerinde ozmotik dehidrasyon yönteminin kullanmasıyla ilgili çoğu referansta, farklı çözgenlerin (sakkaroz,
mısır nişastası şurubu)ve/veya tuzun (NaCl) denge ve balık dilimleri arasındaki kütle aktarımı üzerindeki etkisi
değerlendirilmektedir (Collignan ve Raoult-Wack, 1994; Mujaffar ve Sankat, 2006). Balık ürünlerinin raf ömrünü uzatmak
amacıyla ozmotik ön işlem kullanımının potansiyeli konusunda az sayıda araştırma gerçekleştirilmiştir. Ozmotik ön işlemin
aerobik olarak paketlenmiş çipura (Sparus aurata) balığı filetolarının kalite parametreleri üzerindeki etkisi Tsironi vd. (2009)
tarafından değerlendirilmiş ve ozmozun balık ürünlerinin raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan asgari bir işlem olarak
potansiyeli araştırılmıştır. %40-60 maltodekstrin (DE 47) ve %5 NaCl çözeltileriyle yapılan ozmotik ön işlem (daha yüksek çözelti
derişimlerinde söz konusu en yüksek kütle akımları gözlemlenmekle birlikte) önemli su kaybına (%12.3-77.0) ve katı
varsıllaştırma (%2.5-34.1) oranlarına yol açabilir. Ozmotik ön işlemden geçmiş numunelerin, takip eden soğuk depolama süreci
sırasında mikrobiyal gelişim ve organoleptik bozunum anlamında iyileştirilmiş kalite istikrarı sergilediği görülmüştür. Bunun
sonucu olarak da, raf ömrü oldukça uzamaktadır. Örneğin işlenmemiş filetoların 5°C'deki raf ömrü 4 d iken, sırasıyla %40, 50 ve
60 maltodekstrinle işlenen filetoların raf ömrü 9, 11 ve 13 olarak ölçüldü. Taze soğutulmuş balık ürünlerinin raf ömrünü
uzatmak anlamında, ozmotik işlemin kullanılmasının getirdiği potansiyel bu örnekte görülmektedir.
Balık ve balık ürünlerinin yüksek basınçla işlenmesi
Yüksek hidrostatik basınç (HHP), soğuk pastörizasyonu etkileyen yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyulmadan belirli gıdalardaki
mikroorganizmaları devre dışı bırakmak üzere kullanılabilen ve böylece duyumsal kaliteden ödün vermeden bozulabilir
ürünlerin raf ömrünü uzatabilen yeni bir süreçtir. Geleneksel ısıl işlemle karşılaştırıldığında yüksek basınçlı işlemin avantajı,
besin değeri ve duyumsal değerlerin daha iyi korunmasına dayanmaktadır. Genel anlamda ürünler, 100 ila 1000 MPa aralığında
yüksek basınca tabi tutulur. HHP; morfoloji, biyokimyasal tepkimeler ve mikroorganizmaların hücre duvarı ve zarı üzerinde bazı
değişiklikleri tetikler (Knorr, 1993).
HHP'nin balık dokuları üzerindeki etkilerine yönelik olarak yakın zamanda yapılan yoğun araştırmalar sonucunda, bu
yeni teknolojinin faydaları ve eksiklikleri kademeli olarak ortaya çıkarılmıştır. HHP işlemi sonucunda, protein denatürasyonu ve
bazı içkin enzim faaliyetlerinin yanı sıra kimi mikroorganizmaların biyojenik faaliyetinin inhibe edilmesi söz konusudur (Ohshima
vd., 1993). Ancak deniz ürünleri üzerinde gerçekleştirilen çoğu HHP uygulaması, yalnızca laboratuar ölçeğinde yapılmıştır. Bu

çalışmalar, HHP'nin balık ve deniz ürünlerinin renk, lipid oksidasyonu, dokusal özellikler, mikrobiyal gelişim, biyojenik aminler,
amonyak ve trimetilamin nitrojen, duyumsal özellikler, su tutma kapasitesi ya da elektroforetik profiller gibi çeşitli içerik ve
özellikleri üzerindeki etkisini değerlendirmektedir (Ramirez-Suarez ve Morrissey, 2006; Yagiz vd., 2007; Chéret vd., 2005; Tsironi
vd., 2006). İlaveten, HHP'nin donmuş balık ve kabuklu deniz ürünlerinin çözülmesi üzerindeki etkisi de araştırılmıştır (Rouillé vd.,
2002).
HHP işleminden geçmiş ton balıkları (Ramirez-Suarez vd., 2006), çipura (Tsironi vd., 2006), çelikbaş alabalık ve
lambuga (Yagiz vd., 2007), somon (Gudbjornsdottir vd., 2010), deniz levreği (Chéret vd., 2005) ve mürekkep balığı (Paarup vd.,
2002), karides ve istiridye (Büyükcan vd., 2009) gibi türler üzerinde yapılan yeni çalışmalarda da belirtildiği üzere HHP işlemi,
ürünlerin etkin bir şekilde soğuk pastörize edilmesini, ilk yükün azaltılmasını ve mikroorganizma gelişiminin geciktirilmesini
sağlayarak deniz ürünlerinin raf ömrünü uzatmaktadır. Ayrıca balıkların kas renginde de değişiklikler yapmaktadır. Örneğin,
muhtemelen protein denatürasyonu ve hem yer değişimi ya da salımı nedeniyle L değeri üzerinden ölçülen beyazlık artmaktadır
(Ohshima vd., 1993).
HHP, soğuk depolama koşulları altında orkinos balığının raf ömrünü 22 günden ve deniz mercanı filetolarının raf
ömrünü de 10 günden fazla uzatabilir (Ramirez-Suarez vd., 2006; Tsironi vd., 2006). Doku değişiklikleri ve ekşimsi tat, HHP
işleminden geçmiş numunelerin geri çevrilmesinin en önde gelen sebebidir. Bu yüzden de, bu yeni balık işleme teknolojisinin
daha da geliştirilebilmesi adına, sözü edilen temel araştırmaların sonuçlarının bir araya getirilmesi ve takviye edilmesi
gerekmektedir (Ohshima vd., 1993).
Balık işlemede engel teknolojisi
Engel teknolojisi, mikroorganizmaların aşamayacağı bir dizi koruyucu faktörün (engellerin) tesis edilmesi amacıyla mevcut ve
yeni bulunan saklama teknolojilerinin bilinçli bir şekilde kombine edilmesini savunmaktadır (Leistner ve Gorris, 1995). Bu
konseptin (ayrıca kombine işlemler, kombinasyon muhafazası ya da bariyer teknolojisi olarak da bilinir) uygulanmasının son
derece başarılı olduğu görülmüştür. Zira engellerin zekice kombine edilmesi, ürünlerin mikrobiyal stabilitesi ve güvenliğine ek
olarak duyumsal, besleyici ve ekonomik özelliklerini güvence altına almaktadır. Zaman zaman bu, kendine has tat özellikleri
taşıyan tamamen farklı bir ürünle de sonuçlanabilmektedir. Deniz ürünleri için kullanılan engellere örnekler Tablo 1'de
verilmiştir. Bu muhafaza faktörleri üzerinde yıllardır çalışılmaktadır, ancak organik asitler, bakteriyosinler, kitosanlar, nitratlar,
laktoperoksidazlar, uçucu yağlar, modifiye edilmiş paketler vb. dahil olmak üzere, gıdalar için çok sayıda engel zaten
tanımlanmış bulunmaktadır. Tanımlanmış bu engeller; mikrodalga ve radyo frekansları, ohmik ve indüktif ısıtma, yüksek basınç,
darbeli elektrik alanı, yüksek voltajlı ark boşalması, darbeli ışık, osilasyon manyetik alanı, mor ötesi ışık, ultrason, röntgen ışını,
elektroliz NaCl suyu, ozon vb. yeni dekontaminasyon teknolojilerini de içerir (Leroi ve Jofftaud, 2008).
Tablo 1. Deniz ürünlerinde engel örnekleri
Engel
Tuz
Tütsüleme
Asitlik (pH)
Mayalayıcı mikroorganizmalar
Modifiye atmosfer paketleme
Su faaliyeti (aw)
Yüksek hidrostatik basınç
Redoks potansiyeli (Eh)
Isı (yüksek ya da düşük)
Işın yayma
Antimikrobiyal bileşikler

Ürün
Morina, kelp balığı, mercan
Soğuk ya da sıcak tütsülenmiş somon, ringa
Marine edilmiş ürünler, turşular
Geleneksel Asya sosları
Kızıl barlam, somon, mercan
Mercan, morina, köpek balığı, kedi balığı
Somon, morina, levrek, barlam, ton, alabalık, lambuga
Vakum paketli ürünler
Dondurulmuş, soğutulmuş ve konserve ürünler
Morina, mercan
Kızıl barlam, somon, mercan, morina

Modifiye atmosfer paketleme (MAP), balık ürünlerinin raf ömrünü uzatmak ve yüksek kalitede muhafaza etmek için
kullanılmaktadır. MAP balıkların raf ömrünü daha fazla uzatmak, Listeriya spp. ve Salmonella spp. gibi mikroorganizmaların
gelişme riskini azaltmak veya yanlış işleme sonucunda bulaşıcı klostridyum botulinyum bağlantılı olarak toksin gelişimini
engellemek amacıyla asgari düzeyde işlem yapılabilir (Rosnes vd., 2003). Örneğin potasyum sorbat, MAP ile birlikte kullanılan
koruyucu bir maddedir ve MAP balıklarına fazladan raf ömrü sağlayabilir. Potasyumun ve MA'nın 1°C sıcaklıkta %1 oranında,
%60 CO2, %20 O2 ve %20 N2 ile birleştirilmesi sonucunda, potasyum sorbat katkısı bulunmayan numunelerle karşılaştığında
MAP kızıl barlam ve somon numunelerinin raf ömrü 28 gün uzatılabilmektedir (Fey ve Regenstein, 1982). Ozmotik ön işlem
(15°C sıcaklıkta 45 dakika boyunca %50 HDM ve %5 NaCl ile), nisin (2×104 IU/100 g ozmotik çözelti) ve MAP (%50 CO2-%50
hava) kombinasyonuyla, çipura balığı filetolarında raf ömrü önemli ölçüde arttırılmıştır(0°C işlenmemiş numunenin 10 günlük
raf ömrüne karşılık 48 gün) (Tsironi ve Taoukis, 2010).
Yüksek basınç (10 dakika boyunca 150 MPa) ve modifiye atmosferlerin (%50 CO2 ve %50 O2) bir arada kullanılması,
vakum paketlemeyle karşılaştırıldığında en az 5 günlük bir raf ömrü artışı dolayısıyla, taze somonun muhafaza edilmesinde
faydalı bir yöntemdir (Amanatidou vd., 2000). Antimikribyaller ve düşük dozlu ışınımım bir arada kullanımı gibi sinerjik işlemler,
balık ürünlerinin raf ömrünü daha da uzatabilmektedir. Licciardello vd. (1984), paketleme öncesinde 1 kGy ışınımla birlikte
potasyum sorbat kullanımının, dondurulmuş morina filetolarında raf ömrünü uzattığını kaydetmiştir. Işınımsız vakum paketli
mercan balığının raf ömrü 14 ila 15 günken, vakum paketli, tuzlanmış ve soğutulmuş deniz mercanının ışınıma tabi tutulması
sonucunda (1-3 kGy) raf ömrü 27 ila 28 güne çıkarılmıştır (Chouliara vd., 2004).
Gıdaların muhafaza edilmesi ve işlenmesi esnasında çeşitli engellerin bir arada kullanılmasında birincil hedef, ürünü
mümkün olduğunca az ölçüde işleme tabi tutarak, deniz ürünlerinin mikrobiyal bozulma anlamında dengeli olmasını sağlamaktır
(Leistner ve Gorris, 1995). Ancak engel teknolojisi konsepti, ayrıca organoleptik kalite ya da tüketici tarafından hissedilen genel
kalitenin artmasına da katkıda bulunabilir. Bu alanda ileride yeni gelişmelerin görülmesi beklenmektedir.
Tedarik zinciri boyunca balık kalitesini arttırmak

Taze balık ürünlerinin dondurulmuş vaziyette dağıtılması sürecinin etkin bir şekilde kontrol altında tutulması, bu ürünlerin ticari
sürdürülebilirliği için önemlidir. Taşıma sırasında ve perakende düzeyinde gözetilen muhafaza sıcaklıkları, üreticinin doğrudan
kontrolü dışındadır ve çoğunlukla belirtilen koşulların dışına çıkmaktadır. Ürünlerin dondurulmuş vaziyette dağıtımına yönelik
optimize bir kalite ve güvenlik sisteminin uygulanması için, depolama koşullarının üretimden anından tüketime kadar sürekli
olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekmektedir (Tsironi vd., 2008). Bu yaklaşımın etkin bir şekilde uygulanması amacıyla, raf
ömrünün bağlı bulunduğu ısı değerlerinin sistematik bir çalışması ve modellemesi yapılmalıdır. İdeal anlamda bu, ölçülen
kimyasal/biyokimyasal değişiklikler, mikrobiyolojik faaliyet ve ilgi alanına giren koşulların duyumsal değerleri arasında zamansal
bir bağdaşıklık ilişkisi kurulması anlamına gelir (Taoukis vd., 1999). Belirli Bozulma Organizmaları (SSO) ve bozulma olayının
gerçekleştiği koşullar aralığı olan bozulma alanının belirlenmesi, balık kalitesi ve raf ömrü tahminine yönelik nitel bir
yaklaşımdır. Muhafaza koşullarının, temel olarak da ısının bir işlevi olarak SSO gelişiminin modellenmesi, raf ömrünü tahmin
etmek için gerekli görülen aracı sağlayacaktır (Koutsoumanis vd., 2002). Fotobakteri fosforeum (Dalgaard vd., 1997),
psödomonas sp. (Neumeyer vd., 1997; Pin ve Baranyi, 1998; Koutsoumanis, 2001), şevanella putrefasiyen (Dalgaard, 1995) ve
brokotriks termospakta (McClure vd., 1993) gibi belirli bozulma bakterilerinin gelişmesiyle ilgili olarak yayımlanmış
matematiksel modeller bulunmaktadır.
En yeni TTI teknolojisi ve mikrobiyal gelişim ile risk analizine yönelik tahmin modellerinin bir arada kullanılması neticesinde,
soğuk gıda zincirinde kalite ve güvenliğin iyileştirilmesini hedef alan Süre-Sıcaklık Tümleştirme (TTI) temelli bir yöntem
geliştirilebilir. Balık raf ömrü güvenilir bir şekilde modellendikten sonra, ideal olarak balığın yakalanmasından tüketilmesine
kadar geçen süre boyunca ısının etkisinin gözlemlenmesi, kaydedilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla TTI'ler gibi pratik
sistemlerin geliştirilmesi faydalı olacaktır (Taoukis vd., 1999). TTI, bağlı olduğu bir gıda ürününün tam veya kısmi ısı geçmişini
yansıtan ve kolayca ölçülebilen süre ve ısı bağımlı değişiklikleri ortaya koyan bir cihazdır. TTI'nin çalışma prensibi, genellikle
mekanik deformasyon, renk gelişimi veya hareket şeklinde gözlemlenen bir dönüt olarak ifade edilen, geri döndürülemez
mekanik, kimyasal, elektrokimyasal, enzimatik veya mikrobiyolojik değişikliklere dayanır. TTI'ler, gıda ürünün süre ve ısı bağımlı
geçmişini kümülatif olarak yansıtan ve kolayca ölçülebilen ısı ve süre değişikliklerini göstererek, üretim aşamasından tüketim
anına kadar depolama koşullarının kontrol altında tutulmasını sağlar (Taoukis ve Labuza, 2003). Çoğu TTI sistemi, hedeflenen
sabit ısıda raf ömrüyle örtüşen ya da bağdaşan faydalı dönütler vermek üzere tasarlanabilir.
Çipura filetolarının kalitesini gözlemlemeye yönelik yöntem arayışlarının bir sonucu olarak, yeni bir UV etken
fotokimyasal TTI (OnVuTM TTI, Ciba Specialty Chemicals & Freshpoint, SW) incelemesi yapıldı (Tsironi vd., 2011). Tüm
aktivasyon düzeylerinde TTI dönütünün tahmin edilmesini sağlayan birleşik bir model geliştirildi ve seçilen herhangi bir
paketleme ve depolama koşulu altında MAP çipura filetolarının kalitesini izlerken gözlemlenen yüklenme süreleri tahmin edildi.
Geliştirilen modellerin seçilen TTI'ler ile birlikte kullanılması, dağıtım ve depolama sırasında dondurulmuş balık kalitesini
izlemeye yönelik etkin bir araç teşkil edebilir. Altınkuşak (Boops boops) (Taoukis vd., 1999), çipura (Sparus aurata)
(Giannakourou vd., 2005), ton (Tsironi vd., 2008) ve kalkan (Nuin vd., 2008) gibi balıklara yönelik olarak, etkin bir kalite izleme
planı uygulamak amacıyla, balıkların raf ömrünü modellerken ve TTI seçiminde sistematik bir yaklaşım geliştirildi. SLDS (Raf
Ömrü Karar Sistemi) (Giannakourou vd., 2001) ve SMAS (Güvenlik İzleme ve Sağlama Sistemi) (Koutsoumanis vd., 2005), kalite
ve güvenlik riski anlamında ürünlerin optimize biçimde işleme tabi tutulmasını sağlayan entegre soğuk zincir yönetim
sistemleridir. Bunlar, ilgili gıda mikroorganizmalarının kinetik büyüme modelleri, ilgili ürünün özellikleri ve süre-ısı geçmişine
dayalı sistemlerdir ve soğuk zincirin belirli noktalarında elde edilen TTI dönüt bilgilerini kullanarak, tüketim anında kabul
edilemeyen veya yüksek riskli ürün yüzdesini etkin bir şekilde azaltırlar. Doğrudan (veri kaydı) ya da kümülatif olarak (TTI
dönütleri aracılığıyla) elde edilmiş olan süre-ısı geçmişi bilgisi, ürünün bozulmasıyla ilgili güvenilir göstergeler teşkil eder ve
dağıtım zincirinin tamamı üzerindeki herhangi bir noktada, kalan raf ömrünün tatmin edici bir şekilde tahmin edilebilmesini
sağlar. Dolayısıyla TTI, tüketicilere kalite kontrollü ürünler sunma amacıyla, mevcut stok rotasyon sisteminin optimize edilmesini
sağlayan faydalı, ekonomik ve karar desteği sağlayan araçlar olarak ele alınabilir. Ürünlerin ısı koşulları sürekli olarak TTI'ler
aracılığıyla izlenebilirse, kalite durumu ve kalan raf ömrü hususunda güvenilir bir tahmin yürütmek mümkün hale gelir.
Böylelikle, üretim anından tüketim noktasına kadar, soğuk zincirin optimizasyonu ve yönetimi daha iyi bir şekilde sağlanır
(Giannakourou vd., 2005; Tsironi vd., 2011)
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1. Giriş
Balık kalitesi genel olarak balığın 'mükemmeliyet derecesi' ya da alternatif olarak 'müşteri tercihlerini karşılamak üzere gözetilen
parametreler dizisi' olarak tanımlanabilir.
Kalite, bir dizi faktörü içinde barındırır:
1. Görünüş, şekil, boyut ve dış görünüm (renk, anomaliler, zedelenmeler)
2. Besin değeri
3. Yağ içeriği
4. Organoleptik özellikler (koku, tat, doku)
5. Tazelik
6. Yenilebilir kısım (balığın yenilebilen bölümünün oranı)
Balık kalitesi, iki büyük parametre dizisinden etkilenir: Özgün olanlar (balık boyutu, cinsi ve olgunluğu gibi) ve çevresel ya da dış
parametreler (yemlenme, doğal su özellikleri, genel yetiştirme koşulları, kirlenmeler). İkinci dizi, değişken düzeylerde izlenebilir
ve kontrol edilebilir.
Balık işleme süreci, balık kalitesini muhafaza etmeye (tazeliği koruyarak) ve bir noktada ürüne değer katmaya yönelik çeşitli
tekniklerden oluşur. Bu teknikler şunları içerir:
Ayıklama: Kanını boşaltma, kafayı ayıklama, iç organları ayıklama, fileto yapma, kesme, yıkama
Isı kontrolü: Soğutma- dondurma
Su faaliyeti kontrolü: Kurutma, tuzlama, tütsüleme
Balığın mikrobiyal biyotasının fiziksel kontrolü: Isı, ışınım
Balığın mikrobiyal biyotasının kimyasal kontrolü: Biyolojik muhafaza, mayalama
Oksijen azaltım potansiyelinin kontrolü: Vakum paketleme, MAP
2. Kalite kontrol yoluyla işleme sürecinde yenilikçi iyileştirmeler
Biyokimyasal kalite ve diğer kalite yönlerinin anlamı:
Balığın yenilebilir kısmının yaklaşık yapısı ve yağ dokusu (kas yağı dışında, iç organları ve karın zarını çevreleyen yağ) balığın
kalitesinde son derece büyük rol oynar:
1. Kas proteini içeriği, su ve protein etkileşimleri yoluyla duyumsal kaliteye katkıda bulunur. Ayrıca balık yetiştirme
tesislerindeki uzun süreli aç bırakma dönemlerinde protein kayıpları görüldüğünde balıklar, ölüm sonrasında gayet
yumuşak ve yapışmayan bir doku sergiler.
2. Protein dışı nitrojen (NPN), balıktaki toplam nitrojenin %9-18'ini teşkil eder ve balığın tat ve kokusuna katkıda
bulunur.
3. Başlı başına kendi tadını taşımasının yanı sıra kas yağı, balık tadını ve bozulma sonrasındaki kötü tadı belirleyen
uçucu bileşiklerin oluşmasını sağlar. Buna ilaveten, ağızda oluşan hissi de büyük ölçüde biçimlendirir. Kas yağı oranı
ne kadar yüksekse, doku da bir o kadar yumuşak, yağlı ve sulu olacaktır. Balığın yenilebilen kısmında bulunan kas
yağının yağ asitleri, ürünün besin değerini belirler.
4. İç organları çevreleyen yağ, balığın bir bütün olarak ticareti yapılıyorsa, görsel anlamda önem taşır. Ancak eğer balık
işlenecekse bu, bir kayıp olarak değerlendirilir.
5. Karın zarını çevreleyen yağ, ya yenebilen kısımla birlikte tüketilir (balık bir bütün olarak veya iç organları ayıklanarak
satılıyorsa) ya da atılır (fileto yapılmış balık ürünlerinde). İlk örnekte balığın organoleptik özelliklerine katkıda
bulurken, ikincisinde bir kayıp sayılır (iç organları çevreleyen yağ gibi).
Vücut biçimi ve boyutu da, balığın yenilebilen kısmının miktarını (ve kesim ve fileto yapma aşamasında meydana gelecek
kayıpları) büyük ölçüde belirlemesi açısında, balığın işleme potansiyelinde diğer önemli parametrelerdir.
Balığın ölmesi sonrasında gözlemlenen kalite, tazelik ve zıttı olan bozulma düzeyini içerir. Öldürülen balıklar iki temel süreçten
geçer: Endojen enzimlerin balık dokusunu kısmen metabolize ettiği otoliz ve bakterilerin balık dokularına girerek, bunları
metabolize ettiği mikrobiyal bozulma. Bu iki sürecin hız ve yoğunluğu, balıktaki tazelik kaybını ve raf ömrünü belirler.
Optimize ürünler için kalite yönetimi
Ürün/üretim sürecimizde üç temel aşama sayılabilir. Bunlardan birisi yetiştirme tesislerinde, diğer ikisi de balık öldükten sonra
söz konusu olur:
1. Canlı balık (balık yetiştirme), 2. Çiğ balık, 3. İşlenmiş balık (işleme)
Üretimin çeşitli aşamalarında yapılan yönetim, kalite üzerinde etkili olabilir. Kaliteye yapılan temel yönetim müdahaleleri şunları
içerir:
- Boyut ve yemleme tekniklerinin seçilmesi, yem yeme verimini arttırabilir (fileto büyüklüğü, boyutla doğru orantılı olarak artar)

- Çiğ balıktaki tazeliğin azalması, canlı balıkların ve balık öldürme prosedürlerinin doğru yönetilmesi sayesinde kontrol altına
alınabilir
- Yetiştirme koşulları, balığın dış halini ve görüntüsünü etkileyebilir
- Yemleme ve yetiştirme koşulları, balığın organoleptik özelliklerini büyük ölçüde etkiler
- Balık yetiştirme yönetimi aracılığıyla kalitenin düzenlenmesi, birden fazla düzeyde balığın teknolojik özelliklerini ve dolayısıyla
da bizim işleme potansiyelimizi etkiler.
- Çiğ balığın öldürüldükten sonra ayıklanması, çiğ balığın bütününün potansiyelini büyük ölçüde değiştirir (raf ömrü, işleme
kapasitesi)
- İşleme istasyonunda uygulanan kalite yönetimi, işleme sonuçlarını yüksek derecede etkileyebilir
Nihai ürün üzerinde optimize sonuçlar elde etmek için, bir 'Entegre Kalite Yönetimin' ihtiyaç duyulur. Bunun anlamı, üç ürün
aşamasının her birinde kalite yönetimi uygulanmasıdır.
1. Canlı balık - balık yetiştirme
Yemleme, vücut biçimini büyük oranda etkiler. Çipura balığında, düşük yemleme oranları ve aç bırakma süreçleri, daha çubuk
benzeri bir vücut biçimi yarattır. Ancak vücut biçimi, yemlemeye bağlı olmaktan çok genetik olarak önceden belirlenmiştir. Bu
yüzden, çipura balığının geometrik modellemesi, farklı yetiştirme tesislerinde bulunan ve genetik olarak farklı olan balıkların,
benzer koşullarda yetiştirilmiş olsalar bile, morfometrilerine bakılarak birbirilerinden ayırt edilebileceğini gösterdi.
Gerek levrek, gerekse de mercan balığında, ölüm sonrası kalite üzerinde mevsimlerin etkisi gözlemlendi. İlaveten, yaşam
geçmişi de ölüm sonrası kaliteyi büyük ölçüde etkileyebilmektedir. Bu durum, hem farklı yetiştirme arka planlarına sahip olan
çipuralar hem de vahşi ortamda yetişen ve kültür çipura ve levreklerinde gözlemlenmiştir. Tüm bu farklı koşullarda yetişen
balıkların raf ömrü ve bozulma süreçleri farklılık göstermektedir.
Ölüm sonrası kaliteyi etkileyebilecek önemli bir yemleme faktörü de diyet yağ asitleridir. Zira çoklu doymamış yağlar (PUFA'lar),
lipid oksidasyonuna karşı daha savunmasızdır. Yakın zamanda uygulanan bir yöntem de, ölüm sonrası oksidasyon stabilitesini
arttırma amaçlı olarak balık yetiştiriciliğinde çeşitli diyet antioksidanların (örneğin tokoferoller ve astaksantinler gibi)
kullanılmasıdır. Ayrıca 1 ila 2 gün boyunca aç bırakılan balıkların (su ürünleri yetiştiriciliğinde yaygın bir uygulamadır),
bağırsaklardaki peptik enzimlerin azalması ve nihayetinde daha düşük otolitik faaliyet gerçekleşmesi dolayısıyla daha iyi
muhafaza edildiği görülmüştür.
Yemlemenin balıketindeki lipid içeriği üzerindeki etkisi, ayrıca balığın fileto yapılabilmesini ve ısıl işleme tabi tutulabilmesini de
etkilemektedir. Somon balığında, yemleme sıklığının ve diyet yağ içeriğinin arttırılması sonucunda (bu da, bunların kas yağı
üzerindeki etkisini arttıracaktır), balık ölümü sonrasında yapılan filetoların yarıldığı gözlemlenmiştir. Diyet yağ (balık yağının
yerine bitkisel yağ konulması) ve filetodaki yarılma arasında bazı ilişkiler kurulmuştur. Ayrıca filetonun yarılması, balık ölümü
sonrasındaki düşük pH değerine ve bunun bağ dokuları üzerindeki etkisiyle ilişkilendirilmiştir. İkinci ilişkilendirme, yarılmanın
doğrudan balığın beslenme biçimiyle ve ayrıca balığın öldürülmeden önce maruz kaldığı stres ve glikojen rezervlerindeki düşüşle
ilintili olduğuna işaret etmektedir.
Canlı balık söz konusu olduğunda, işleme sonuçlarının optimize edilmesinde ilk temel husus ayıklamadır. Balığın toplanması
öncesinde sağlanan 5-10 Kg/m3 aralığındaki düşük stok yoğunluğu, balık stresini azaltacaktır. Balığın, organ içeriğinin
boşaltılması için gerekli görüldüğü kadar uzun süre aç bırakılması da, ürünün daha iyi muhafaza edilmesini sağlar (bozulmanın
otolitik aşamasını uzatır). Çipura ve levrek için genellikle 2 ila 3 gün yeterlidir (asgari 1 gün ve azami 8 gün).
Balığın ayıklanması süreci öncesinde ve sırasında meydana çıkan stres; balıkta anaerobik metabolizmaya, laktik asit
yoğunluğuna, ölüm sonrası daha hızlı pH değeri düşüşüne ve dolayısıyla da daha erken ölüm katılık gözlemlenmesine neden
olur. Bu yüzden, stres protokollerinin mümkün olduğunca düşük tutulması çok önemlidir.
2. Çiğ balık
Balığın ölüm sonrası ısısı, çeşitli biyokimyasal bozulma süreçlerini etkileyecektir. Bazı balık türlerinde bu, ölüm sonrası katılık
ortaya çıkma hızını etkiler (çipura ve levrek örnekleri ile ilgili bu konuda bilgi yoktur). Bu yüzden de, ölüm sonrası ısının kontrolü
çok önemli bir husustur.
Erken görülen ölüm sonrasın katılık, işleme güçlüklerini arttırır. Çipura ve levrekte katılık, öldürülmelerinden birkaç saat sonra,
muhtemelen balık daha işleme istasyonuna ulaşmadan başlar.
3. İşleme - işlenmiş balık
Çipura ve levrek için kullanılan iki en yaygın işleme türü olan ayıklama ve fileto yapma süreçleri düşünüldüğünde, çeşitli kalite
yönetim sorunları söz konusudur. Henüz ayıklamanın çipura ve levrekte ürünün raf ömrünü uzatıp uzatmadığı hususu netlik
kazanmamıştır. Ayıklamanın, dondurma hızı açısında büyük balıklarda olumlu etkileri olabilir, ancak karın boşluğunun açık
havayla temasına bağlı olarak, lipid oksidasyonu açısından olumsuz etkileri de olabilir. Mevcut bulgular, ayıklama işleminin
yıkama işlemiyle birlikte kullanması halinde, çipuranın avantajları olduğunu göstermektedir. Artıkların giderilmesi ve bakteriyel
kirlenmenin önlenmesi, yıkama işleminin mekanizması olarak değerlendirilmektedir.
Fileto yapma, kalite kontrol ve muhafazasının nispeten karmaşık olduğu bir prosedürdür. Geleneksel olarak fileto işlemi, ölüm
sonrası katılık gerçekleştikten sonra yapılır. Katılık öncesi fileto yapmanın ise, herhangi bir yarığı olmayan ya da çok az yarılmış
son derece taze bir ürün elde etmek gibi bir avantajı vardır. Öte yandan, katılık öncesi aşamadı fileto yapıldığında şekil
değişikliği, gözlemlenen özelliklerden birisidir. Bunun getirdiği iki dezavantaj da, daha yumuşak doku ve kılçık dikenlerinin
çıkarılmasının zorlaşmasıdır. Çipura ve levrekte, katılaşma öncesi fileto işleminin uygulanabilme imkanı düşüktür.
Çipuranın fileto yapılmasıyla ilintilendirilen temel sorun yarılmadır. Yarılma, filetodaki kas lifleri arasındaki bağlayıcı dokunun
(miyokomata) yırtılmasıdır. Bu, karmaşık ve çok parametreli bir sorundur. Genel olarak, balık gövde ısısının yüksek, katılığın son
derece yoğun ve ölüm sonrası pH değerinin düşük olduğu durumlarda gerçekleşir. Ayrıca birçok parametreye de bağlıdır
(örneğin çözünür kolajen içerik, kas yağı içeriği, katılık esnasında gözlemlenen balık gövde ısısı gibi).

3. Sorun çözme yaklaşımı
Genelde, balık üretiminde bir sorun baş gösterdiğinde, bunun çözülmesi ya da sınırlandırılmasına yardımcı olabilecek belirli bir
dizi soru sorulabilir. Bunlar şu soruları da içerir: Sorunun yapısını biliyor muyum? Eğer evet ise, kaç tane kritik parametre
gerçekleşti? Bunlardan kaçını izleyebilirim? Bunlardan kaçını kontrol altına alabilirim? Kritik bir parametre tanımlandığında, bu
parametreyi kontrol edebilir miyim? Eğer hayır ise, izleme aracılığıyla bu parametre için kritik değerler belirleyebilir miyim?
Soruna karşı bazı tedbirler alındıktan sonra, geribildirim de gerekli olabilir: Sorunu çözebilir miyim? Eğer çözemiyorsam, durumu
iyileştirebilir miyim?
4. Sonuç
Balığın biyokimyasal kalitesi, işlenmiş gıda kalitesi için çok önemli belirleyici bir faktördür. Bizim kontrol yetimiz, balık yetiştirme
yönetimine bağlıdır. Balığın kesilmesi ve öldürüldükten sonra ayıklanması da, balıkta görülen tazelik kaybı anlamında kalite
hususunun karmaşıklığını derinleştirmektedir. Üretimin üç aşamasındaki (canlı balık, çiğ balık, işlenmiş ürün) kalite yönetimi,
nitel nihai ürünler elde etmek için büyük önem taşır.
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Amaç:

• Su ürünleri işleme endüstrisinin şu anda en olgun sektörler tarafından uygulanış şekli, Örnekler Somon balığı ve Kuzey
Deniz yaban balık türleri (Morina ve Mezgit balığı)
Su ürünleri işleme endüstrilerinin organizasyon yapısı, gelişimi ve eğilimleri, bu eğilimlere yol açan faktörler
• Endüstrinin organizasyonunu, yapısinı ve gelişimini etkileyen ve koşullarını belirleyen yönetimini sağlayan ana faktörler
• Sanayi operatörleri ve hissedarlar arasındaki ilişki, etkileşim ve işbirliği, akıntığa karşı balıkçılık ve çiftçilik, akıntığa doğru
BtoB ve tüketici açısı, işlemçiler ve lojistik hizmetleri
• Birincil ve ikincil işleme faaliyetlerinin özünü oluşturan ana adımlar ve bu adimlara ilişkin teknikler, kurallar ve
organizasyon yapısı
Akdeniz balıkçılığı (yetiştiriciliği) sektörünü daha olgun su ürünleri endüstrisinin deneyiminden faydalanarak eğitmek ve
gelişimine yardımcı olmak
• Bu sektör ve daha olgun su ürünleri sektörleri arasındaki benzerlikleri ve farkları tespit etmek
• Aynen uygulanilabilecek fırsatları ve daha itinali seçim ve organizasyon gerektiren farkları, bunlardan doğan riskleri
belirlemek

Bölümler:
1.1: Olgun su ürünleri işleme endüstrisi, tanıtım: Ana sektörler, segmantasyon, işlem adımları
1.2: Ekonomik parametreler: Işlenmiş ürünlerin maliyetini hesaplama, yatırımlar ve ROI, maliyet ve sektörün yapısal
organizasyonu arasındaki etkileşim ve temel maddi konular
Ürünlerin özellikleri ve onlara ilişkin işleme teknikleri ve maliyet etkisi
1.3: Anahtar verimlilik parametreleri:
Su ürünleri işleme endüstrisinin verimliliğini ve performansını belirleyen ana noktalar, etkileşim yolları
Yabani ve balık çiftliği ürünleri arasındaki farklar, sürecin tüm adımları içerisinde entegrasyonu ve tedarik zincirinin önemi
1.4: Urün özellikleri ile ilgili işlemlerin ana parametreleri
2.1: Ilk bölümde sunulan konulara bağlı, su ürünlerine değer katmak için kullanılan tüm yenilikçi yöntemler ve riskleri,
Akdeniz balık çiftliği ürünlerinin türlerine göre olan bağlantısı, piyasa segmentine göre olan baglantısı
2.2: Piyasa ve tüketicilerin ürün algılayışına ve değerine olan etkisi, ana parametreler

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 (OP30) 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.

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 Mart 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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