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Abstract
Regeneration of the Broodstock Management in Trout Farms in East Black Sea Region
Rainbow trout aquaculture takes the traditional business structure, despite advances in recent years in Turkey. Trout hatchery's yield
were low-level. Broodstock origin wasn't known and used the same breeding fish for a long time without refresh. This study,
conducted by the Association of Trabzon Inland Water Fish Farms, that created five different broodstocks of rainbow trout with nine
different places (Elazığ, Maraş, Kayseri, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Antalya, Kırklareli, Artvin) in Turkey. Broodstock fish selected
by sampling the genetic origin, disease status, and phenotypic characteristics. The fish tagged with PIT, grown out in the net cages for
seven months (October 2010-May 2011) and distributed to members of the Union each of 150 - 300 fish. Fish farms were selected that
they produce most-enterprises fry. These farms was controlled by researcher for water quality criteria, fish disease, and living
environments and other follow-up care and feeding conditions were the production efficiency of the incubation period investigated.
Keywords: Rainbow trout, broodstock inventory management, fecundity, PIT tagged.

Özet
Ülkemizde son dönem gelişmelere rağmen alabalık yetiştiriciliğinde geleneksel işletme yapısı sürdürülmektedir. İşletmelerde
kuluçka verimliliği halen düşük seviyelerdedir. Kullanılan anaç stok kökeni bilinmemekte, uzun dönem yenileme yapılmadan aynı
damızlık bireyler kullanılmaktadır. Trabzon İç Su Üretici Birliği tarafından yürütülen bir çalışma ile ülkemizdeki 9 farklı lokaliteden
(Elazığ, Maraş, Kayseri, Bilecik, Kütahya, Sakarya, Antalya, Kırklareli, Artvin) örnekleme yapılarak gökkuşağı alabalığı
(Oncorhynchus mykiss) genetik kökeni, hastalık durumu ve anaç özellikleri gözetilerek seçilen balıklardan 5 ayrı anaç stok
oluşturulmuştur. PIT tag marka kullanılarak bireysel olarak etiketlenen balıklar ağ kafeslerde 7 aylık (Ekim 2010-Mayıs 2011) bir
büyütme sonucunda Üretici Birliği üyelerinden en çok yavru üretimi yapan işletmelere 150-300 adet dağıtımları yapılmıştır. Bu
işletmelerin anaç balıkları muhafaza ettiği koşulları, su kalite kriterleri, balık sağlığı ve hijyeni ile diğer bakım ve besleme koşulları
takip edilerek 2011-12 üretim döneminde kuluçka verimlilikleri araştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gökkuşağı alabalığı, anaç stok yönetimi, yumurta verimi, markalama.

Giriş
Ülkemizde su ürünleri kültür üretimi
son yirmi yıldır istihdam sağlayan ve gelişme
gösteren önemli bir sektör haline gelmiştir. Su
ürünleri üretimi 2011 yılında bir önceki yıla
© Su Ürünleri Merkez Arastırma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon

göre %7.73 artarak 703.545 ton olarak gerçekleşirken, üretimin %61.44'ü deniz balıklarından
avcılık yoluyla ve %26.83'ü yetiştiricilikten elde
edilmiştir.
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Son beş yılda %10-14 büyüyen yetiştiricilik üretiminde elde edilen su ürünleri miktarı 2010 yılında 167.141 ton'dan; 2011 yılında
%12.95 artışla 188.790 tona ulaştı. Bu üretimde
alabalık yetiştiriciliği 100.239 ton içsulardan,
7.697 ton/yıl deniz kafeslerinden toplam
107.936 ton/yıl üretim ile ilk sırada yer
almaktadır (TÜİK, 2012).
Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus
mykiss) İlk olarak Amerika'da 1874 yılında
Kuzey Kaliforniya'da McCloud nehrinden
yakalanan anaçların kullanılmasıyla yapay
koşullarda Kaledonya (New York)'daki özel
kuluçkahanesinde üretilmiştir (Gall, 1992). İlk
olarak 1912 yılında Norveç'te deniz ortamında
büyütme yapılmıştır (Edward, 1978). Ticari
üretimi esas olarak 1930'larda yaygınlaşmıştır.
Günümüzde 100'den fazla ülkede yetiştiriciliği
yapılmaktadır. Gökkuşağı alabalığı üzerinde
birçok ıslah çalışmaları yapılmış olup, 15'in
üzerinde ticari varyete elde edilmiştir
(Vandeputte vd., 2008).
Ülkemizde alabalık kültürü konusunda ilk
yapılan çalışma 1953 yılında Hidrobiyoloji
Enstitüsü tarafından Abant ve Sapanca
göllerinde doğal alabalık (Salmo trutta) üretimi
konusunda yürütülmüştür (Akşıray, 1959).
Gökkuşağı alabalığı ise bilinenin aksine
ülkemize ilk olarak 1969 yılında ticari olarak
değil, orman içi suların balıklandırılması
amacıyla Yedigöller Milli Parkı (Bolu)'na
getirilmesiyle girmiştir (Polat vd., 2011). İlk
ticari yetiştiricilik girişimi Ankara'da Liman
lokantası sahibi Hasan Papilla'nın şahsi merakı
ile olmuştur. Bilecik'te kurulan işletmeye 19701973 döneminde muhtemelen Almanya'dan ve
İtalya'dan gözlenmiş yumurta getirilip,
Türkiye'de iç sularda havuzlarda yetiştiriciliği
başlatılmıştır (Okumuş, 2002a). Yine aynı
dönemde İtalya'dan getirilen bir parti yumurta
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Konya
Sarayönü deneme çiftliğinde inkübe edilerek
araştırma amaçlı kullanılmıştır (Çelikkale vd.,
1999).

Karadeniz Bölgesine 1973 yılında İtalya'dan getirilen gözlenmiş yumurtalar ile Rize
ilinde, Fındıklı ilçesinde başlayan yetiştiricilik
bölge geneline yayılmıştır. Özellikle seksenli
yıllarda kurulan bütün işletmeler damızlık
materyalini buradan sağlamıştır (Ulupınar ve
Okumuş 2002). 1996 yılına kadar işletmeler
daha çok yurtiçinden (Kayseri, Bilecik vb.) anaç
temini yoluna gitmiştir (Ulupınar ve Okumuş
2002). Daha sonra bölgeye bir miktar Norveç'li
firmalar aracılığıyla canlı alabalık ve Atlantik
salmonu (Salmo salar) getirilmiştir (Akbulut
vd., 2009). Bu tarihten sonra gelişen deniz ağ
kafes yetiştiriciliğinin balık ihtiyacı karşılanması için özellikle Amerika ilkbahar dönemi ve
Güney Afrika'dan yaz dönemi gözlenmiş
yumurta ithalatı yapılmıştır. Bu balıkların
menşei ve genetik özellikleri konusunda düzenli
bir kayıt bulunmamaktadır (SUMAE, 2012).
Dünyadaki ilerlemeye paralel olarak
Türkiye'de de yetiştiricilik sektöründe önemli
gelişmeler yaşanmış, 1980'li yılların başında iç
su göletlerinde ağ kafeslerde, 1990 yılında da
deniz kafeslerinde gökkuşağı alabalığı kültürü
ile hızlı bir gelişme göstermiştir (Akbulut vd.,
2009). Üretimdeki hızlı artış beraberinde bazı
problemler oluşturmuştur. Sektöre verilen
desteklerin etkisi ile dinamik bir yapıda olan
özel sektör yatırımları artmış, baraj göllerinde
ağ kafeslerde üretimlerin öngörülenden çok
artması ile yavru balık ihtiyacı baş göstermiştir.
Bölgeden yavru balık talepleri mevcut
kuluçkahane kapasitelerinin artmasını teşvik
etmiş ve ilk etapta yavru balık ihtiyaçları ülke
genelinden canlı balık nakli ile karşılanmaya
çalışılmıştır.
Trabzon ilinde 1.690 ton düzeyinde olan
üretim kapasitesi, bazı ağ kafes işletmelerinin
ruhsat kapasitelerini arttırmasıyla 2011 yılında
8.000 ton/yıl olmuştur. 2006 ve 2011 yıllarında
bölgedeki işletmelerinin ihtiyaçlarının karşılanması için yurtdışından triploid ve tüm dişi stok
yumurta ithalatı yapılmıştır (SUMAE, 2012).
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Su ürünleri yetiştiriciliğinde istenen sonucun elde edilmesi; yetiştiriciliği yapılan türün
tüm üretim döngüsünün kontrol edile-bilmesi,
anaç bireylerin iyi bir genetik yapıya sahip
olması, hastalıkların etkili bir şekilde kontrolü
ve bulaşmanın önlenmesi, büyüme ve gelişme
için optimal fizyolojik, çevresel, beslenme
koşullarının bilinmesi, üretimin yapıldığı
ortama kaliteli ve yeterli su temin edilmesi,
yenilikçi yönetim tekniklerinin uygulanmasına
bağlıdır (Okumuş, 2002a). Özellikle deniz
balıkları yetiştiricilik tesisleri bu kriterleri
sağlayan bir yapısal değişim göstermiştir.
Alabalık yetiştiriciliğinde de bu faktörlerin
geliştirilmesi ve uygulanması gerekmektedir.
Yurtiçinden yavru ihtiyacının karşılanması için
Doğu Anadolu ve Ege Bölgesinde 5-20 milyon
yavru/yıl üretim yapan kuluçkahaneler faaliyete
geçirilmiş, mevcut işletmeler ise kapasitelerini
arttırma yoluna gitmiştir. Kapalı devre sistemler
kurularak teknolojik alt yapısını geliştiren
işletmeler özellikle yaz aylarında yumurta
ithalatı yanında fotoperiyot uygulaması ile yılda
3 veya 4 farklı dönemde yumurta alımına
başlamıştır.
Bütün bu gelişmelere karşın özellikle
Doğu Karadeniz Bölgesinde küçük aile
işletmesi yapısındaki işletmelerde geleneksel
üretim yapısı devam ettirilmektedir. Anaç stok
kendi balıklarından veya yakın işletmelerden
temin yoluyla değiştirilmektedir. İşletmelerde
çok sayıda anaç bulundurulmasına karşın etkin
anaç sayısı (Ne) (Tave, 1999) düşük kalmakta,
genetik kapanma riski oluşmakta ve verimlilik
düşmektedir (Okumuş, 2002a). Gerek talepteki
artış gerekse ürüne sağlanan doğrudan destek
nedeniyle mevcut işletmeler kapasitelerini
artırma ve deneme-yanılma yoluyla yeni
arayışlara başlamışladır. Ancak, mevcut
durumu ile Karadeniz'de balık yetiştiriciliğinin
sürdürülebilir gelişimi mümkün görülmemektedir. Bu nedenle yeni strateji ve yaklaşımların geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu
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çalışmada Trabzon ilinde başlatılan ve Doğu
Karadeniz Bölgesindeki işletmelerde anaç stok
yönetimi geliştirilmesini hedefleyen pilot
uygulamanın sonuçları irdelenmiştir.
Materyal ve Metot
Araştırma Sahası
Çalışma kapsamında ülkemizdeki 9 farklı
lokaliteden (Elazığ, Maraş, Kayseri, Bilecik,
Kütahya, Sakarya, Antalya, Muğla, Artvin)
örnekleme yapılarak genetik kökeni, hastalık
durumu ve anaç özellikleri gözetilerek seçilen
gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'ndan 5 ayrı anaç stok oluşturulmuştur.
Genetik benzerlik, hastalık durumu, anaç
kökenleri değerlendirilerek oluşturulacak yeni
anaç stok yapısı için, beş farklı lokaliteden
(Artvin-K.Maraş-Kayseri-Kütahya-Sakarya)
2.500 adet porsiyonluk balık getirilmiş, PIT tag
marka kullanılarak bireysel olarak etiketlenen
balıklar ve ağ kafeslerde 7 aylık (Ekim 2010Mayıs 2011) bir büyütme sonucunda Trabzon
İçsu Ürünleri Üretici Birliği (Birlik) üyelerinden en çok yavru üretimi yapan işletmelere 150300 adet dağıtımları yapılmıştır. Dağıtım
yapılan işletmeler Trabzon ilinde en çok yavru
üretimi yapanlar arasından seçilmiştir (Şekil 1).
Markalama
Anaç olarak dişi bireylerin takibinin daha
uygun olacağı varsayılarak, İlk etapta anaç
adayı olarak alınan ve 1+ yaşındaki 2.500 adet
bireyden dişi olanlar, 12 mm 134 KHz PIT tag
marka (Biyomark Inc., ABD) kullanılarak
bireysel markalama yapılmıştır.
Markalama işlemi SUMAE Yomra Ağ
Kafes İşletmesinde 16,4°C su sıcaklığında
uygulanmıştır. Markalar, balıklar 50 ppm'lik
benzocaine çözeltisi içerisinde bayıltıldıktan
sonra enjektör yardımıyla sırt yüzgecin ön
bölümünden 60-70° açı yapacak şekilde kas
dokusu içinde yaklaşık 2 cm derinliğe
uygulanmıştır (Şekil 2).
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Balıkların yara bölgesinden enfeksiyon
kapmaları ve kendi aralarında hastalık bulaşmasını önlemek için literatüre uygun olarak
marka ve enjektörler %90'lık etil alkol içinde
muhafaza edilmiş ve her uygulama sonrası
enjektör uçları etil alkol ile strerilize edilmiştir.
Markalama sonrası yara bölgesine antibiyotikli
merhem (Terramycin ve Polimiksin-B karışımı

merhem) uygulanmıştır. Balıklar bu marka
sisteminde kas doku içine yerleştirilen 1.2 mm
boyuttaki cip markalar, dışarıdan el tipi
dedektör ve aparatlar kullanılarak dijital olarak
okunmaktadır. Her uygulama sonrası markanın
uygun mesafeden okunması test edilmiştir.
Markaların tamamında rakamsal görüntüleme
sağlanmıştır (Şekil 2).

A

B
Şekil 1. A: Anaç stok seçiminin ve genetik örneklemenin yapıldığı yerler. B: Trabzon ilinde anaç dağıtımı yapılan
işletmeler.

Şekil 2. Markalama materyali enjektör ve dedektör ile balıkların PIT tag marka ile sırt kas dokusuna markalama işlemi
görünümü
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Anaç Balıkların Bakım Beslemesi
Çok uzun süredir aynı anaç stoğu
kullanan işletmeler anaç yenilemeyi genelde
kendi işletmesi içerisinden satılmayan büyük
balıkları anaç olarak kullanarak yapmaktadır.
Bu durum genetik daralmanın bir sonucu olan
akrabalı yetiştiricilik riskini artırmaktadır. Anaç
adayları Ekim-Aralık 2010'da canlı nakil
tanklarıyla Trabzon'a getirilmiştir. Balıklar aynı
yaş grubunda olmasına rağmen, beton havuz,
baraj ağ kafes ve deniz ağ kafes gibi farklı
ortamlarda tutuldukları için boy ve ağırlık
yönünden farklılık önemli (P<0.05) bulunmuştur. Bu durum balıkların farklı bakım ve
besleme koşullarıyla ilişkilidir (Tablo 1; Şekil
3).
Bölgede yavru üretimi ve balık sağımı
kasım ayında başlamakta ve ağırlıklı olarak
aralık ve ocak aylarında gerçekleşmektedir
(Kurtoğlu vd., 1998). Çalışma kapsamında
Tablo 1. Anaç adayı alabalıkların boy ve ağırlık ölçümleri

Şekil 3. Anaç adayı balıkların boy frekans dağılımı.
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deniz ağ kafeslerinde bakım besleme yapılacak
balıkların 1+ yaş olması nedeniyle anaç boya
gelmelerinin 6-8 ay sürmesi planlanmıştır. Arge çalışması için 4 kafes planlandığından
Kahramanmaraş, Kütahya ve Bilecik'ten gelen
anaç adayı balıklar Yomra Liman içinde bu
kafeslere yerleştirilmiştir. Kayseri ve Sakarya
Akyazı'dan getirilen balıkların Birliğe üye
işletme tesislerinde deniz ağ kafeslerde bakım
beslemesi yapılmıştır.
Oluşturulan ön anaç stoklar Mayıs
2011'de işletmelere her gruptan eşit sayıda
temsil edilecek şekilde birlik üyesi işletmelere
dağıtımları yapılmıştır. İşletmelerin mevcut
anaç stok yapısı (damızlık balık sayısı, yaşı, kaç
kez sağıldığı vb), kuluçkahane kapasiteleri ve
diğer teknik alt yapısı dikkate alındığında Tonya
ilçesindeki iki işletmeye ve Çaykara'da bir
işletmeye 100 adet ve diğer işletmelere 270-300
adet damızlık verilmiştir.
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Balıkların Kontrolü ve Sağım
İşletmelere tek tek ziyaretler yapılarak
anaç stok yönetiminin önemi ve bireysel
markalamanın niçin yapıldığı, sağım döneminde yürütülecek çalışma konusunda bilgi
verilmiştir. 15-16 Aralık'ta sağım dönemi için
bütün işletmelerde gonadal olgunluk kontrolleri yapılmıştır. Dişi ve erkek balıklar ayrı
havuzlara ayrılmıştır. 23 Aralık'ta işletmelerin
(Maçka-Altıntaş; Maçka-Karakaş Alabalık)
bilgi vermesi ile ilk sağımlar başlatılmıştır.
Proje araştırmacıları sağımlara bizzat
yaparak spermin çoklu döllemede kullanımı
konusunda işletme çalışanlarına uygulama
yaptırıldı. Spermin idrar ve mukoz karıştırılmadan uygun yöntemle alınması ile ortalama
34 dakika muhafaza edilebildiği ve döllenme
sırasında motilitenin 42 saniyede tamamlandığı
belirlendi. Marka numaraları dikkate alınarak
gerekli ölçüm (boy, ağırlık, yumurta ağırlığı,
yumurta sayısı, çapı vb.) ve veriler (su sıcaklığı
vb.) alındı. Sağım çalışmaları 26 Şubat 2012
tarihine kadar devam etti. Toplamda 524 dişi
balık sağımı yapılırken, eşey oranı 1:2 olarak
alınmaya gayret edilmiş, sağımda 346 erkek
balık kullanılmıştır. Eşleştirmelerde çoklu
(faktöriyel) dölleme (3x3; 4x4; 5x5) kullanılmıştır.
Olgunlaşmış olan dişi bireyler ±1 g
hassasiyetle ağırlıkları saptandıktan sonra 25
mg/L Benzokain ile bayıltılarak sağılmıştır.
Bireysel verimliliklerin tespiti için marka
numarası kayıt edilen dişi balıklardan her biri
ayrı ayrı plastik kaplara sağıldıktan sonra;
erkek balıklar seramik bir kap içerisinde en az
üç bireyin spermi sağılarak bekletme yapılmaksızın enjektör yardımı ile alınarak, her bir
kaptaki yumurtaların üzerine belirlenen (2-3
ml) miktarda döküldü. Yumurta ve spermler
iyice karıştırıldıktan sonra 5 dakika süreyle
döllenme için bekletildi. Sperm aktivitesi için
ilk bekleme sonrası yumurta seviyesi üzerinde
olacak şekilde su dökülerek bütün yumurtaların

döllenmesi amaçlandı. Daha sonra ise her
plastik kap içerisine yaklaşık bir litre temiz su
ilave edilerek 25-30 dakika yumurtaların su
alarak şişmesi için dinlenmeye bırakıldı. Daha
sonra yumurtalar yıkanarak pıhtılaşan sperm
kalıntıları ve kan pıhtıları uzaklaştırıldı.
Ovaryumun ihtiva ettiği toplam yumurta
miktarı gravimetrik yöntemle, E=(W/w)*e
formülü ile bulundu (Bromage vd., 1992).
Burada, E: toplam yumurta sayısı, W: toplam
yumurta ağırlığı (g), w: örnek yumurta ağırlığı
(g), e: örnek yumurtaların sayısı.
Yumurta çapları skala ile 20 yumurta
ortalaması alınarak 0.1 mm, ağırlıkları ise 0.1
mg hassasiyetle ölçüldü. Döllenme oranı,
döllenmeden bir gün sonrasında opaklamış
yumurtaların seçimi ile ölen yumurtalar
çıktıktan sonra geriye kalan yumurtaların oranı
olarak hesaplandı. Verilerin değerlendirilmesinde Microsoft Excel ve Statistica
bilgisayar programları kullanıldı. Sonuçlar
one-way ANOVA ve Duncan testleri ile
karşılaştırılmıştır.
Etkin Damızlık Sayısı
Aktif olarak döl veren veya üretilen
yavrulara gen veren bireylerin sayısıdır.
Cinsiyet oranı, çiftleştirme sistemi, familya
büyüklüğü bu sayıyı etkilemektedir. Bu
nedenle özellikle tesadüfi birleştirme tekniği
kullanılmalıdır.
Etkin Damızlık Sayısı (Ne)= 4(Dişi
sayısı) x (Erkek sayısı) / (Dişi sayısı + Erkek
sayısı) (Tave, 1999)
Bulgular ve Tartışma
Avrupa'da en çok yetiştiriciliği yapılan
türlerden Atlantik kalkanı, çipura, levrek ve
salmonid türleri ile diğer bazı türlerde anaç stok
yönetiminde genetik parmak izi (marker) ve
PIT (Passive Integrated Transponder) tag
etiketlerini bir arada kullanılmasıyla potansiyel
genetik farklılıklar analiz edilerek, üstün aile
özellikleri belirlenmekte ve buna göre anaç ye-
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nilemesine gidilmektedir (Chavanne, 2008;
Vandeputte vd., 2008; Mc Andrew, 2009). Ticari
işletmelerde ise planlı bir anaç stok yapılarak
minimum korunacak anaç sayısı gibi konularda
karar verilebilmektedir. Asya ülkelerinde
genetik kalitesini korumak için sazan ve tilapia
balıklarında etkin ıslah numarası (Ne) anaçlarda
markalama ve etiketleme uygulamaları yapılmaktadır (Fraser, 2009). Balıkların büyüme
oranı, üreme aktivitesi ve süresi gibi çok farklı
kültür özellikleri üzerinden analizler yapılarak
üstün balıkların ve ailelerin seçimi mümkün
olabilmektedir (Okumuş, 2002b).
Avrupa'da Norveç, Danimarka ve Fransa
gibi ülkeler Gökkuşağı alabalığında kendi ıslah
programlarını başlatmıştır. Ülkemizde ise
alabalık yetiştiriciliğinde gözlenen gelişmeye
rağmen özel sektör yada kamu kurumlarınca
yürütülmüş bir ıslah/seleksiyon programı
bulunmamaktadır. Bununla birlikte yurtdışından getirilen bir kısım gen maniplasyonu
yapılmış triploid veya kısır stok yumurtaların ağ
kafes yetiştiriciliği için getirilmesine karşın bazı
işletmelerce anaç olarak ayrıldığı belirlenmiştir.
Özellikle küçük kapasiteli işletmelerde kendi
yavru balıklarına dayalı bir anaç ayrımı
yapılmaktadır. Bazı işletmeler ise ticari yolla
kendi arasında yumurta, canlı balık ve anaç
değişimi yapmasına rağmen anaç yönetiminde
bilinçli davranmamakta elde kalan balıkların
yada sadece hızlı büyüyen balıkların ayrımına
dayalı bir yöntem uygulamaktadır. Bilinçli bir
seleksiyon ve anaç seçimi yapılmadığı için
verimlilik, büyüme, hastalığa dayanıklılık vb.
konularda verimlilik artışı sağlanıp sağlanmadığı bilinmemektedir. Günümüzde büyük
üreticiler tamamı dişi kültür yapmak için veya
stoklarını yenilemek amacıyla ara sıra yurt
dışından yumurta ithal etmeye devam etseler de,
pek çok işletme üretimini ülkemizde oluşan
stokları kullanarak yapmaktadır. Bu durum
ülkemize has gökkuşağı alabalığı hatlarının
gelişmiş olabileceğini ifade etmektedir.
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Ülkemizde işletmelerin kayıt tutmaması
nedeniyle anaç kökeni konusunda belirgin bir
yorum yapmak mümkün değildir. Gökkuşağı
alabalığı hatlarının genetik yapısı üzerine ise
sınırlı sayıda çalışma vardır. Ulupınar ve
Okumuş (2002) Doğu Karadeniz bölgesindeki
işletmelerin gökkuşağı alabalığı anaç stok
kökeni konusunda popülasyonların kromozom
polimorfizmini araştırmıştır. Buna göre 1996
yılına kadar bir çok işletmede Rize Fındıklı'ya
İtalya'dan getirilen stoklar anaç olarak kullanılmış, bir kısım balıkta Kayseri'den getirilmiştir.
Bazı genetik çalışmalarda ticari işletmelerde
alabalıkların hemen hemen ortak geçmiş
gösteren benzer kromozom karyotip (Ulupınar
ve Okumuş, 1999) yada gen kökeni olduğunu
göstermiştir. Moleküler düzeydeki çalışmaların
ilkinde, Togan vd. (2002) tarafından yapılan
genetik çalışmalar sonucu Antalya ve Kayseri'deki 4 çiftlikten toplanan bireylerin genetik
farklılıklarını RFLP belirteçleri yardımı ile 4
gen bölgesinde ve 8 allozim lokusunda
araştırmıştır. İşletmelerde akrabalı yetiştirme
sonucu genetik yakınlığının arttığı, buna bağlı
olarak döl verimi ve yaşam gücü başta olmak
üzere kültür verimlerinde önemli oranda azalmalar olduğu, popülasyonların heterozigotluk
düzeylerinin farklı olmadığı bildirilmiştir.
Diğer bir çalışmada, Akhan (2003) Ege
Bölgesi'nde üretim yapan üç farklı kuluçkahanenin anaç stokları arasındaki genetik
çeşitliliği RAPD belirteçler yardımıyla araştırmıştır.
Bu çalışmada Trabzon SUMAE laboratuvarında yapılan genetik çalışmalar ile
mikrosatellit bölgelere ait allel sayısı ve
popülasyonlara göre dağılımı dikkate alınarak
ülke genelinde dokuz farklı bölgeden anaç
örneklemesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar
dikkate alınarak Doğu Karadeniz Bölgesinde
özellikle küçük kapasiteli işletmelerde kapalı
bir yapıda olan anaç popülasyonu 5 farklı
bölgeden farklı gen karekterizasyonuna sahip
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stoklarla yenilenmiştir. Ağdamar, (2010) tarafından yürütülen tez çalışmasında hemen hemen
bizimde örnekleme yaptığımız işletmeleri
kapsayan 20 farklı işletmesinden örneklenen
balıkların genetik özellikleri 3 mikrosatellit
lokusunda incelemiştir. Buna göre genetik
mesafe değerleri 20 populasyondan 16'sının iki
büyük grupta toplandığını göster-miştir.
Çalışma sonuçları, ülkemiz gökkuşağı
alabalığı kültür populasyonlarında gözlenen
allel çeşitliliğinin diğer çalışmalara oranla
yüksek olduğunu, fakat gözlenen heterozigotluk
oranının düşük ve homozigot birey sayısının ve
kendileşmenin fazla olduğunu göstermektedir.
Gall ve Huang (1988) tarafından gökkuşağı
alabalığının evcilleştirme tarihi kapsamlı
şekilde gözden geçirilmiştir. Buna göre; Avrupa
ve diğer bölgelere yayılan alabalık kültür
ırklarının çoğu 1880'lerde McCloud nehrindeki
ilk kuluçka stoklarından kaynaklanmaktadır. Bu
nedenle kuluçkahane ırkları genellikle düşük
seviyelerde heterozigot yapı göstermektedir.
Avrupa'da gökkuşağı alabalığı doğal stokları
bulunmadığı için ABD'ye bağlı ithalatı devam
ettiren ve sonrasında kendi anaç stok programlarını geliştiren çiftlikler sayesinde evcil ırkların
birçok doğal stoklara göre daha yüksek
değişkenlik gösterdiği bildirilmiştir (Hershberger, 1992; McCusker vd., 2000; Hardy vd.,
2000).
Üretici Birliği'ne üye işletmelerde yerinde
yapılan incelemelerde anaç sayısı olarak 1402.700 adet balık bulundurulmakla birlikte bu
balıklardan sağım döneminde tamamı kullanılmadığı için etkin anaç sayıları (Ne) 54-718 adet
gibi düşük sayıda olmuştur. Bu durum eldeki
anaçların verimli olarak kullanılmadığını göstermektedir.
Avrupa'da gökkuşağı alabalığı evcil ırklarının çeşitli verim özelliklerinin karşılaştırılması (büyüme hızı, olgunluk yaşı, yaşama
oranı vücut kompozisyonu, işleme verimi vb.)
temelinde yapılan çalışmalar büyük bir

varyasyon göstermiştir (Morkramer vd., 1985;
Paaver vd., 2004).
Bu çalışma kapsamında Trabzon ilindeki
işletmelerin damızlık stok yenilemesi için 2510
balıktan oluşan bir başlangıç stoğu oluşturulmuştur. İşletmelerin kendi elindeki eski anaçları
2011 yılından itibaren ayırmaları ve 3+ yaş
anaçlarının kullanımı ile kullanılacak damızlık
popülasyonu sayısı 7.400'ü bulmaktadır. İdeal
kurucu (başlangıç) stoğun oluşturulmasında çok
çeşitli literatür bilgi bulunmaktadır (Okumuş,
2002b; Vandeputte, 2008; Fraser, 2009; Mc
Andrew, 2009). Salt genetikçi yaklaşımla “stok
büyüklüğü” doğal varyasyonu temsil etmeli ve
sonsuz olmalıdır gibi düşünülebilir.
Gerçekçi yaklaşımla yapılan çalışmalarda
birçok araştır-macı minimum anaç sayısının 30
(15 dişi ve 15 erkek), ve 50 (25 dişi, 25 erkek)
adet olarak kullanılması durumunda uygun
çiftleştirme yöntemi kullanılarak, anaç
etkinliğine (her sene üremede bulunma) bağlı
olarak en nadir genlerin bile %95 temsil ve
muhafaza edilebildiğini bildirmiştir
(Vandeputte, 2008). Çok uzun süreli kapalı
yetiştiricilik düşünül-düğünde ise her
jenerasyon aktif olarak döl verebilen damızlık
sayısı (Etkin Anaç Sayısı) 68-344 adet (erkek ve
dişi sayıları eşit) balıklandırma amacıyla
kullanılacak damızlık stoklarda ise bu sayının
424-685 arasında olması gerektiği bildirilmiştir
(Tave, 1999). İşletmelere dağıtım sırasında
balıkların ağ kafeslerde büyütme sonrasında
ortalama 35.4±6.21 (27.6-54.5) cm boy ve
533.8±126.44 (413-1107) g ağırlıkta olduğu
tespit edilmiştir.
Mayıs ayından sağım dönemine kadar su
sıcaklığı 8-21°C arasında değişen dere suyunda
tutulan balıklarda, bakım ve besleme çiftlik şartlarında devam etmiştir. İşletmelerde kuluçkahanelerde su
sıcaklığı 8-12°C
arasında
değişmiştir. Araştırmada kullanılan anaç
balıkların biyometrik ve üreme özellikleri ile
kuluçka verimliliğini bildiren döllenme oranı
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verimliğini bildiren döllenme oranı ve çıkış
oranı Tablo 2'de verilmiştir. Sağım öncesi
yapılan ölçümlerde anaç ağırlıkları 974-2.641
g, çatal boyları 38.0-65.0 cm arasında değişim
gösterirken, toplam yumurta verimi 2.8634.954 yumurta/anaç arasında değişmiştir. Nispi
yumurta verimi ise 1.775-2.380 yumurta/kg,
yumurta çapı 4.7-5.2 mm olarak belirlenmiştir.
Bulunan değerler daha önce Doğu Karadeniz
Bölgesinde gökkuşağı alabalığı kuluçka
verimliği konusunda yapılan çalışma sonuçlarıyla (Üstündağ, 1997; Kurtoğlu vd., 1998;
Baki, 2006) uyumludur.
Gökkuşağı alabalığı kuluçka verimliliği
en çok çalışma yapılan türdür. Bu çalışmada
anaç yenilemesi yapılan işletmelerin anaç
balıkları muhafaza ettiği koşulları, su kalite
kriterleri, balık sağlığı ve hijyeni ile diğer bakım
ve besleme koşulları takip edilerek 2011-12
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üretim döneminde kuluçka verimlilikleri
araştırılmıştır. İşletmelerin kendi anaçlarında 2+5+ yaş erkek balıklar ile 3+-7+ yaş dişi balıkların
bulunduğu belirlenmiştir. Yenileme yapılan
anaç stokta farklı ortamlarda büyütme yapılan
ve genetopik özellikleri farklı olan 3+ yaş anaçlar
kullanılmıştır.
Bu nedenle Tonya ve Maçka 1 grupları
dışında erkek ve dişi damızlıklar arasında
farklılıkları önemli (P<0.05) bulun-muştur
(Şekil 4). Uzungöl ve Maçka 1 grubu en çok
anaç bulunduran işletmeler olmakla birlikte bu
işletmelere verilen damızlıklar ile yenileme
oranı Uzungöl işletmeler grubunda %37
oranında kalmıştır. Maçka 1 grubu %54
oranında yenileme yapılması ve kendi damızlıklarının 3-4+ yaş olması nedeniyle diğer
işletmelere göre anaç büyüklüğünde fark önemli
(P<0.05) bulunmuştur.

Tablo 2. Sağım yapılan dişi ve erkek anaç alabalıkların boy, ağırlık ve yumurta verimliliği ölçümleri

*: Uzungöl'de bulunan üç işletmenin damızlık balıkları aynı kuluçkahenede sağım yapılmıştır.
** Ne: etkin anaç sayısı çoklu dölleme yapıldığı için metot kısmında verilen formüle göre hesaplanmıştır.

Şekil 4. İşletmelerde sağımı yapılan anaçlarda boy(cm) ve ağırlık (g) (ort±ss-sh) verileri.
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İşletmelerin yumurta verimi ve nispi
yumurta verimi verileri Şekil 5'te verilmiştir.
İşletmelerin yumurta verimi ve nispi yumurta
verimi yönünden farklar önemli bulunmuştur
(P>0.05). Balıklarda yumurta verimi ve
büyüklüğü çeşitli faktörler tarafından etkilenmektedir. Alabalıklarda, kuluçkahane şartlarında yapılan çalışmalarda yumurta verimi ve
kalitesi üzerinde anaç büyüklüğünün (Gall,
1974), beslenmenin (Bromage vd., 1992), balık
yaşının (Laırd. ve Needham, 1987) denizde
kalma süresinin (Thorpe vd., 1989), balığın
genotip ve tür farklılığının (Huang ve Gall,

1990) etkili olduğu bildirilmiştir. Aynı stok
kullanılmakla birlikte oluşan farklılıkların
özellikle işletmelerdeki çevresel koşullardan
veya kendi farklı yaş grubundaki anaçların
sağımda kullanılmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Farklı bölgelerden gelen damızlık
kökenine göre oluşan farklılığın ise anaç
büyüklükleri yanında literatürde belirtildiği gibi
genotipik farklılıktan oluştuğu varsayılmıştır.
Nitekim Maçka 4 işletmesinde yumurta
verimliliği en düşük olan grup olurken anaç
kökeni Maraş olan grupta yumurta verimi en
düşük olan grup olmuştur (Şekil 5, 6 ve 7).

Şekil 5. İşletmelerde sağımı yapılan anaçlarda yumurta verimi ve nispi yumurta verimi (ort±ss-sh) değerleri.

Şekil 6. İşletmeleri kendi anaç stoklarının (Karadeniz grubu) ve diğer beş farklı bölgeden getirilen damızlık balıklarla
boy(cm) ve ağırlık (g) (ort±ss-sh) verileri yönünden karşılaştırılması.

Şekil 7. Damızlık stok kökenine göre İşletmelerde sağımı yapılan anaçlarda yumurta verimi ve nispi yumurta verimi
(ort±ss-sh) değerleri.
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Çalışma ile özelikle Doğu Karadeniz
Bölgesi'nde işletmelerin uzun süreli dar
kapsamlı değişim gösteren anaç stok yapısı
yenilenmesi hedeflenmiştir. Bu nedenle öncelikle Trabzon ilinde yapılan pilot çalışma
sonrasında bu işletmelerden elde edilecek geniş
gen aralığına sahip yavru stok kullanılarak tüm
bölgede anaç stok programı yürütülebilir. Bölge
kapsamındaki işletmelerde çevresel şartlar ve
balık beslemesi yanında sürekli aynı stok
kullanımı sonucunda akrabalı yetiştiricilik
nedeniyle dejenere olmuş, bu nedenle verimliliği düşen işletmelerde anaç balık değişimi
yapılarak mevcut hayvanların ıslahı sağlanabilecektir. Bu anaç stok yönetim modelinin
genetik çalışmalara dayandırılması esastır.
Genel olarak, yeni kurulan işletmeler
yakın bölgeden ve komşu çiftliklerden satın
aldıkları yavru balıklar ile kendi damızlık
stoklarını kurarak üretime başlar. Anaç seçimi
genellikle morfolojik yapıya veya görsel
özelliklere dayanır. Birçok durumda, pazarlama
sezon sonra satılmamış balık anaç olarak
ayrılmaktadır. Okumuş (2002a) tarafından
Doğu Karadeniz işletmeleri için yapılan
değerlendirmede damızlık yaş kompozisyonu
2+ ile 7 yıl arasında ve ağırlığı 0.5-3.0 kg
arasında değiştiği; dişilere göre daha az erkek
balığın üretimde kullanıldığı fakat, genellikle
cinsiyet oranı 1:1 civarında olduğu bildirilmiştir. Yapılan çalışmada bölge işletmelerinin
özelliklerini yönünden bu değerlendirmenin
doğru olduğu görülmüştür. Genel olarak,
dişilerde sağım sonrası mantarlaşma ve elleme
nedeniyle oluşan deformasyon ve yaralanmalar
nedeniyle erkeklere göre daha çabuk değişim
yapılır. Bazı işletmelerde ise tersine olarak dişi
anaçlar hızlı büyüyenlerden seçildiği için 2+
yaş erkekler ile birlikte üretimde kullanılmaktadır. Yani düzenli bir damızlık stok kullanılmamasına karşın hep aynı populasyon kullanıldığı
için yeni gen akışı olmamaktadır. Bölge
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dışındaki stoklardan sadece anaç yenileme
amacıyla planlı bir gen akışı yapılmamaktadır.
Bunun yerine özellikle büyük ağ kafes
işletmelerinin bölge dışından sağladığı yavrulardan pazarlama döneminde satış yapılamadığında tatlısu işletmelerine yeni balık girişi
olmaktadır. Bu yenileme işlemleri bilinçli
şekilde yapılmadığı için büyük ölçekli işletmelerde dahi damızlık stoklarında istenmeyen
soyluluk etkileri önemli seviyelere ulaşmıştır.
Çoğu işletmede planlı bir çiftlik yönetimi
olmadığından ihtiyaç duyulan yavru sayısından
daha fazla anaç elde tutulmakta fakat bazı
yıllarda bu balıkların ancak bir kısmı sağımda
kullanılmaktadır. Tamamının sağılması durumunda ise işletme kapasitesinin üstünde, yavru
balık stoklanmakta ve kuluçkahane kapasitesi
aşıldığı için hastalık vb. problemler yaşanmaktadır. Çalışmada kuluçka randımanı dere suyu
veya kaynak suyu kullanımına göre değişim
göstermekle birlikte döllenme oranı %92.498.7; gözlenme oranı ortalama %76.5-94.6 ve
çıkış oranı ortalama gözlenme oranı %72.8 ±
93.7 olmuştur. Bu durum işletmelerde özellikle
kaynak suyu kullanımı durumunda fazla sayıda
anaç beslemeye gerek olmadığını göstermektedir.
Türkiye genelinde 1400 işletmede 100 bin
tonluk gökkuşağı alabalığı üretimi yapılmasına
rağmen gen ıslahına dayalı bir program
yürütülmemiştir. Oysa daha önce belirtildiği
gibi Avrupa'da daha düşük alabalık üretimleri
olan ülkeler (Yunanistan, Fransa vb) kendi anaç
stok programlarını yürütmektedir. Bu durum
yeterli alt yapıya sahip işletmeler olmamasıyla
açıklansa bile son dönemde ıslah programlarında aile/birey seçimine dayalı klasik metotlar yerine geliştirilen yeni genetik analizlerle
büyüme yada hastalığa dayanıklılık, yem
değerlendirme vb gibi özelliklerin mikrosatellit
bölgelerden tespitine dayalı metotlar uygulanmaktadır (Chavanne, 2008; Fraser, 2009).

32

Salihoğlu vd. / Yunus Arş. Bül. 2013 (2): 21-33

Yalnız bu çağdaş biyoteknolojik yöntemlerin hayvan ıslahında etkinlikle ve yaygınlıkla
uygulanabilmesinin önünde çok büyük bir
engel bulunmaktadır. O da Türkiye'deki
modern işletmelerin sayısının ve optimum
büyüklüğünün azlığıdır. Bölgede çoğu 10
ton'dan daha düşük kapasitede yaklaşık 240
işletme bulunmaktadır. Denizde ağ kafes
üretimi için halen gelişme potansiyeli vardır.
Damızlık kalitesinin attırılmasıyla bölgeye
adaptasyon kabiliyeti olan hat/ırk geliştirilerek
sektörel verimlilik ve rekabet gücünün arttırılması mümkündür. Üretici Birlikleri veya
üniversitelerin ve kamu araştırma kurumlarının
bu konuda özel sektör işletmelerle ortak
hareket etmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile
ilk kez genetik özelliklere belirlenmiş, morfometrik ve fenotipik yapısına göre seçimi
yapılmış çekirdek bir damızlık stok oluşturulması hedeflenmiştir. Eldeki damızlıklar marka
gruplarına göre üretim verimliliği yönünden
kıyaslanmıştır. Trabzon genelinde dağıtımı

yapılan işletmelerde 2011 yılı sağım döneminde elde edilen yavrularla Doğu Karadeniz
Bölgesindeki bütün işletmelerde anaç
yenilemesi yapmak mümkündür. Fakat bir
program dahilinde yenileme yapılmayacaksa
sistematik seçici davranmak yerine tesadüfi
örnekleme ile mümkün olduğunca fazla balığın
üreme gösterdiği damızlık stoklar kullanılmalıdır. Amaçsız ve programsız olarak seçim
veya ayıklamalardan kaçınılmalıdır.
Teşekkür

Bu çalışma Trabzon Merkez ve İlçeleri Su
Ürünleri Üretici Birliği tarafından yürütülen
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