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I

ÖNSÖZ
Bu projenin temel amacı; Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi’nde elde edilen 28 yıllık
bilimsel ve teknolojik Ar-Ge birikimi sayesinde, ticari değeri yüksek bir insan gıdası olarak yurtiçi ithalatı
giderek artan, üretilmesi halinde yanı başımızda büyük bir pazar olarak duran Avrupa piyasasına ihraç
edilebilme potansiyeli çok yüksek olan ve ülkemiz su ürünleri sektörü için desteklenmesi gereken yeni
ve alternatif türler kapsamında öncelikli türler arasında görülen karideslerin ülkemiz koşullarında
ekonomik ve sürdürülebilir üretimlerinin yapılabilmesi için tamamen endüstriyel uygulamalara yönelik
düşük maliyetli bir prototip üretim sistemi ve modeli geliştirilmesidir. Bu projenin spesifik hedefleri ise;
Ý Minimal su kullanımı ve deşarj imkanı veren ekonomik bir resirküle sistem ile daha ekolojik ve
çevre-dostu bir üretim modeli ortaya koyarak, birim alandan yüksek ve yılda üç ürün alınmasına
imkan verebilecek araştırmalar yapmak,
Ý Düşük veya sıfır balık unu (BU) ve ağırlıklı olarak yerli hammaddeler kullanarak karideslere yönelik düşük-maliyetli ve suda stabilitesi yüksek, ekonomik ve aynı zamanda üstün performans sağlayan yem rasyonları geliştirmek,
Ý Yüksek stoklama yoğunluklarının karideslerin lizozim aktivitesi ile kan parametrelerinden hemosit
miktarı, fagositik aktivite ve ayrıca stres indikatörü olarak da HSP genlerinin ekspresyonuna
etkilerini inceleyerek en uygun stoklama yoğunluğunu belirlemek,
Ý Resirküle sistemlerde su kalitesini iyileştiren ve karideslerde bağışıklık sistemini güçlendiren ve
bağırsak florasını destekleyen probiyotikler ile fitojenik maddelerin farklı kombinasyonlarda kullanımının (suda ve/veya yemde) karideslerin yem tüketimi ve büyüme üzerine etkilerini incelemek,
Ý Deniz kenarlarına bağımlı olmadan karides üretimi yapılabilmesine imkan veren ve doğrudan
ticarileştirilebilir kompakt bir prototip üretim sistemi tasarlamak,
Ý Kapalı bina veya seralardan daha yüksek miktarda ürün alınabilmesini sağlamak amacıyla çok
katlı tank sisteminin kullanışlılığını ve ekonomikliğini araştırmak,
Ý Fotovoltaik paneller kullanarak solar enerjiden elde edilecek olan elektrik ile daha ekonomik ve
sürdürülebilir bir üretim yapılabileceğini ortaya koymaktır.
Bu projeden elde edilecek sonuçlar direkt olarak ekonomik değeri çok yüksek olan karideslerin
ülkemiz koşullarında ticarileştirilebilmesine ve su ürünleri yetiştiricilik endüstrisine yeni ve alternatif bir
ürün kazandırılabilmesi ve bunun sürdürülebilir olabilmesine yöneliktir.
Bu proje kapsamında yürütülen çalışmaların tamamı 215O006 kodlu proje ile TÜBİTAK
tarafından desteklenmiştir.
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ÖZET

Bu proje ekonomik ve sürdürülebilir bir karides üretim modeli geliştirebilmek amacıyla kapalı
devre sistemlerde (RAS) dört deneme yürütülmüştür; 1. Denemede; Penaeus semisulcatus için balık
ununa (BU) alternatif hammaddeler [(tavuk unu, soya unu (SU), mısır glüteni (MGU), yer fıstığı ve fındık
küspesi] kullanarak yemler üretilmiştir. İki ay süren denemede SU+MGU karışımı (MİKS2), özellikle %10
BU+MİKS2 karideslerde yüksek yaşama oranı ve büyüme sağlamıştır. Bulgularımız P. semisulcatus için
BU’nun formülasyonlardan çıkartılabileceğini, ancak cezbedicilik ve besinsel denge açısından, yeme %10
seviyesinde eklenmesinin daha uygun olabileceğini göstermiştir. Alternatif hammaddeler yem maliyetini
%18.42-29.82 azaltmıştır. Hidrostabilite testlerinde, kuru madde/protein kayıpları ve ekonomiklik açısından
en başarılı bağlayıcılardan birisi olarak buğday glüteni öne çıkmıştır. 2. Denemede; üç stoklama yoğunluğunda (200, 400 ve 800 adet/m2) P. vannamei yavruları, sırasıyla, %77, %78 ve %82 yaşama oranları ile
1.35, 1.09 ve 1.12 grama ulaştırılmıştır. Tuzluluk ve formalin stres testleri yüksek stoklamanın karideslerde
hassasiyete neden olduğunu göstermiştir. HSP70 ve HSP90 seviyeleri stoklama yoğunluklarıyla artmış,
ancak 1-2 gün içerisinde regüle edilerek normal düzeye indirilmiştir. Kronik yüksek stoklama stresörüne
karidesler zamanla adaptasyon göstermişlerdir. 3. Denemede; probiyotik/fitojenik madde kullanımı ile
karideslerin (P. vannamei) biyolojik performansından ziyade, sudaki azotlu atıkların ve Vibrio bakteri gelişiminin baskılanabileceği ortaya çıkartılmıştır. 4. Denemede; altı katlı tanklarda 40, 80 ve 160 adet/m2
stoklama gruplarında, 4 ay sürdürülen deneme sonunda, karideslerde yaşama oranları %62 ile %77.50
ve ağırlıkları 18.31 ile 22.15 g arasında değişmiştir. Altı katlı tanklarda 1 m2’den (6 kat olarak) 4.14-11.88
kg ürün alınabilmiştir. HSP bulguları, P. vannamei’nin 2 kg/m2 veya 4.74 kg/m3 biyomas seviyesinde
kronik stres yaşadığını göstermiştir. Karides yetiştiriciliğinde büyütmenin 3.5-4 ay gibi kısa sürmesi, yüksek
stoklama koşullarında hastalık riskini azaltmakta ve daha fazla ürün üretilebilmesine imkan vermektedir.
Sonuç olarak, bu proje; P. vannamei ile, düşük maliyetli bir RAS yatırımı, ekonomik ve hidrostabilitesi
yüksek yemlerle ve solar enerji desteği ile ülkemizde başarılı, sürdürülebilir ve çevreci bir üretim yapılabileceğini kanıtlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Resirkülasyon Sistemi, Karides, Yetiştiricilik, Stoklama Yoğunluğu, Katlı Tank,
Probiyotik, Büyütme

VIII

ASTRACT

In order to develop an economical and sustainable shrimp production model, four experiments
were carried out in recirculating aquaculture systems (RAS) in this project. At the 1st experiment; for
Penaeus semisulcatus, feeds were produced by using alternative raw materials to fish meal (FM), i.e.
poultry meal, soybean meal (SM), corn gluten (CGM), peanut meal and hazelnut meal. In the experiment
lasting two months, the mixture of SM+CGM (MIX2), especially of 10% FM+MIX2 provided high survival
rate and growth in shrimp. We found that for P. semisulcatus, FM could be totally removed from the
formulation, but it might be still be more appropriate to add it at 10% to the formulations for improving
attractibility and nutritional balance. The use of alternative raw materials decreased feed costs by 18.4229.82%. In hydrostability tests, wheat gluten was found to be one of the most appropriate binders in terms
of dry matter/protein losses and price. In the 2nd experiment, P. vannamei were reared in three stocking
densities (200, 400 and 800 pcs/ m2) at 77, 78 and 82% survival rates and 1.35, 1.09 and 1.12 g weights,
respectively. Salinity and formalin stress tests have shown that high stocking leads to susceptibility in
shrimp. HSP70 and HSP90 levels increased with stocking densities but were regulated to normal levels
within 1-2 days. Over time, the shrimp showed adaptation to chronic high stocking stress. At the 3rd
experiment; the use of probiotic/phytogenic substances has revealed that the abundance of nitrogenous
wastes and Vibrio bacterial growth are suppressed rather than improving the biological performance of P.
vannamei. At the 4th experiment; in the six-stacked tanks, at the end of the growout phase which lasted
four months, the shrimps in 40, 80 and 160 pcs/m2 stocking densities reached at average weights of
18.31 to 22.15 g with survivals ranging from 62% to 77.50%. The six-stacked tanks produced yields of
between 4.14 and 11.88 kg per m2 of bottom area of all six tanks combined. HSP findings have shown
that P. vannamei is experiencing chronic stress at the level of 2 kg/m2 or 4.74 kg/m3 biomass. The growout period, which lasts as short as 3.5-4 months, in shrimp farming reduces the risk of diseases in high
stocking conditions and allows more products to be produced. As a result, this project carried out with P.
vannamei has proven that a successful, sustainable and environmentally friendly shrimp production can
be acheved in Turkey on conditions that low-cost RAS, inexpensive and water-stable feeds as well as
renewable enerygy sources (i.e. solar panel systems) are all combined in the production model.

Key Words: Recirculation System, Shrimp, Culture, Stocking Density, Stacked-tanks, Probiotic, Growth
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