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AÇIKLAMALAR 
KOD 624B00054 

ALAN Denizcilik 

DAL/MESLEK Su Ürünleri Üretimi 

MODÜLÜN ADI Çipura  

MODÜLÜN TANIMI 

Çipura balıklarında damızlık temini, inkübasyon çalışmaları 

ve besleme ile ilgili bilgilerin kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/16 

ÖN KOŞUL 
Balıklar, Fitoplankton Kültürü, Artemia Kültürü, Rotifer 

Kültürü modüllerini başarmış olmak  

YETERLİK Çipura yetiştiriciliği yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam ve donanım sağlandığında tekniğe uygun 

olarak çipura üretimi ve yetiştiriciliği yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Çipurada anaç seçimi, bakımı yapabileceksiniz. 

2. Çipurada yumurta alımı ve inkübasyon yapabileceksiniz.  

3. Çipuralarda larva bakımı yapabileceksiniz. 

4. Çipurada kafeste ve havuzlarda semirtme 

yapabileceksiniz. 

 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Balıkçılık atölyesi, çipura üretim ve yetiştiricilik 

tesisi  

Donanım: Anaç balıklar, kuluçka sistemleri, yetiştirme 

havuzları, çeşitli tipte yemler, hasat malzemeleri, nakil 

araçları, kütüphane, internet, bilgisayar, DVD, VCD 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen 

ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek 

sizi değerlendirecektir.  
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GİRİŞ 

 

GİRİŞ 
 Sevgili Öğrenci, 

 

Nüfus artışına paralel olarak denizlerde ve sahil kenarlarında yapılan deniz 

balıkçılığının öneminin ve balıkçılık faaliyetlerindeki payının arttığı gözlenmektedir. Bu 

faaliyetler içinde çipura balıklarının yetiştiriciliğinin payı oldukça yüksektir. çipura balığının 

deniz balıkları içinde lezzetli olması dolayısıyla çipura balıkları 

yetiştiriciliği,önemliekonomik değere sahiptir.  

 

Çipura Yetiştiriciliği modülü sayesinde çipura balıklarını tanıyarak damızlık seçimi, 

beslenmesi, yumurta alımı inkübasyon çalışmaları, larva beslemesi ve kafeslerde  çipura 

yetiştiriciliği yapabileceksiniz.  

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 
 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında, çipura balığı üretimi ve yetiştiriciliği 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

Çipura balıklarının şekil özelliklerini, doğal ortamdaki yaşamlarını, üreme 

özelliklerini, çipura balıklarından damızlık temin edilmesini, damızlıkların beslenmesini 

araştırınız.  

 

 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

1. ÇİPURADA ANAÇ SEÇİMİ VE BAKIMI 
 

Çipura balığı, etinin lezzeti nedeniyle aranılan ve sevilen bir balık türüdür. Ülkemizde 

1980’li yıllardan sonra başlayan çalışmalar sonucu oldukça başarılı yetiştiricilik 

uygulamalarına ulaşılmıştır. Ülkemiz bu konuda yapılan yoğun çabalar sonucunda sayılı 

ülkeler arasına katılmıştır. 2003 yılı itibariyle ülkemizde yetiştirilen çipura miktarı 18-20 bin 

ton dolayındadır.  

 

1.1. Sistematikteki Yeri (Taksonomi) 
 

Phylum   Vertabrata 

Subphylum  Pisces 

Clasis   Osteichthyes 

Ordo   Perciformes 

Subordo   Percoidei 

Familya   Sparidae  

Genus   Sparus  

Species   Sparus aurata (Linneaus, 1758)  

 

1.2. Çipura Balıklarının Doğadaki Yaşamı  
 

Çipura balıkları İngiltere kıyılarından tüm Akdeniz bölgesine kadar yaygın olan bir 

türdür. Ülkemizde daha çok Akdeniz ve Ege  Denizi'nde bulunur. Bentik bir tür olup besinini 

deniz dibinden alır. Büyüme hızları bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ege Denizi'nde 

aralık-mart aylarında yumurtadan çıkan yavrular ilkbahar aylarında 30–50 g, birinci yazın 

sonunda ise 100 g ağırlığı geçer. 

Bu balıklarda; 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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 30–50 g arası ağırlıktakilere ince lidaki,  

 100 g ağırlıktakilere lidaki,  

 100-180 gr arası ağırlıktakilere kaba lidaki,  

 200 g ve daha yukarı ağırlıkta olanlara çipura adı verilir. 

 

Genel olarak dip balıkları grubuna girer. Günün belirli saatlerinde kıyılara kadar gelir 

ve yem arar. 

Çipura balığı optimum 22–25
0
C’de iyi gelişme gösterir. 6-32

0
C sıcaklık değerlerinde 

yaşayabilir. Soğuk suları sevmez ve fazla sıcaklık değişimlerinde ölür. % 10-40 tuzluluğa 

dayanabilir. Tuzluluğun % 10’dan aşağı düşmesi iyi değildir.  

 

1.3. Morfolojisi 
 

Anatomik yapı bakımından, vücut yüksek ve yandan basıktır. Pektoral yüzgeçler 

yanlara yerleşmiştir. Pelvik yüzgeçte 5’ten fazla ışın vardır. Sırt yüzgeci önde ve sert 

ışınlıdır. Vücut, baş kısma kadar pul ile örtülüdür, pulları serttir, yanal çizgi belirgindir. Ağız 

ve diş yapısı sert olup kabuklu su canlılarını kırabilecek yapıdadır.  5-25 m derinliklerde 

yaşar. Balıklar, yaşları ilerledikçe derinlerde yaşamayı tercih eder. Özellikle 3. yaştan sonra 

derin yerleri tercih eder. 

 

Resim 1.1: Yetişkin çipura 

İri çipura balıkları ilk üreme mevsiminde 500.000 ile 1.000.000 yumurta verebilir. 

Doğal ortamda yumurta verimi daha yüksekse de kuluçkahane koşullarında da devamlı 

yumurta alımı kolaylıkla mümkün olabilmektedir. Doğal ortamda yumurtlama 5-25 m 

derinliklerde olur. Yumurtlama daha çok 14-19°C’lerde olmaktadır. Bu nedenle kuzeye 

çıkıldıkça İngiltere dolaylarında yumurtlama yaz aylarında olur. Güneyde ve Akdeniz’de ise 

aralık ayları yumurtlama mevsimidir. 

 

 Balıklar 2 yaşında cinsel olgunluğa ulaşır. Bu dönemde balıkların genel olarak erkek 

oldukları gözlenir. 3 ve 4. yaştan itibaren balıklarda dişiliğe dönüşüm olduğu görülür. Ortam 

koşullarına bağlı olarak balıkların cinsiyet değiştirmesi az da olsa mümkündür. 

 

 Kondisyon faktörü olarak aynı boy balıklar arasında ağırlık bakımından büyük 

farklar izlenebilir. Doğada balıklar, ilkbaharda daha zayıf ve yağsızdır. Sonbaharda ise 
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ağırlık maksimuma ulaşır. Ağırlığın en fazla olduğu dönem yumurtlamadan önce gonadların 

en fazla gelişmiş olduğu devredir. 

 

1.4. Anaç Balıklar  
 

Çipura balıklarında hermofrodit bir gelişme mevcuttur. Yapılan çalışmalarda ilk 8 

aylık yavru döneminde gelişme aşamasında cinsel faaliyetler henüz başlamamıştır. 1 yaşına 

kadar erkeklik gonatlarının gelişmesi sonucu bireyler erkeklik özelliği göstermeye başlar. 

17-18. aylarda cinsiyet dönüşümünün başladığı gözlenir ve 2 yaştaki bireylerin % 80’inin 

dişilik özelliği gösterdiği saptanmıştır. Sıcak bölgelerde bu değişimin daha hızlı olduğu ve 

kıyı deniz yörelerinde dişi birey oranının kısa sürede yükseldiği bilinmektedir. 2 yaşındaki 

bireylerin % 20'sinin erkek olarak kaldığı görülür. Bu değişimlerde genetik faktörler, 

beslenme ve su sıcaklığının etkili olduğu bilinmektedir. 

 

Çipura balıklarının cinsiyet dönemleri nedeni ile kontrollü üretimde dişi ve erkek  

ayrımı yaparak ayrı cinsiyettekileri ayrı stoklama çalışmaları pek başarılı olmamaktadır. 

Çünkü erkek diye ayrılan bireyler arasından bir kısmının bir süre sonra yumurta bıraktığı 

görülmektedir. 

 

Fakat kontrollü bir üretim olarak iri yapılı ve yaşlı dişileri ayrı tutarak stoklamak bir 

dereceye kadar mümkündür. Cinsiyet değişimi yönünden zayıf olduklarından ekseri bu 

safhayı 3. yaşta geçiren bireylerden işletmede yararlanmak rnümkün olmaz. 

 

1.5. Damızlık Temini 
 

Anaç olarak 2–6 yaşındaki çipuralar kullanılır. Anaç olarak kullanılacak çipuralar ya 

genç birey dönemlerinde seçilip damızlık olmak üzere büyütülür ya da çeşitli avcılık 

yöntemleriyle doğadan yakalanır. Bu amaçla en yaygın yöntem olarak zedelenme ve 

yaralanmanın daha az olduğu olta ve paragat avcılığı ile yakalanabilir. Bu tür avcılıklarda 

ölüm oranı % 30 civarında olup diğer yöntemlere göre daha düşüktür. 

 

Üretime başlama mevsimi olarak belirtilebilecek kasım ayından itibaren doğada doğal 

olarak yumurta toplamış ve gonadları gelişmiş bireylerin yakalanması yolu ile bu ihtiyaç 

kolaylıkla giderilebilmektedir. Yakalanan damızlıkların yaralanmış olmamasına, canlı ve 

hareketli olmalarına dikkat edilir. İşletmelerde insan eli altında birkaç yıl ve elden yemleme 

ile beslenmeye alışmış bireylerden damızlık olarak daha kolay yararlanılır. 

 

1.6. Anaçlara Uygulanacak Adaptasyon Çalışmaları 
 

Doğadan yakalanan anaç balıkların ortama alışması ve bakımı için adaptasyon 

havuzlarından yaralanılır. Bu havuzlar açık alanda bulunur, ancak havuzların üstleri bir 

saçak ile kapatılmalıdır. Ayrıca bu havuzlarda sıcaklığı ve fotoperiyodu kontrol eden bir 

düzenek de bulunmalıdır. Bu havuzlarda filtre edilmemiş doğal deniz suyu kullanılır. 

Tuzluluk yaklaşık % 0.35-0.36 civarında, sıcaklık ise 10-19°C arasında olmalıdır. Ayrıca iyi 

bir su sirkülasyonu da gereklidir.  
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Doğadan yakalanan anaçlar bu adaptasyon havuzlarında 1 ay kadar bekletilmelidir. Bu 

süre içinde balıklar stresten uzak tutulmalıdır. Anaçlar, bu balıkların 0.5-2.5 kg arası 

olanlarından seçilmeli ve bu balıklar da yumurtlatmadan 48 saat önce perhize alınmalıdır. 

 

Anaç balıklar 4-7 m
3
’lük tanklara yoğunluğu 10-15 kg/m

3
 stoklanır. Çünkü çok 

küçük tanklarda barındırıldıkları taktirde herhangi bir sorun veya elektrik kesintisi 

durumunda balıklar ölebilir. Oksijen yetersizliğine karşı hassastır.  

 

Mevsim dışında yumurta elde etmek için tanklar, ışıklandırmanın ve sıcaklığın kontrol 

edilebileceği sistem ile donatılmalıdır. Bu işleme “dekelaj çalışması” denir.  

 

Bu çalışma ile balıklardan mevsim dışı yumurta almak mümkün olur. Dişi ve erkek 

anaç balığın oranı durumuna göre 1/1, 1/2 veya 2/3 kg stoklanır. Su sıcaklığıda yumurtlama 

döneminde 16–18°C arasında tutulmalıdır. 

 

1.7. Anaçların Beslenmesi 
 

Balıklar her gün su sıcaklığına bağlı olarak beslenmelidir. Diğer balık türlerinde 

olduğu gibi ortalama 20–25°C su ortamında toplam ağırlığın % 0,2’si kadar yapay yem veya 

% 7-9’u kadar yaş yem ile beslenmelidir. Yumurtlama tanklarında beslemede yağlı yemler 

verilmemelidir. Bu dönemde yağlı balıkların yem olarak kullanılması önerilmez. Çünkü 

yağlı yem verildiğinde su üzerinde oluşan yağ tabakası yumurtalara zarar verir. Bunun 

yanında midye, yengeç, karides besin olarak verilebilir.  

 

Bu uzun ve zor yumurta üretimi sadece yüksek kaliteli ve enerji veren besinler 

tarafından desteklenmektedir. Çipura anaçlarına verilen besinin içeriği, yumurta ve larvaların 

kalitesini direkt olarak etkiler. Canlı yumurtaların kalitesi yumurta miktarı, yağ damlası 

sayısı, larva çıkış oranları ve normal larvaların yüzdesi ile ortaya çıkar ki bu durum ancak 

anaçların kaliteli yemler ile beslenmeleriyle mümkündür. 

 

Balıklar günde 1-3 kez vücut ağırlığının (kg) % 1-1,5’i kadar kalamar etine dayalı 

kuru pelet yemle beslenmelidir. Ayrıca taze midye sübye etleri de verilebilir. Bu verilen 

yemler % 50-55 protein ve % 10-15 deniz orijinli canlıların yağlarından oluşmalıdır. Yağlar 

en az % 5 n–3 HUFA (yüksek doymamış yağ asidi) içermeli ve temel olarak 22:6n-3 

(docosahexaenoic asit) tipinde olmalıdır. Bu diyet yumurtlamaya başlamadan en az 1-2 ay 

önce anaçlara verilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Çipura balığı yetiştirmek için damızlık seçiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çipura balıklarının şekil özelliklerini 

sıralayınız. 

 Denizde çalışırken  güvenlik kurallarına 

uyunuz.  

 Damızlık çipura balıkları temin ediniz. 
 Damızlık beslemede gerekli rasyon ve 

beslenme cetvellerinden faydalanınız. 

 Damızlıkları ortama adapte ediniz.  

 Damızlıkları besleyiniz.  

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çipura balıklarının şekil özelliklerini sıraladınız mı?   

2. Damızlık çipura balıkları temin ettiniz mi?   

3. Damızlıkları ortama adapte ettiniz mi?   

4. Damızlıkları beslediniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1.  Çipura balıklarından damızlık seçimi yapılırken hangi yaş aralığındaki bireyler 

alınmalıdır?  

A)  3–6 

B)  2–6 

C)  2–7 

D)  3–7 

E)  2–8 

 

2.  Aşağıdaki denizlerden hangisi Çipura balıklarının doğal yaşam alanı değildir? 

A)  Akdeniz 

B)  İngiltere kıyıları 

C)  İtalya kıyıları 

D)  Karadeniz 

E)  Ege Denizi 

 

3.  Aşağıdaki balık türlerinden hangisinin üretimi ülkemizde yapılmamaktadır? 

A)  Çipura balığı 

B)  Levrek balığı 

C)  Alabalık 

D)  Somon balığı 

E)  Kılıç balığı 

 

4. 100–180 g ağırlığındaki Çipura balığı yavrusuna ne ad verilir? 

A)  Çipura 

B)  İnce lidaki 

C)  Kaba lidaki 

D)  Lidaki 

E)  Alyanak 

 

5.  Çipura balığının anaçları doğadan en az hasarla yakalanırken hangi tür avlama aracı 

kullanılmalıdır? 

A)  Zıpkın  

B)  Sade ağ 

C)  Trol  

D)  Iğrıp 

E)  Parageta 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-2 
 
 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında, çipura balıklarından yumurta alarak 

yumurtaları kuluçkalayabileceksiniz. 
 

 

 

 Damızlıklardan yumurta alım yöntemlerini, çipura yumurtasının özelliklerini, 

kuluçkalama için gerekli ortam özelliklerini araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla paylaşınız. 

2.ÇIPURADA YUMURTA ALIMI VE 

INKÜBASYON 
 

2.1. Çipuralarda Üreme Fizyolojisi 
 

Çipuralar  çift cinsiyetli balıklardır. 21 3°C’de yapılan bir çalışmada;  

 4 aylık çipuraların gonadlarında hücresel ve şekilsel hiçbir farklılaşma olmadığı 

belirtilmiştir.  

 ayda şekilsel olarak farklılaşma başlar. Bu dönemin başlangıcında bağlayıcı 

doku cinsiyet dokusunun sırt ve karın kısmında gelişmeye başlar.  Ortada 

merkezi bir boşluk, buranın sırt tarafında yumurtalık, karın tarafında testislerin 

oluşumu başlayacaktır. Ancak bu farklılaşma çok zor ayırt edilir. Bu iki kısım 

germinal hücre yuvaları ile birleşir. 

 8. ayda üreme organının sırt kısmında yeni olmuş bir yumurta yapısı 

gözlenmektedir. Çok sayıda yumurta hücresinin birleşmesi ile oluşan ovujel 

lameller (yumurtalık içinde yumurta hücrelerinin bulunduğu loplar) görülür 

ancak bu ayda yumurta hücreleri, deformasyona uğrar ve gonad merkezinin 

kenarında ovujel lameller şeklinde bir yatakta kalır. Gonadın alt kısmında 5 

aylık balığa göre daha fazla spermatogonium (sperm ana hücreleri) vardır. 

 9. ayda üst tarafta ovujel lameller boş gibi görünür ve yumurta hücrelerinin 

dejenerasyonu tamamlanır. Yumurta hücreleri bir yatak içinde sıkışmışdır.  

 10-11. aylarda gonadın alt kısmında sperm hücresi aktivitesi gelişerek devam 

etmektedir. Testiküler tüplerdeki sperm hayvancıkları (spermatozoitler) sperm 

ana hücrelerinden yola çıkarak germinal hücrelerin bulunduğu bölüme yerleşir. 

Testiküler kısım gonadın uç kısmını çevirmeye başlar ve büyür. Spermatozoit 

kanalı (sperm kanalcıkları) uzayan merkezde olup spematozoitlerin toplandığı 

kısımdır ve ovaryum ile testiküllerin arasındadır. 1-2 dişi germinal hücre yatağı 

merkezin kenarında sıkışıp kalır. Bunlar ovogoniumlardır (yumurta ana yumurta 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

ARAŞTIRMA 

AMAÇ 
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hücresi) ve yumurta hücreleri mayoz bölünme ile primer vitellogenesis olayının 

oluşmasını sağlayacaktır.  

 12. ay üremenin ilk sezonudur bu yaşta balıkların hepsi erkek özelliği gösterir. 

Gonadın alt kısmında olgun bir testikül (erkek üreme organı) vardır. Ancak 

düşük bir RGS değerine sahiptir. Spermatozoitlerin doldurduğu tüplerde sperm 

üretimi meydana gelir. Gonadın dişi kısmında ise hiçbir değişme gözlenmez ve 

iyice küçülmüştür. 

 13-16. aylar arasında cinsiyet dönüşümü başlar. Gonadın spermatozoit kısmında 

gonadların boşalıp dinlenme dönemi başlar. Testiküler tüplerde yalnızca 

spermatogoniumlar vardır. Ovaryum (yumurtalık) kısmında ise yumurta 

hücreleri hızlı bir şekilde çoğalmaya başlar. Primer oositler (birincil yumurta 

hücreleri) hızlı bir şekilde previtellogenesis dönemine girer.  

 16. ayda ovaryum, gonadın % 80’lik bölümünü kaplar. 

 Populasyonda 17. ayda % 80 oranında dönüşüm gerçekleşir. Üst kısımda 

yumurta hücreleri previtellogenesisi tamamlar ve vitellogenesise geçer. Aynı 

zamanda alt kısımdaki sperm ana hücreleri ölerek dejenerasyon başlar.  

 23-24. aylarda üremenin ikinci periyodunda dişiler olgun bir yumurtalığa 

sahiptir. Alt kısımda ise dejenere olmuş bir erkek üreme organı yer alır. 

Populasyonun geriye kalan % 20’lik kısmında cinsiyet dönüşümü durur. 

Gonadın üst kısmındaki yumurta hücreleri bozulmaya uğrar ve üstteki gelişim 

alt kısımdaki gelişimin içine sıkışır. 

 

Doğal koşullarda iki yaşında dişi özelliği gösteren anaçlar üç yaşında intersex 

(fonksiyonal olarak ne dişi, ne de erkek) özelliği taşır. Bu bireylere hormon müdahalesi 

yapılırsa erkek olarak görev yapar. Aksi halde 4 yaşında dişi özelliği gösterir, bu cinsiyet 

dönüşümleri bulundukları populasyonun dişi erkek oranına göre gecikmeler gösterebilir. 

Çipura balıklarının erkek bireylerinde sperm üretimi tamamlandığında dişilerin çoğunda 

yumurta hücrelerinin olgunlaşması ve yumurtaların atılması için gereken hazırlık devam 

etmektedir. Çipura erkeklerinden ekim ve mart ayları arasında sperm alınır. 

 

2.2. Çipura Yumurtası Özellikleri  
 

Canlı yumurtalar ortalama 0,9–1 mm. çapında ve saydamdır. Normalde tek yağ 

damlası içeren yumurtalar pelajik özellik gösterir. Yumurta zarı şeffaf ve ince olup mikrofil 

deliği yaklaşık 14 mikrondur. Cansız ya da döllenmemiş yumurtalar birkaç saat içinde opak 

renge dönüşür ve tankın dibine çöker. 

 

2.3. Yumurta Alım Yöntemleri  
 

Anaçlardan yumurta doğal şekilde serbest ve müdahaleli (hormon uygulamalı dekalaj) 

olarak sağlandığı gibi kullanılmamakla birlikle sağım yöntemi ile de alınabilmektedir. 

Yetiştiricilik ortamında tutulan erkeklerde spermatogenezis (testislerde sperm hücresi 

oluşması) tamamlanmış olmasına rağmen dişilerde oositler (yumurta hücreleri) sadece 

vitellogenezisin son safhasında gelişme gösterdiğinden ve sonra hızlı bir dejenerasyona 

uğradığından doğal ortamdan yakalanan anaçların kullanılması daha iyi sonuçlar 

vermektedir. 
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2.3.1.Sağarak yumurta alma ve dölleme 
 

Yumurta elde etmede denizlerde cinsi olgunluğa erişen balıklardan yumurta alımı en 

çok uygulanan metot olmakla beraber uygulama av sezonunda yumurta bırakan türlere özgü 

kalır. 

 

Havuzda tutulan balıklarda cinsi olgunluk hormonlarla hızlandırılabilir. Hormonlar 

kas içine enjekte edilir. Gonadotropin, synahorine ve macrobin en çok kullanılan 

hormonlardır. Genellikle 200 mg/kg günlük dozlarda olmak üzere birkaç gün enjekte edilir. 

Yumurtalar yeterli olgunluğa ulaşınca, karın üzerine yumurtalıklardan anüse doğru elle hafif 

bir basınç uygulanarak yumurtalar kolaylıkla alınır. Yumurtalar bir kap içinde toplanır 

toplanmaz döllenmelidir.  

 

Dölleme sulu veya kuru yöntemle yapılabilir: 

 Sperm erkek balıktan sağılır. Yaş metoda (sulu dölleme), su ve yumurta 

bulunan kaba sperm katılır ve bir telek yardımıyla hafifçe karıştırılır.  

 Kuru döllemede, yumurta ve sperma bir tuz eriyiği yardımıyla hafifçe 

karıştırılır. Yumurta suda 10 dakikadan fazla döllenmeden kalırsa yumurtaların 

döllenme oranı düşer. Bu işlemler için hızlı hareket edilmelidir. Döllü 

yumurtalar su sıcaklığındaki değişmelere ve ışığa karşı hassastır. Taşımada 

fiziksel şoklardan korunmalıdır. 

 

Resim 2.1: Çipura anacına yumurtlatma için hormon enjekte edilmesi 

2.4. Anaçlardan Yumurta Seçimi 
 

 Çipura balıklarında yumurtalık içinde bulunan yumurta hücresinin gelişimi yedi 

aşamada meydana gelir. 

 

 İlkel yumurta hücreleri çok küçük olup boyu da 8-12 mikron arasındadır. 

Hücreler mitoz bölünme ile çoğalır. 

 Yumurta hücresinin etrafında folikül (yumurta hücrelerinin beslenmesini 

sağlayan ve hormonların sentez edildiği yer) oluşmuştur. Bu hücrenin ikinci 

katını oluşturur. 
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 Hücrelerin boyutları 400-200 mikron büyüklüğe ulaşır. Etrafları folikül ile 

tamamen çevrilidir. 

 Vitellogenesis başlamıştır. Yumurta çapı 200-350 mikron arasındadır. Yağların 

stoplazma içinde birikimi başlamıştır. 

 Stoplazma yağ damlacıklarla doludur vitellogenesis hızlanmıştır. Yumurta 

büyüklüğü 300-350 mikron arasındadır. 

 Yumurta sarısı tabakası, yağ damlasını ikinci halkanın oluşmaya başladığı yer 

olan hücre kenarına doğru iter. Çekirdek içi maddeler protein sentezinde ve 

besin maddesi birikiminde rol oynayan çekirdek içi maddelerin çekirdek zarına 

yapıştığı görülür. Yumurta çapı yaklaşık 600 mikrondur. 

 Vitellogenesis tamamlanmıştır. Yumurta çapı 700-800 mikron arasındadır. 

Çekirdek içi maddeler merkeze doğru çekilmeye başlamıştır. Mikropil deliği bu 

dönmede oluşmuştur. Yumurta değişime uğramaksızın birkaç hafta bu durumda 

kalır. 

 

Uygun şartlar sağlandığında folikül tekasındaki kasların kontraksiyonu ile ovulasyon 

(yumurta hücresinin gonad içinden dış ortama bırakılmaya hazır hâle gelmesi) meydana 

gelir. Eğer biotik ve abiotik şartlar uygun hâle gelmezse yumurtalar geri emilir. 

 

2.5. Anaçlardan Sperm Seçimi 
 

Spermatozoalar, spermatogenik birimler içinde spermatogoniumlardan (sperm ana 

hücreleri) spermatogenez (testislerde sperm hücresi oluşması) sonucu oluşur. Bu süreç 

spermatogoniumların hızlı bir şekilde mitoz bölünme geçirerek çoğalması ile başlar. Bu 

dönem primer spermatogenez olarak adlandırılır. Bıı dönemden sonra ilk mayotik 

bölünmenin olduğu sekonder spermatogenez oluşur. Sekonder spermatogenez sonucunda 

sekonder spermatositler meydana gelir. Testiküler kanal boşluklarında toplanan ve burada 

uygun şartlar oluşuncaya kadar bekleme pozisyonuna giren spermler, gonadotropin etkisi ile 

dışarı atılmaya hazır hâle gelir. 

 

2.6. Yumurtlama 
 

Çipura dişileri ardışık yumurtlama yapar. Vücut ağırlığının her kilogramı için 

ortalama 20.000-30.000 adet yumurta verecek şekilde 3-4 aylık periyotta hemen hemen her 

gün yumurta verir. Böylece çipura dişilerinin yumurta verimleri sezonluk her kg vücut 

ağırlığına karşılık 2-3 milyon yumurtaya ulaşabilir.  

 

Çipura balıklarında yapılan çalışmalarda HCG 800-1500 IU/kg, GnRH 1-20 mg/kg 

olacak düzeyde kullanılmaktadır. Çipuralarda 1 mg/kg olacak şekilde yapılan hormon 

uygulamasının yumurtlama periyodunu uzattığı, anomaliyi azalttığı, 7.5 mg/kg tek 

enjeksiyon GnRH uygulamasının dişilerde % 80 üzerinde yumurtlamanın teşvikini sağladığı 

saptanmıştır. 

 

Çevresel koşulların optimum olarak sağlanması ile birlikte yumurtlama tüm yıl 

boyunca elde edilebilmektedir. Hormon uygulamasından sonra yumurtlama 48-72 saat içinde 
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başlar. Hormon uygulamasından sonra birkaç gün içinde günün farklı zamanlarında 

yumurtlama meydana gelebilir. 

 

Yumurtlama başladıktan sonra yaklaşık 1 hafta içinde populasyon içindeki dişilerin 

yumurtlama zamanı aynı döneme rastlamaktadır. Yumurtlama genellikle gün batarken ve 24 

saat aralıklarla olur. Yumurtlayacak balıklar strese karşı çok hassas olduğundan yumurtlama 

süresince stres faktörleri ortadan kaldırılmalıdır. Etrafta gürültü yapılmamasına dikkat 

edilmelidir. 

 

Yumurtlama sezonu süresince oositlerin bir kısmı vitellogenesis safhasına başlarken 

diğer bir kısmı vitellogenesisin son safhalarını geçirir. Bu yüzden vitellüs maddesi yılın 

birkaç ayında yumurtalıklarda devamlı olarak bulunmaktadır. 3-4 aylık yumurtlama periyodu 

süresince, dişi çipuralar vücut ağırlığı başına toplam 0.5-2 kg yumurta bırakır ki bu değer 

vücut ağırlığının 0.5-2 katına eşittir. 

 

Şekil 2.1: Yumurtlatma havuzu ve yumurta toplama düzeni 

2.6.1.Yumurtaların kuluçkalanması ve ortam koşulları 
 

Yumurtlama tankından canlı yumurtaları toplamak için tekli ve çiftli kollektör 

sistemleri kullanılabilir. Çiftli sistemde ilk kollektöre atık maddeler toplanır. Buradan geçen 

su, diğer kollektörde bünyesinde bulundurduğu canlı yumurtaların toplanmasını sağlar. 

Temin edilen yumurtalar alındıkları ortamla aynı sıcaklıktaki yumurta kuluçka sistemlerine 

(inkübatör tanklarına) yerleştirilmelidir. Sıcaklık farkı +0.5°C’yi geçmemelidir. Yumurta 

çatlatma sıcaklığı l6-18°C arasında olmalıdır. Kuluçka sitemIerinde doğal deniz suyu 

tuzluluğu kullanılmalıdır. 

 

Yumurtalar bu sistemlere ortalama 1.500-2.500 adet/lt olacak şekilde konulur. 

Kuluçkalama dönemi süresince ışık kullanılmaz. Tanklarda saatte % 40-60 su değişimi 

uygulanır. 

 

Yumurtadan daha önce açıklandığı gibi suyun sıcaklığına bağlı olarak 52-60 saat 

sonra larvaların çıktığı görülür. Yumurtadan çıkış oranı normal koşullarda % 75-90 arasında 

olabilir. Genel olarak çipura larvası üretiminde bu döneme kadar diğer bir ifade ile damızlık 

temini, yumurta alımı ve yumurtalardan larva çıkarılması dönemine kadar önemli bir 

zorlukla karşılaşılmaz. 

 



 

14 

Larva çıkış gücüne, yumurtaların kalitesi, kuluçkalama düzenleri, su ortamı ve 

çevresel faktörler etki eder. 

 

Yumurta alım tanklarında elde edilen yumurtalar önce 20 litrelik kaplara alınmalıdır. 

Bu kaplarda ayıklama işlemine tabi tutularak bozuk ve ölü yumurtaların elimine edilmesi 

gerekir. Bu kaplarda bir süre durgun bırakılan yumurtalardan bozuk ve ölü olanları dip kısma 

çökecektir. Bunların sifon ile alınması yolu ile sağlam yumurtalar ölü ve bozuk 

yumurtalardan ayrılmış olur. 

 

Yumurta tanklarında kullanılan suların temiz ve mutlak filtre edilmiş olması gerekir. 

İmkân var ise ultraviyole ışınları ile dezenfekte edilmiş su kullanılması tercih edilmelidir. 

Çünkü çipura yavrusu üretiminde başarı şansı temizlik ve hijyen ile ilgilidir. 

 

Larva üretim tanklarında ortam koşulları konusunda fiziksel ve kimyasal faktörler 

altında konuyu iki kısımda incelemek mümkündür.  Oldukça zor ve hassas bir üretim tekniği 

olan çipura balıklarında başarı oranının arttırılması için suyun fiziksel ve kimyasal 

özelliklerinin sürekli kontrol edilmesi, ani değişimlerden kaçınılması, yumurtaların 

temininde pestisitlerden, metalik iyonlardan, hipoklorid ve diğer kirliliklerden arındırılmış 

ortam oluşturulması, hormon uygulamalarına dikkat edilmesi ve canlı yumurtaların 

inkübasyona alınmadan önce dezenfekte edilmesi, yumurta ve larva stok yoğunluğunun 

optimum oranlarda tutulması, ani abiyotik değişimlerden ve mekanik şoklardan kaçınılması 

gerekir. 

 

Resim 2.2: Çipura larvası üretim tankı 
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Resim 2.3: Çipura larvası üretim tankı sistemleri 

 

Resim 2.4: Çipura larvası üretiminde kapalı devre sistemleri 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

Çipura balıklarından yumurta alarak yumurtaları kuluçkalayınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yumurta alımı için uygun ortam 

şartlarını hazırlayınız. 

 Denizde çalışırken güvenlik kurallarına 

uyunuz.  

 Uygun tekniği kullanarak 

damızlıklardan yumurta alınız. 

 Kuluçka tesisinde ortamın hijyenik 

olmasını sağlayınız.  

 Uygun ortamı hazırlayarak yumurtaları  

kuluçkalayınız. 

 Damızlıklardan yumurta alımında 

damızlık balıkların zarar görmemesine 

dikkat ediniz. 

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yumurta alımı için uygun ortam şartlarını hazırladınız mı?   

2. Uygun tekniği kullanarak damızlıklardan yumurta aldınız 

mı? 
  

3. Uygun ortamı hazırlayarak yumurtaları kuluçkaladınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Aşağıdaki balık türlerinden hangisi çift cinsiyet (Hermagfroditlik) özelliği gösterir? 

A) Levrek balığı 

B)  Kalkan balığı 

C) Çipura balığı   

D) Salmon balığı  

E) Orkinos balığı  

 

2.  Aşağıdaki balık türlerinden hangisinde yumurtlama ardışık ve uzun zamana 

yayılmıştır? 

A) Torik 

B) Palamut 

C) Turna 

D) Levrek 

E) Çipura  

 

3.  Çipura balıklarının yumurtalarının kuluçkalanmasında kullanılan su sıcaklığı kaç °C 

olmalıdır? 

A) 16–18 

B) 14–16 

C) 12–14 

D) 18–20 

E) 16–20 

 

DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-3 
 

 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında, çipura larvalarını besleyebileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çipuranın larval dönemleri ve özelliklerini, larvaların beslenmelerini, larva 

yetiştiriciliği için uygun ortam koşullarını, larvalara uygulanan ön işlemleri 

araştırınız. 

 Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

 

3. ÇİPURALARDA LARVAL DÖNEMLER 

(GENÇ YAVRU JUVENIL BALIK DÖNEMİ) 
 

Yumurtaların embriyolojik gelişimini tamamlayıp larvaların yumurtadan çıkması ile 

birlikte larva yetiştiriciliği de başlamış olur. Larva yetiştiriciliği biyotik, abiyotik ve yabancı 

biyotik faktörlerin kontrol altına alındığı modern kuluçkahanelerde yapılmaktadır. 

 

3.1. Larval Dönem 
 

Çipura prelarvaları yoğun üretim koşullarında 80 -100 adet/l olacak şekilde tanklara 

yerleştirilir.  

 

Tanklar silindir konik yapıda olup polyester veya fiberglas malzemeden üretilmiştir. 

Hacimleri 2 m
3
 ten 15 m

3
 arasında olabilir. Tankların büyüklüğü, üretim kapasitesi ve 

uygulanacak larva yetiştirme tekniğine göre seçilir. Su sıcaklığı 16-18°C olup ortam 

karanlıktır. Oksijen değeri 5-6 mg/l’dir. Su girişi alttan, çıkışı ise üsttendir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 3.1: Çipura larvaları 

 

Çipura larva yetiştiriciliğinde açık devre ve kapalı devre sistemler kullanılmaktadır. 

Bunun yanı sıra değişik hacimlerde İngiliz tekniği olarak da adlandırılan alg kullanımına 

dayalı yeşil su tekniği de uygulanmaktadır. 

 

 Açık devre sistemlerde su ölçütleri larvanın gerek duyduğu şartlara göre 

ayarlanır ve üretim tanklarına gönderilir. Yeşil su tekniği uygulandığında bu 

tanklara verilen debi oranları azaltılmalıdır. Bu teknikle yazın planlanan 

üretimlerde debi azlığına bağlı olarak tanklardaki suyun ısınmasının 

engellenmesi için ortamın soğutulması gereklidir. Aksi hâlde alg bozulmaları 

ortam suyunun amonyak dengesini bozarak kitlesel ölümlere neden olur. 

Çipuraların larval döneminde çok hassas bir üretim çalışması istendiğinde su 

değişimlerindeki dalgalanmalar minimum düzeyde olmalıdır. 

 

 Kapalı devre sistem tanklarında larvalar tarafından kullanılan su önce toplama 

tankına gelir. Burada istenilen özellikte ve gerekli miktarda taze su yenilenmesi 

yapıldıktan sonra mekanik temizlik için kum filtresine geçer. Beraberinde 

getirdiği süspansiyon hâldeki partiküllerden ayrılan su ultraviyole filtreye 

gönderilir. Ultraviyole filtreden geçen su bu sırada bünyesindeki tüm canlı 

organizmalardan (bakteri, mantar, parazit, bazı virüsler vs.) temizlenerek 

biyolojik filtreye girer. Balık dışkıları, yem atıkları ve ölü balıklardan dolayı 

yükselen amonyak miktarının normal düzeye indirilmesi bu aşamada aerobik 

bakteriler tarafından yapılır. Amonyak önce nitrite daha sonra da balıklar için 

zararlı etkisi olmayan nitrata indirgenir. Bu aşamalardan geçen su havuzlara 

geri dönmek üzere sistemi terk eder. Biyolojik filtre çıkışında 1.2-1.8 mg/l’ye 

düşen sudaki oksijen miktarını 5-6 mg/l’ye ulaştırmak ve bünyesinde getirdiği 
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azotun fazlasını atmak için saturasyon kolonları kullanılmalıdır. Saturasyon 

kolonlarının içine havalandırma sistemleri de kurulabilir.  

 

 

Bazı kapalı devre sistemlerin kurulması ultraviyole filtreler biyolojik filtrelerden sonra 

kullanılsa da havuzlarda gelişen patojen ve patojen olmayan mikroorganizmaların biyolojik 

filtrelere yerleşerek zaten zayıf yapıda olan aerobik bakterilerin yerini alması sistemin 

çalışmasını olumsuz etkiler.  

 

Kapalı devre sistemler, suyun ısıtılmasında veya soğutulmasında kullanılan enerji 

açısından avantajlıdır. Bunun yanı sıra kapalı devre sistemlerde, özellikle çipura gibi zor bir 

larva dönemi geçiren türlerin üretiminde suyun fiziksel ve kimyasal değişimlerinde ani 

farklılıklar çok tehlikelidir.  

 

Kapalı devre sistemlerde suyun her gün analizleri yapılarak amonyak miktarı kontrol 

edilmelidir aksi hâlde ani ve kitlesel ölümler ile karşılaşılır.  

 

Kapalı devre sistemler hem enerji yönünden tasarrufun sağlanması hem de üretim 

kalite ve kantitesinin arttırılması için kullanılması gereklidir. 

 

Çipura larva yetiştiriciliği çalışmalarında kullanılan su sıcaklığının 18-22°C arasında 

olması istenir. Su sıcaklığı ilk 15 günlük dönem içinde 18-20°C arasında olmalıdır. Sıcaklık 

15. günden itibaren arttırılarak 22°C’ ye getirilir ve larval dönem sonuna kadar bu sıcaklık 

değeri korunur. Levrek larva yetiştiriciliğinde uygulanan tuzluluk düşürme tekniği çipura 

larva yetiştiriciliğinde de uygulanabilmektedir. Oksijen değeri 5-6 mg/l’dir. Su girişi ilk 10 

gün tank dibinden daha sonra tank yüzeyinden yapılır. Larvalar ağız ve anüsün açıldığı 

postlarval evreye kadar karanlıkta tutulur. 18°C su sıcaklığında çipuralarda prelarval dönem 

3. günde sona erer ve postlarval dönem başlar. 2. günde tankların üzerinde biriken yağ 

tabakasının temizlenmesi için yüzey temizleyicileri tank yüzey genişliğine göre 1 veya 2 

adet olacak şekilde yerleştirilir. Bu hava kesesinin ilk dolumu için çok önemlidir. 

 

Resim 3.2: Larva üretiminde kullanılan deniz suyunun yüksek basınçlı kum filtrelerinden 

geçirilerek temizlenmesi 

3.1.1.Aydınlanma süresi ve yoğunluğu; 
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Larvaların gelişimini, hava kesesi oluşumunu ve yaşama oranını etkiler. Larvaların 

gelişimi artan aydınlatma koşullarında yükselirken sürekli aydınlatma balıkların yaşama 

gücünü düşürür. Larva tanklarına ağız açılana kadar ışıklandırma uygulanmaz.  

Işıklandırma süresi ve şiddeti; 

 3. günde 3 lüks,  

 4. günde 30-50 lüks,  

 5-10. günde 600 lüks,  

 11. günde ve sonrasında 1500 lüks olarak ayarlanır.  

Aydınlatma süresi ilk gün 12 saat olup daha sonra 24 saat ışıklandırma uygulanır. 

 

Larval aşamada ışık yoğunluğunun çok iyi ayarlanması gerekir. Postlarval döneme 

geçmeden önce tank yüzeyinde biriken yağ tabakasının yüzey alanı hesaplanarak hava 

süpürgeleri ile ortamdan uzaklaştırılması, 12-14 günler arasında ortam şartlarında değişim 

olmadan bazı larva tankların yaşama oranları diğer tanklardan önemli oranda düşük ise bu 

tankların klorlanarak iptal edilmesi, hava kesesi gelişimi süresince su şartları ve ortam 

düzeninde ani değişimlerin olmaması, larvalara verilen canlı yem kaynakları olan rotifera 

(Brachionus plcatilis) ve artemiaların (Artemia sp.) gerekli yağ asitleri ve vitaminler ile 

zenginleştirilmesi gerekir. 

 

Resim 3.3: Kuluçkahane tesisinde fiberglas dairesel tanklar 

 

Resim 3.4: Kuluçkahane tesisinde beton havuzlar 
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Resim 3. 5: Kapalı devre kuluçkahane tesisindeki filtre sistemleri 

 

Resim 3.6: Açık devre kuluçka tesisi 

3.2. Larvaların Beslenmesi 

3.2.1. Canlı Yemler 
 

Çipura larval dönem beslenmesinde rotifer (brachionus plicatilis) ve artemia (artemia 

sp.) gibi canlı yemler kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra larva tanklarına alg uygulaması 

yapılmaktadır. Alg uygulaması ortama verilen rotiferlerin canlılığını koruduğu gibi ortamın 

pH dengesini sağlaması ve larvaya loş bir ortam sağlaması açısından önemlidir. Bunun için 

“chorella” ve “nannochoropsis sp” türü algler ml’de 5-7x105 hücre yoğunluğunda 

kullanılabilir. Çipuraların ağız açıklığı küçük olduğundan (100 mikron) larva beslemede 

small tip rotiferler kullanılmalıdır. 

 

Bu rotiferlerin boyutları 40–80 mikron arasında değişim gösterir. Larvalar; 

 3-5. günler arasında 15 adet/ml 5-12 günler arasında 10-12 adet/ml 

 12-15. günler de 8-10 adet/ml 

 15-30. günlerde 6-8 adet/ml, 20-30 günlerde 4-6 adet/ml ve 

 30-35. günlerde 2 adet/ml rotifer ile besleme yapılır. 

 

 Çipuralar ancak 15 günden itibaren artemia nauplii ile beslenecek büyüklüğe ulaşır. 

Artemia yumurtalarının kullanımı, nauplilerin boyutlarının küçük olmasından dolayı larva 

yaşama oranını artırır. Günümüzde aquakültür tesislerinde yoğun olarak kullanılan ve 

“artemia systems”in üretiği AF tip artemiaları ile besleme yapılmaktadır. Kullanılan AF tip 

artemiaların nauplii boyları yaklaşık 480 µ, enleri ise 165-175 µ arasında olup 10 mg/g’dan 
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daha fazla miktarda HUFA içerir. Yumurtadan çıkan naupliilerin protein oranları % 48-52, 

yağ oranları % 19,3-21, karbonhidrat oranları % 12-13, kül miktarları % 8,1-8,7 ve nem 

oranları % 8-5,2 arasında değişim gösterir. 

30. günden sonra kullanılan EG tip artemialar ise daha düşük oranda protein miktarına 

(% 45-47) ve daha az doymamış yağ asitleri (5-7 mg/g HUFA) oranına sahiptir. Ayrıca 

boyutları daha büyük olup boyları 500-520 µ, enleri ise 175-190 arasındadır. Levrek larva 

yetiştiriciliğinde kullanılan EG1 formları boyca (740-780 µ) ve ence (225-240 µ) büyük 

olduğundan çipura larva dönemde kullanılmaz. 

 

Bu formlar sövraj döneminde kullanılmaktadır. 

Artemia nauplii; 
 

 15–20. günler arasında ortama 0,5 adet/ml,  

 20–25. günlerde 1 adet / ml ve daha sonra da 

 40. güne kadar 2 adet / ml olacak şekilde verilir.  

 

Gün  

Sıcaklık 

°C 

 

Tuzlulu

k 

 

Debi 

(%/Saat) 

Işık 

Süresi 

(Saat) 

Işık 
Şiddeti 
(Lüx) 

Alg Besleme 

1. 18–20 36–38 1 0 0 0 Besleme Yok 

2. 18–20 36–38 1 

1 

0 0 0 Besleme Yok 

3. 18–20  36–38  0.5 0 0   R= 14–16 adet/ml 

4. 18–20 36–38  0.5 12 3 25–100 lt 
5-7x105 
Hücre/mlt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R= 14–16 adet/ml 

5. 18–20 36–38  0.5 24 30 R= 14–16 adet/ml 

6. 18–20 36–38  0.5 24 600 R= 12–14 adet/m! 

7. 18–20 36–38  0.5 24 600 R= 12–14 adet/ml 

8. 18–20  36–38  0.5 24 600 R= 12–14 adet/ml 

9. 18–20 36–38  0.5 24 600 R= 10–12 adet/ml 

10 18–20 36–38  0.5 24 1500 R= 10–12 adet/ml 

11 18–20 36–38  0.5 24 1500 R= 10–12 adet/ml 

12 18–20 36–38  0.5 24 1500 R= 8–10 adet/ml 

13 18–20 36–38  0.5 24 1500 R= 8–10 adet/ml 

14. 18–20 36–38  0.5 24 1500 R= 8–10 adet/ml 

15. 18–20 36–38  0.5 24 1500 K= 8–10 adet/ml 

16. 18–20 36–38 5 24 1500 R= 6–8 adet/ml   AF= 

adet 0.5/ml 17. 18–20 36–38 5 24 1500 

 

R= 6–8 adet/ml   

AF=adet 0.5/ml 18. 18–20 36–38 8 24 1500 R= 6-8 adet/ml   

AF=adet 0.5/ml 19. 18–20 36–38 8 24 1500 R= 6-8 adet/ml   

AF'=adet 0.5/ml 20. 18–20 36–38 10 24 1500 R= 6-8 adet/ml   AF=1 

adet/ml 21. 20–21 36–38 10 24 1500 0 R= 4-6 adet/ml   AF=1 

adet/ml 22. 20–21 36–38 10 24 1500 0 R= 4-6 adet/ml   AF=1 

adel/ml 23. 20–21 36–38 10 24 1500 0 R= 4-6 adet/ml   AF=1 

adet/ml 24. 20–21 36–38 10 24 1500 0 R= 4-6 adet/ml   AF=1 

adet/ml 25. 20–21 36–38 10 24 1500 0 R= 4-6 adet/ml   AF=2 

adet/ml 26. 20–21 36–38 15 24 1500 0 R= 4-6 adet/ml   AF'=2 

adet/nıl                         27. 20–21 36–38 15 24 1500 0 R= 4-6 adet/ml   AF=2 

adet/ml                  
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28. 20–21 36–38 15 24 1500 0 R= 4-6 adet/ml   AF=2 

adet/ml                        29. 20–21 36–38 15 24 1500 0 R= 2-4 adet/ml   AF=2 

adet/ml                       30. 20–21 36–38 15 24 1500 0 R= 2-4 adet/ml   EG=2 

adet/ml                        31. 20–21 36–38 20 24 1500 0 R= 2 adet/ml       EG=2 

adet/ml                        32. 20–21 36–38 20 24 1500 0 R= 2 adet/ml       EG=2 

adet/ml                        33. 20–21 36–39 20 24 1500 0 R= 2 adet/ml       FG=2 

adet/ml                        34. 20–21 36–38   20 24 1500 0 R= 2 adet/ml       EG=2 

adet/ml                       35. 20–21 36–38 20 24 1500 0 R= 2 adet/ml       EG=2 

adet/ml                        36. 20–21 36–38 20 24 1500 0 EG = 2 adet/ml 

37. 20–21 36–38 20 24 1500 0 EG = 2 adet/ml 

38. 20–21 36–38 20 24 1500 0 EG = 2 adel/ml 

39. 20–21 36–38 20 24 1500 0 EG = 2 adet/ml 

40. 20–21 36–38 20 24 1500 0 EG = 2 adet/ml 

Tablo 3.1: Alg uygulamalı çipura larva üretim protokolü 

 

Resim 3.7: Kuluçka üretim tesislerinde ısı düzenlenmesi (eşanjör sistemi)  

3.2.2. Mikropartikül Yemlere Geçiş ( Sövraj Dönemi) 
 

Larval dönemin tamamlanması ile birlikte 40-42. günler arasında larvalar canlı 

yemden mikropartikül yeme adapte olacakları bölüme alınır. 40 günden sonra larvaların 

karma yeme adaptasyonu için kullanılan bu bölüme alınır. 
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Resim 3.8: Larva üretim döneminde tanklarda yüzeyde oluşan pislik ve yağ tabakasının 

temizlenmesi için hava püskürtülerek temizleme yapılması 

İşletmenin kapasitesine 10-15 m
3
’lük tanklar kullanılır. Tankların dip kısımları konik 

olup silindir yapıdadır.  

 

Tankların iyi dizayn edilmesi ve yeterli hacme sahip olması balıkların tanktaki 

pozisyonunu, yemin tanktaki dağılımını, yem alımını ve su sirkülâsyonunu etkilemesi 

açısından önemlidir. Tankların iç kısmı gel-coat kaplı olup bu yapı sayesinde yüzeyde 

mikroorganizmaların kolonileşmesi engellenebilir.  

 

Sövraj bölümlerde de kapalı devre sistem kurulabilir. Fakat bu bölümde su debisinin 

fazla olması, kullanılan yemin su kalitesini çabuk bozması, larvanın ürettiği azotlu 

bileşiklerin oranının artması ve hastalık riskinin yüksekliğinden dolayı açık devre sistemler 

daha çok tercih edilmektedir. Su çıkışları merkezi ve diptendir. Balıkların yaşına bağlı olarak 

su çıkışlarına yerleştirilen krepinlerin göz açıklıkları, 500 µ-1.000 µ ve 2.000 µ arasında 

değiştirmektedir. Havuzlarda 1.500-2.000 lüks aydınlatma uygulanır. Ünitede aydınlatma 

süresi 16 saat olup otomatik olarak zamanlayıcılar yardımıyla ayarlanmaktadır. 
 

3.2.3. Mikropartükül Yeme Alıştırma Dönemi 
 

  Balıkların 25-30 mg ağırlığa ulaştıkları 40-42. günlerde başlar. Bu dönemde 

havuzlardaki balık yoğunluğu litrede 10-12 adettir. Saf oksijen kullanıldığı durumlarda bu 

oran 18-20 adet/l’ye kadar çıkabilir.  

 

Bu dönemde beslemede kullanılan artemia HUFA bakımından zenginleştirilmelidir. 

Bunun için EG tip artemia naupliileri 24 saat boyunca SELCO türevli zenginleştirici 

maddeler ile beslenerek büyütülmelidir. Zenginleştirici ürünleri yüksek oranda HUFA (200 

mgr/g), vitamin, antioksidan ve yağ (% 60-65) içerir. 24 saat sonunda metanauplii formuna 

gelen artemiaların boyutları 740-780 µ, enleri ise 225-240 µ arasında değişim gösterir. 
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Resim 3.9: Hava süpürgelerini temizleme işlemi ve bez üzerinde görülen yağlı kirlilik 

Sövraj sırasında kullanılan mikropartikül yemlerin içermesi gereken ham besin 

oranları; 

 

 % 56-64 ham protein, 

 % 11-12 ham yağ, 

 % 11.4-11.7 kül, 

 % 1.4 ham selüloz,  

 % 10 nem 

 Yeterli miktarlarda vitamin mineral madde içermelidir. 

 

Mikropartikül yemler 80 mikron büyüklükten başlayarak larva gelişimine göre 

kullanılır. 

 

Sörvaj uygulaması 10-12 gün devam eder. Larvalara verilen günlük artemia miktarı 

azaltılırken mikropartikül yem oranı arttırılır. Bu dönemde besleme oranı % 8-10 

arasındadır.  

 

Çipuralar aşırı kanibalizm özellik gösterdiklerinden dolayı ortamda mutlaka yeterli 

miktarda yem bulunmalı ve balıklar sürekli olarak boylanmalıdır. Sövraj bölümünü terk 

etmeye hazırlanan larvaların ağırlığı 300-350 mga ulaşır. Sövraj boyunca su sıcaklığı 20-

22°C olup tanklarda su debisi saatlik % 50-100 arasında değişim gösterir. Çipuralar sövraj 

dönemine daha çabuk ve hızlı adapte olmaktadır. Larva yaşama oranı sövraj başarısına göre 

% 85-95 arasındadır. Sövrajı tamamlayan balıklar ön büyütme ünitesine alınarak buradan 

doğal deniz suyu ortamına adapte edilir. 

 

3.2.4. Taze Cansız Yemler  
 

Bu grup yem içinde balık eti, midye eti, yengeç ve diğer kabuklu etleri sayılabilir. 

Postlarva dönemini müteakip canlı yemlerin yanı sıra kıyılmış öğütülmüş balık eti, kıyılmış 

midye ve kabuklu etleri beslemede kullanılır. Ortamın kirlenmemesi için verilen miktarlar, 

balıkların yoğunluğu ve tankın büyüklüğü dikkate alınarak belirlenir. Özellikle karma yeme 

geçiş döneminde kullanılan bu grup yemler, balıkların daha iyi yem almalarını sağlamada 

yararlıdır. Ayrıca bu yemlerin larvalarca kolay alınabildikleri, besleyici özellikleri yanında 

tat değişimi ve ucuza temin edilmesi avantajlı olur. 
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3.2.5. Karma Yemlerin Özellikleri 
 

Larva yetiştiriciliğinin son aşamalarından karma yemler belirli bir süre adaptasyon 

sonucu oranları arttırılarak kullanılır. Karma yemin yapısı saptanan protein gereksinimlerine 

göre değişir. 

 

Larvaların beslenmesinde kullanılan yemlerin özellikleri üzerinde dikkat edilmesi 

gereken konular; 

 

 Yemlerin larvaların ağız açıklığına ve büyüklüğüne uygun küçük boyda olması, 

 Yemin bazı partiküllerinin yüzebilir özellikte olması hemen batmaması, 

 Balıkların besin gereksinimine cevap vermesi, 

 Yemlerin larvalarca kolaylıkla alınabilme özelliğinde olması, 

 Ucuza mal edilebilmesi olmalıdır. 

 

Besin Türü % % 
Su canlıları eti unu  

Hububat unu 

Vitaminler 

Mineral maddeler 

60 

33 

5 

2 

65 

28 

5 

2 

Tablo 3.2: Kullanılabilecek bir yem rasyonu içeriği  

 

            Yem I ( Norveç )                                  Yem II ( Agualin 650 Fransa ) 

Besin maddeleri % 

 

Besin maddeleri % 

Balık unu 18.0 Konsantre balık proteini 18 

Ringa balık unu 22.7 Balık unu 
20 

Konsantre balık proteini 17.4 Laktoserum 

Balık yağı 4.0 Maya 4 

Kolza yağı 4.1 Buğday tohumu 
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Mısır unu 8.0 Bulgur 

Dekstrin 13.8 Bitkisel yağ 

Vitamin-mineral 2.0 Kompoze mineral 

Ön karışım - Kompoze antioksidan 

 100 
Vitaminler 

 100 

Tabol 3.3: Günümüzde hazırlanan ticari yem karmalarının yapısı 

 

İlk bir aylık dönemden sonra çipura balığının karma yemle beslenmeye adaptasyonu 

hızlı olmaktadır. Yem değerlendirme oranı, yemleme tekniği ve öğün sayısı ile yakından 

ilgilidir. Buna bağlı olarak yaşama oranının yükseltilmesi ve iyi sonuçların alınması, 

yetiştiricilerin dikkatli çalışmalarına ve özen göstermelerine bağlıdır. 
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3.2.6. Ön Büyütme 
 

Ön büyütme ünitesinde kullanılan tankların özellikleri sövraj bölümü ile aynıdır. Bu 

bölümde açık devre su sistemi kullanılmaktadır. Gelişim özelliklerine göre 60-70. günde 

sövraj ünitesini terk eden yavrular boylarına göre ayrıldıktan sonra ön büyütme ünitesine 

alınır. Boylama sırasında hava keseli ve hava kesesiz bireyler de birbirinden ayrılır. Bu 

bölümde ağ kafeslere çıkarılmak için gerekli olan 1.5–2 gram ağırlığa kadar büyütülür. 

Ancak ülkemiz koşullarında yavru bireyler 0.5–1 gram arasında da kafes sistemlerine 

çıkarılmaktadır. Ön büyütme ünitesinde de balıklar sürekli gözlenmeli ve kanibalizmin 

önlenmesi için sık sık boylama yapılmalıdır. Kültür koşullarında anatomik yapısı bozuk balık 

üretimi olabilir, bunların ağ kafeslere alınmadan önce ayıklamalarının yapılması yararlı olur. 

 

Resim 3.10: Kuluçkahanede büyütülmüş ve nakil için bekleyen çipura yavruları 

 

Dönem 
Yem Boyutu 

(mikron) 

Balık Ağırlığı 

(gr) 

Su Sıcaklığı 

(°C) 

Besleme Oranı 

(%) 

 

Sövraj 

80–200 0.03–0.125 

19–20 

8–10 

150–300 0.125–0.165 8–10 

300–500 0.165–0.420 7–8 

 

Ön Büyütme 

300–900 0.420–0.640 

20–22 

6–7 

500–900 0.640–0.950 4–5 

500–1250 0.950–1.200 3–4 

Tablo 3.4: Çipura balıklarına sövraj ve ön büyütme döneminde balık ağırlığına ve su sıcaklığına 

göre uygulanan besleme oranları ve yem büyüklükleri 

 

Balıklara verilen su sıcaklığı 20-22°C olup 16 saat ışıklandırma uygulanır. Yemleme 

otomatik yemlikler ile yapılmaktadır. Tanklarda doğal deniz suyu tuzluluğu kullanılır. 

Tanklara 3.000-5.000 adet/m
3
 arasında yavru stoklanabilir. Su değişimi balık büyüklüğüne 

ve stok yoğunluğuna göre saate % 50-150 arasında değişmektedir. 
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Yemleme oranı % 7 ile başlayıp % 3’e kadar düşme gösterir. Yaşama oranı hastalık 

çıkmadığı süre içinde % 90-95 arasındadır. 

 

3.3. Larva Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Başlıca Sorunlar 
 

Larval yetiştiricilikte ilk üç ay sonunda yaşayan birey sayısı oldukça azalmaktadır. 

Ölüm oranlarını yükselten belli başlı konuları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

 

3.3.1. Larvaların metamorfoz dönemi 
 Yumurtadan yeni çıkan birey henüz tam bir balık şeklinde değildir. Larvanın iç 

ve dış yapısında değişimler meydana gelir, besin kesesi absorbe edilir, sindirim 

organları gelişir, sırt yüzgeçleri ve kemik yapısıyla yüzme kesesi şekillenir. 

Kanla ilgili dolaşım sistemleri de değişime uğrar. Bu olaylar çipura larvalarında 

ilk olarak ortalama 5 mm boyda ve ikinci olarak ortalama 12 mm boyda görülür. 

  Meydana gelen ölümlerin büyük bir kısmı yüzme kesesinin oluşumundaki 

düzensizlik ve morfolojik yapıdaki bozuk şekillenmeler, dolayısıyla yem 

alımındaki zorlanmadan ileri gelmektedir.  

 Hava kesesinin fazla ya da az doldurulması nedeniyle, örneğin aşırı havayla 

dolan hava kesesinin patlaması gibi nedenlerle önemli miktarlarda ölümlere 

sebep olduğu görülür. 

 Larvaların davranışları, saldırgan bir vücut yapısı ve kuvvetli iştah faktörleri, 

larva popülasyonu içinde kanibalizme dönüşerek ölümlere neden olur. 

 Kötü besleme koşullarında yetersiz ya da aşırı yemleme durumunda da ölümler 

meydana gelebilir. 

 Yetiştirme koşullarında özellikle larvaların bulundukları ortamın özelliklerinin, 

su sıcaklığı, oksijen ve pH değerlerinin değişimlerinin en az düzeyde tutulması 

ve kontrolü büyük önem taşımaktadır. Karşılaşılan bu temel sorunların çözümü 

hâlinde, larva yetiştiriciliğinde başarılı sonuçlara ulaşabilmek zor olmayacaktır. 

Bundan sonra yapılacak çalışmalar, larvaların yaşama oranlarının yükseltilmesi 

ve daha kuvvetli, kondüsyonu yüksek bireylerin üretilmesi üzerine olacaktır. 

 Larva tanklarına uygulanan debinin, larva yaşı ile doğru orantılı olarak 

arttırılması, debi hesaplarının yapılmasında larva hızı ve direncinin göz önüne 

alınması, özellikle hava kesesinin fonksiyonel olmamasına bağlı olarak 

deformasyona uğrayan larvaların 70-80. günlerde birbirinden ayrılması, bu 

ayırma tekniklerinin, yavrular  ağ kafeslere gönderilmeden önce mutlaka 

yapılması, hastalık etmenlerine karşı gerekli önlemlerin alınması, içerik 

yönünden yüksek besin değerine sahip yemlerin sövraj, ön büyütme ve büyütme 

dönemlerinde kullanılması başarının arttırılmasında yararlı olur. 
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3.4. Yetiştirme Aşamasında Ortam Koşulları 
 

3.4.1. Fiziksel Faktörler 
Deniz suyu sıcaklığı, suda çözünmüş oksijen miktarı, suyun debisi ve ışıklandırma 

süresi bu grup içinde ele alınabilecek faktörlerdir. Su sıcaklığı ilk ve en önemli kriter olup 

her gün yapılan gözlemlerle kontrol altında tutulmaya çalışılır. Özellikle soğuk kış 

günlerinde deniz suyunun ısıtılması en önemli sorundur. Larval dönemlerde çok düşük olan 

sıcaklık toleransı nedeniyle kapalı devre sisteminin kurulması zorunluluğu vardır. Böylece 

hem daha ucuza ısıtma hem de düşük toleranslarda çalışma imkânı sağlanır. 

 

3.4.1.1. Oksijen  

 

Tüm safhalar için yaşama oranına doğrudan etkili olan bir faktördür. Özellikle 

prelarval dönemde larvaların hava kesesini doldurma oranları, ortamdaki havalandırma 

koşullarına bağlıdır. 

Çalışmalarda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta havalandırmanın ortama çok 

küçük kabarcıklar hâlinde dağılımını sağlamaktır. 

Tanklarda istenilen optimal suda çözünmüş oksijen değeri 6 mg/l  olup  3 mg/l’nin altında 

ölümler artar. 

Suyun sıcaklığı ortamdaki oksijen ile ters orantılı olduğundan, suyun ısıtılması ile 

oksijen yetersizliği olabileceği gibi kapalı devre sistemlerde ortamdaki su değişiminin sınırlı 

olması nedeniyle filtre tanklarında kuvvetli havalandırma yapılması ihmal edilmemelidir. 

 

3.4.1.2. Debi 

 

Anaç stoklama tanklarında suyun yenilenme oranı günlük % l00’e ulaşırken 

kuluçkalama ve ilk larval dönemde su yenilenmesi yapılmamalıdır. 15. günden itibaren 

larvaların bulunduğu havuzlarda günde % 10 su yenileme oranı uygulanarak ileriki 

aşamalarda periyodik olarak su debisi arttırılır. Suyun debisi ortamdaki balıkların 

yoğunluğuna, tankın kapasitesine, su sıcaklığına ve yemlerin verilme oranlarına göre 

düzenlenir. 

 

3.4.1.3. Işıklandırma 

 

Anaç balıkların stoklanmasında ve yumurtlatma havuzunda doğal ışıklandırma 

uygulanırken kuluçka, larval safhalar ve kontrollü yumurtlatma tanklarında yapay 

ışıklandırmadan yararlanılabilir. Yumurtaların kuluçkalanması genelde loş bir ortamda 

gerçekleştirilir. 15. günden sonra günlük ışıklandırma süresi 12 saat yükseltilerek 1500-2000 

lüks aydınlatma şiddeti uygulanabilir. 

 

3.4.2. Kimyasal Faktörler 
3.4.2.1. Tuzluluk 

 

Çipura balığı, biyolojik olarak oldukça geniş tuzluluk toleranslarına sahiptir. % 5-8 

tuzlu suda yaşaması yanında ortalama % 36 tuzlu sularda da yaşamlarını sürdürebilir.  
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Canlı yem kaynakları olarak rotifer kültüründe ortalama % 30, alg kültüründe ise % 20-25 

tuzluluk ortamlarında yapılan çalışmalarda da başarılı sonuçlar alınmıştır. 

 

3.4.2.2. Ph 

 

Çipura balıkları genelde nötr ya da nötre yakın özellik gösteren az alkali sularda 

yaşamlarını sürdürebilmektedir. Ancak larval yetiştirme süreçlerinde ve kullanılan rotifera 

yemlemelerinde ortama alg girmesiyle alkalitenin arttığı gözlenir. 

 

Bu durum taze deniz suyunun ortama verilmesiyle normale düşürülebilir. Pratik olarak 

özellikle rotifera üretim tanklarında pH ölçümleri yapılarak dikkatle izlenmelidir. Çünkü 

alkaliliğin aşırı yükselmesi neticesinde rotiferalarda gelişme olmadığı gibi kirlilikten ötürü 

ölümler görülebilmektedir. 

 

3.4.2.3. Amonyum 

 

Özellikle kapalı devre sistemin kullanıldığı durumlarda prelarval dönemde, rotifera 

tankları ile kısmen alg kültürleri ortamlarında amonyak birikimi sorun olabilmektedir. Bu 

nedenle düzenli olarak amonyak birikimlerinin saptanması yararlı olur. Ancak gözlemler 

sonucunda amonyak birikimi tehlikesiyle karşılaşılacak durumlarda, suyun tamamıyla ya da 

kısmen yenilenmesi ile bu faktör kontrol altına alınabilir.  

 

3.4.2.4. Organik Madde Birikimi 

 

Genelde beslemeden sonraki zamanlarda ortaya çıkar. Larval safhanın ilk günlerinde 

su değişiminin uygulanması sonucunda gerek larvaların besin keselerini tüketmeleri 

esnasında ortama bıraktıkları artık maddeler gerekse beslemenin başladığı ilk günlerden 

itibaren organik madde birikimi, yüzeyde bir film tabakası, askı olarak ya da tankların 

tabanında birikmektedir. Bunların ortamdan uzaklaştırılmaları özel havalandırma 

düzenekleri ve sifonlama sistemleri kullanılarak sağlanır. Ayrıca rotifera tanklarında 

beslenme (alg-maya) sonucunda kirlenme görülür. Bu durumlarda tankların alt tahliyeleri 

kullanılarak su değişimi gerçekleştirilmelidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 Çipura larvalarını besleyiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Çipuralarda larval dönem özelliklerini 

sıralayınız. 

 Denizde çalışırken  güvenlik kurallarına 

uyunuz.  

 Larva yetiştirme ünitelerinde fiziksel ve 

kimyasal özellikleri ayarlayınız. 

 Larva tankalarının hijyenik olmasını 

sağlayınız.  

 Canlı yem üreterek larvaları besleyiniz. 
 Larval dönemin kritik zamanlarında 

larvalara özel koşullar oluşturunuz.  

 Larvaları partikül yeme alıştırınız.  Larvaları stresten uzak tutunuz. 

 Larvaları ön büyütme tanklarına alarak 

ortam koşullarını ayarlayınız. 

 Larva stok oranı ve larva beslemede teknik 

çizelgelerden yararlanınız. 

 Larvaları karma yemlerle besleyiniz.  

 

 

 

KONTROL LİSTESİ 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çipuralarda larval dönem özelliklerini sıraladınız mı?   

2. Larva yetiştirme ünitelerinde fiziksel ve kimyasal özellikleri 

ayarladınız mı? 
  

3. Canlı yem üreterek larvaları beslediniz mi?   

4. Larvaları partikül yeme alıştırdınız mı?   

5. Larvaları ön büyütme tanklarına alarak ortam koşullarını 

ayarladınız mı? 
  

6. Larvaları karma yemlerle beslediniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1.  Çipura prelarvaları yoğun üretim koşullarında litreye kaç adet stoklanır? 

A) 50–60 

B )70–80  

C) 60–80 

D) 80–100 

E) 100–120 

 

2.  Çipura balıklarının  larva yetiştiriciliği yapılan dönemlerinde kullanılan su ısısı kaç °C 

olmalıdır? 

A) 18–22 

B) 20–24 

C) 16–18 

D) 14–16 

E) 18–20 

 

3.  Aşağıdaki verilen çipura balığı ile ilgili cümlelerin hangisi doğrudur? 

A) Çipura larva tanklarına ağız açılana kadar ışıklandırma uygulanmaz. 

B) Larvalara canlı yem rotifera verilmez. 

C) Ağızın, anüsün ve gözlerin renklenmesi ile prelarval dönem başlar.  

D) Kapalı devre çipura larva yetiştirme sistemlerinde su tekrar kullanılmaz. 

E)  60-70. günler mikropartiküller yemlere geçiş başlar. 

 

4. Çipura balıklarının sık sık boylanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Yemden tasarruf etmek için 

B) Daha iyi beslemek için 

C) Stres faktörünü ortadan kaldırmak için 

D) Balık yoğunluğu azaltmak için 

E) Kanibalizmi önlemek için 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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ÖĞRENME FAALİYETİ-4 
 

 

 

Bu faaliyet ile uygun ortam sağlandığında çipura balıklarını havuzlarda ve kafeslerde 

yetiştirebileceksiniz. 

 

 

 
 

 Yetiştiricilikte kullanılan havuzları, yetiştiricilik yöntemlerini, yetiştiricilikte 

kullanılan araç gereçleri araştırınız. 

  Edindiğiniz bilgileri kayıt altına alarak öğretmeniniz ve arkadaşlarınızla 

paylaşınız. 

4.ÇIPURA BALIKLARINI HAVUZLARDA 

VE KAFESLERDE SEMIRTME 
4.1. Büyütme 

 

Kuluçkahanelerden ve doğal ortamdan temin edilen çipura yavruları porsiyonluk 

boyuta getirilmek üzere karaya ve denize kurulan yetiştirme sistemlerinde farklı teknikler 

kullanılarak büyütülmektedir. Bunlar içinde en çok kullanılanı yarı entansif ve ektansif 

yetiştirme yöntemleridir.  

 

 

Resim 4.1: Denize kurulmuş çipura balığı üretim işletmesi 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 4.2: Deniz kenarına betondan yapılmış çipura balığı üretim havuzları 

 

Resim 4.3: Yavru çipuraların ağ kafeslere transferinin nakil yöntemi  

 

Resim 4.4: Yavruların nakliye kamyonundan indirilmesi 

 

 

 

4.2. Yarı Entansif Yetiştirme Yöntemi  
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Bu sistem havuz yetiştiriciliği olarak bilinir. Bu sistemde toprak ve beton havuzların 

yanı sıra portatif yapıdaki polyester veya polymerden yapılmış branda havuzlar 

kullanılmaktadır. Ayrıca kıyısal alanlarda ağ ile çevrilerek üretim yapılabilmektedir. Bu 

sistemlerde günlük su değişimleri kontrol altında olup ürün miktarının arttırılmasında oksi-

jeneratördenden yararlanılır.  

 

Toprak havuzlarda ise son yıllarda jeo-membran sistemi uygulanmaktadır. Su 

debisinin arttırılmasına bağlı olarak bu sistemlerden stok yoğunluğu arttırılarak entansif 

amaçlı olarak da yararlanılabilir. Ancak sistemde meydana gelebilecek aksaklıklar üretimi 

olumsuz etkiler. Bu yüzden stoklama yoğunluğunun düşük tutulmasında fayda vardır. Stok 

yoğunluğu beton havuzlar, brandalı havuzlar ve iç kısmı jeo-membran kaplı küçük hacimli 

toprak havuzlarda 2-5 kg/m
3
 arasındadır. Büyük yapıdaki toprak havuzlardan 1-4 ton/hektar 

ürün elde edilebilir. 

 

4.3. Entansif Yetiştirme Yöntemi 
 

Dünyada ve ülkemizde yoğun olarak kullanılan bu yöntemde yüzer ağ kafes 

sistemlerinde yetiştiricilik yapılmaktadır. Akuakültür çalışmalarının gelişmesine paralel 

olarak birim alandan daha çok ürün alma açısından su içinde yetiştirme sistemleri 

geliştirilmiştir. 

 

Günümüzde kıyısal alanlarda, açık denizlerde hatta okyanuslarda bile güvenlik içinde 

kurulabilecek sistemler planlanmaktadır. Günümüzde kıyı ötesi kafeslerde 2.500–6.000 m
3

 

arası değişen hacimlerde tek bir sistemde yıllık 150 ton üretim yapılabilmektedir. Bu 

sistemlerde su kalitesinin kıyısal bölgelere göre çok daha iyi olması, işletmenin kendini ve 

başkalarını kirletme etkisinin az olması, birim alana daha yoğun stoklama imkânının olması, 

daha hızlı balık gelişiminin sağlanması,  uzun vadede ekonomik olması ve yüksek kapasite 

balık stoklanabilmesi gibi özellikler bu sistemleri çekici hâle getirmektedir.  

Kafes sistemlerinde; 

 Sabit kafesler,  

 Yüzer kafesler,  

 Dalgıç kafesler,  

 Döner kafesler kullanılmaktadır. 
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Resim 4.5: Denize kurulmuş dairesel çipura balığı üretimi ağ kafes sistemi 

 

Ağ kafeslere kurulduğu yerin özelliklerine ve su kalitesinin durumuna göre 15-30 

kg/m
3

 arasında stoklama yapılabilir.  

 

Balıkların hızlı şekilde gelişimi için besleme teknikleri ve su sıcaklığı önemli rol 

oynar. Besleme rejimlerinde yem kalitesinin yanı sıra balıkların ağırlıkları ile su sıcaklığı 

arasındaki ilişki dikkatli takip edilmelidir. Bu dönemde kullanılan yemlerde; 

 Protein % 46-52,  

 Selüloz % 2-4,  

 Ham kül % 12-13, 

 Ham yağ % 10-11,  

 Kalsiyum % 1.4-2.2 ve  

 Fosfor % 1.15-1.5 arasında değişim göstermelidir.  

 Bunun yanı sıra vitaminler ve iz elementler yeterli miktarda kullanılmalıdır. 

Çipura balıklarının ağırlıklarına göre l6-25°C’de besleme oranları ve balıkların 

konulması gereken ağ göz açıklıkları verilmiştir.  

 

Kafeslerde düğümsüz ağ kullanılması solungaç takılmalarının engellenmesi, pul 

dökülmesi ve vücutta meydana gelen çizilmelerin önlenmesi için faydalıdır. 

 

Ege Denizi koşullarında 4 aylık süreyi akuakültür tesislerinde geçiren çipura yavruları 

ağ kafeslere çıktıktan itibaren 12-14 aylık sürede 3-4 gram ağırlıktan 350-400 gram ağırlığa 

ulaşır. Bu süre ve ağırlık artışı yetiştirme ortamının ekolojik şartlarına, kullanılan yemin 

içeriğine, balık stok yoğunluğuna, hastalık etkenleri ve larva kalitesine göre değişim 

gösterebilir. 
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Yem Boyut 

(mm) 

Balık Ağırlığı Su Sıcaklığı 

(X) 

Besleme Oranı 

(%) 

Ağ Göz Açıklığı (mm) 
0.9-1.2 1-3 16-25 2.8-3.2 4 

1.25-1.5 3-8  2.4-2.9 6 
1-5 8-15  2.2-2.7 8 
2 15-30  1.8-2.2 12 

3-2 30-80  1.4-1.8 15 
4-5 80-250  1.2-1.6 20 
6 250  1.2-1.6 24 

Tablo 4.1: Çipura balıklarının büyütülmesinde balık ağırlığına göre kullanılan yem boyutları, 

besleme oranları ve ağ göz açıklıkları 

 

4.4. Ağ Kafeslerde Yetiştiricilik 
 

Ülkemizde özellikle çipura ve levrek yetiştiriciliğinde ağ kafeslerde balık yetiştiriciliği 

son yıllarda hızlı bir gelişim göstermiştir. Bu gelişmeye paralel olarak günümüzde daha 

yoğun ve verimli üretim yapılmasına olanak sağlayan kıyı ötesi ağ kafes sistemlerinin 

kurulması, ağ kafes yetiştiriciliğine yeni bir yön vermiştir.  

 

Özellikle çipura ve levrek balığı yetiştiriciliği 1990’lı yıllarda genellikle korunaklı 

kapalı koylarda küçük ünitelerle başlamıştır. Son yıllarda ise kıyı ötesi denilen uygulamalara 

başlanılmıştır. 

 

 Böylece turizm ile tartışmaya yol açan  koylarda balık yetiştiriciliği uygulamalarında 

kısıtlamaya gidilmiştir. Bu durum bir dereceye kadar olumlu olup küçük işletme kurulması 

yerine büyük işletmeler kurulmasını teşvik etmektedir. Bu da büyük sermayenin balık 

yetiştiriciliğine girmesini teşvik edecek bir konu olmaktadır ki ülkemizde balık üretim 

miktarını arttırma bakımından uygun çalışmalardır. 

 

Hangi materyal ve malzemeden yapılırsa yapılsın ağ kafeslerinin sağlam olması en 

önemli konudur. Dalga, rüzgâr veya başka bir nedenle tesisin zarar görebileceği her türlü 

tehlikeye karşı önceden tedbirler alınmalı ve meydana gelebilecek kuvvetli fırtınalara karşı 

dayanıklı olmalıdır. 

 

 

Resim 4.6: a- Karada kurulum hazırlığı yapılan bir ağ kafes 
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Resim 4.6: b- Karada kurulum hazırlığı bitirilen ve denize indirilen ağ kafes 

 

Resim 4.6: c- Kafeslerin kenarlarından görünüm 

 

Resim 4.6: d- Çoklu kafes sistemleri 

Çipura yetiştirciliğinde daha çok dairesel tipte kafes havuzlar kullanılmakta ve bu 

kafeslerin çapları 12 ile 20 m arasında değişmektedir.  

 

Çipura yemlenmesi esnasında yaptıkları dairesel dönme hareketleri düşünüldüğünde 

daire şeklindeki kafeslerin kullanılması daha uygun görülmektedir. Aynı hacme sahip kare 

ve dairesel kafesler arasında dönme hareketi yapan balıkların besiciliğinin yapılması 

açısından kare kafeslere göre % 20’lik bir hacim kaybı vardır. Bu nedenle son yıllarda kare 

tipi kafeslerden dairesel tiplere doğru yönelme olduğu gözlenmektedir.  
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Bir bölgede ağ kafes üniteleri kurmada dikkat edilecek konular aşağıdaki gibi 

sıralanabilir: 

 Su koşulları (ısı, pH vs.) ele alınan tür için uygun mu veya yetiştiriciliği ele 

alınacak tür bölgede doğal olarak yaşıyor mudur? 

 Kara yolu ve deniz yolu ile ulaşım nasıl yapılacaktır? 

 Su derinliği ve akıntı durumu nedir? 

 Hâkim rüzgârlara karşı nasıldır, ne gibi önlemler alınabilir? 

 Sel ve bulanma tehlikesi var mıdır? 

 Herhangi bir fabrika, turizm tesisi veya yazlık konutlardan kaynaklanan deniz 

suyunda kirlenme söz konusu mudur? 

 Deniz ulaşımına engel olunacak mıdır? 

 Zemin yapısı nasıl? 

 Sistemin kurulacağı deniz sahasının hukuki açıdan kiralama durumu nedir? 

 Ağ kafes sistemine hâkim yakınlıkta karada yerleşim durumu nedir? 

 

4.5. Deniz Dibi ve Orta Su Kafesleri 
 

Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliğinde yaygın olarak yüzer tip esnek malzemeden 

yapılmış kafesler de yapılmakta özellikle dalgalı ve rüzgâra açık yerlerde planlama güçlüğü 

ele alınarak deniz dibinde veya orta suda balık yetiştirebilecek ağ kafes düzenekleri 

geliştirilmektedir. 

 

Bu tip kafesler hava muhalefeti dışında kültürü yapılacak türün yüzey kafeslerine 

oranla daha iyi yetiştirme koşulları sağlaması gibi nedenler ile de tercih edilebilir 

özelliktedir. Örneğin denizlerde alabalık yetiştiriciliğinde su sıcaklığı sınırlayıcı bir etkendir. 

Batan tip kafesler ile balıkların termoklin tabakasının altına indirilmesi ile bu sorunun 

aşılabilmesi olasıdır. 

 

 

Şekil 4.1: Deniz altı uygulamalar için batar kafes modeli 
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Şekil 4.2: Yuvarlak kafes yerleşimi için bir örnek 

 

Ağ kafeslerde yetiştirmede önemli konulardan biri de yemlemedir. Üretilen balık 

miktarı arttıkça yemleme konusunda dikkatli olmak gerekmektedir. Stok yoğunluğuna  göre 

yemleme yeteri kadar yapılmalıdır. Balıklar tarafından tüketilmeyen yem ağ kafesten çıkacak 

ve bu durumda yem maliyetini arttıracaktır. İşletmelerde balık yemleme elle yapılabildiği 

gibi otomatik yemliklerle de yemleme yapılabilir. 

 

Otomatik yemleme kıyıda kurulu silolardan bilgisayarlarla düzenlenen bir sistem ile 

her kafese belirli miktarda yem, hava gücü ile hortumlar vasıtasıyla gönderilir. Böylece 

dengeli bir yemleme sağlanır.  

 

 4.6. Ağ Kafeslerin Deniz Zeminine Sabitlenmesi 
 

Ağ kafeslerin deniz sahasına yerleştirilmeleri tek veya grup olarak deniz zeminine 

sabitlenmeleri ile gerçekleştirilir. Ülkemizdeki işletmelerde genellikle çapları 10 ile 20 m 

arasında değişen kafesler sayıları 4 ile 10 arasında değişen tek sıradan ve 5 ile 13 arasında 

değişen çift sıraya kadar değişik sayılardaki kafeslerin etrafına halatlardan kareler kurularak 

gruplandırılmak suretiyle deniz zeminine sabitlenmiştir. Ağırlık olarak 75-400 kg arasında 

değişen dört tırnak ya da pulluk tipi çapalar kullanılmaktadır. 

 

  Kafeslerin denize sabitlenmesinde uygun tip ve ağırlıkta çapa kullanılması önemlidir. 

Özellikle ağ kafes sistemine rüzgâr ve akıntı gibi dış kuvvetlerin en kuvvetli etkide 

bulunduğu fırtınalı havalarda bile çapanın yerinden oynamayacak güçte ve ağırlıkta olması 

gerekir. Zemin yapısının balçık olduğu durumlarda tonoz kullanılması demir çapalara göre 

daha uygundur. Beton tonoz aynı ağırlıktaki demir çapalara oranla çok daha ucuza mal olur. 

Çapanın yanında zincir de ağ kafes sistemi için çok önemlidir.  
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Ağ kafes yerleştirilecek yerlerde deniz derinliğinin ağ kafes derinliğinin 2 katı kadar 

olması yararlı olur. Zorunlu durumlarda bile kafesin alt kısmının deniz zemininden asgari 5-

6 m yüksekte olması gerekir. 

 

 

Resim 4.7: Uygulamaya girmiş büyük kapasiteli bir ağ kafes örneği 

 

Yüzer ağ kafes sistemlerinde kafesler ile çapalar arasındaki gerilme kuvvetini 

dengeleyen zincir, halat ve şamandıralardır. Naylon halatlara oranla aynı kalınlıktaki ipek 

halatlar daha esnek ve daha dayanıklıdır. Ayrıca ipek halatların güneş ışığına karşı dirençleri 

naylon halatlara oranla çok daha fazladır.  

 

 

Şekil 4.3: Ağ kafes denizdeki görünüşü 
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Şekil 4.4: Ağ kafes modeli 

Ülkemizdeki işletmelerde şamandıralar genelikle yüzey şamandırasıdır ve 

kullanıldıkları sisteme göre değişmekle birlikle hacimleri 200 litre ile 1.100 litre arasında 

değişmektedir. Ağ kafes sisteminde kullanılan şamandıralar zorlu deniz koşullarına dayanıklı 

malzemeden yapılmış olmalıdır.  

 

Ülkemizde kullanılan şamandıraların büyük çoğunluğu deniz şartlarına yüksek 

mukavemeti olan PE orijinlidir. Ağ kafes sistemine monte edilecek şamandıranın hacmi 

belirlenirken sistemin neresine konulacağı ve o şamandıraya etki edecek muhtemel dış 

kuvvetlerin büyüklüğüne göre hacmin belirlenmesi gerekmektedir.  

 

Hacmin aşırı fazla olması ile şamandıraya dış kuvvetlerden etki eden kuvvet fazla 

olacak ve şamandıra fazla olan hacmi oranında sisteme fazladan yük getirecektir. Bu 

durumda sistemin o şamandıraya bağlı olan zinciri gerilecek ve zincire bağlı olan çapanın 

deniz zemininde yer değiştirmesi söz konusu olacaktır.  

 

Şüphesiz bu durum balık çiftliği için üzücü sonuçların meydana gelmesine neden 

olabilecektir. Seçilen yüzey şamandırasının hacminin gerekenden az olması durumunda, 

şamandıra sisteme ve kendisine etki eden dış kuvvetler nedeni ile hızla su içine batacak ve ağ 

kafes sisteminin kafes kısmına daha fazla dış kuvvetin etki etmesine neden olacaktır.  

 

Dalga, rüzgâr ve akıntıdan oluşan bu dış kuvvetler kafesin hasar görmesine veya 

yüzen kısmının bir bölümünün veya tamamının su içine batmasına neden olabilir.  

 

4.7. Yardımcı Makina ve Ekipmanlar 
 

İşaret şamandırası, otomatik yemlik, ısı ve ışık yalıtımlı yem deposu, balık boylama 

makinesi, ağ yıkama ve boyama makinesi, balık boyut ölçme cihazı ve balık gözlem aynası 

gibi makine ve ekipmanlar ağ kafes sistemlerini oluşturan asıl unsurlar içinde yer almasalar 

da işletmenin iyi çalışabilmesi için yararlı malzemelerdir. Balık yetiştiriciliği yapılan sahanın 

sınırlarını belirlemek için işaret şamandırası bulundurmak yasal zorunluluktur. Bu işaret 

şamandıralarının geceleri de kolaylıkla görülebilir özellikte olması gerekir. 

 

100 ton/yıl kapasiteli bir çipura ağ kafes ünitesi için gerekli malzemeler; 
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 12 m çaplı dairesel PE kafes ( 10 adet)  

 Bu kafeslere uyumlu 8 m derinliğinde ağ (15 adet) 

 200 lt hacimli şamandıra (15 adet) 

 Halat kafes bağlantıları için (32 mm'lik 1.000 m) 

 Zincir (24 mm'lik 300 m) 

 Kilit (120 adet) 

 Rodanza (84 adet) 

 İnce zincir (şamandıralar için 12 mm'lik 15 m)  

 Çapa 18 adet (250 kg puluk tipi) 

 18 adet kolektör 

 200 m 14 mm’lik ipek halat ( kafesler ile kollektörler arasına kullanmak için) 

 

4.8. Yerleşim Planı 
 

Aşağıda verilen şekilde görüleceği gibi kafesler, etraflarına halatlardan kareler kurulup 

gruplandırılarak deniz zeminine sabitlenebilir. 

 

Şekilde verilen sisteme 30-35’er bin adet çipura balığı konulursa ve balıklar 300-350 g 

ağırlığa ulaştığında hasat işlemi yapılırsa 100 ton civarında bir ürün elde edilmesi 

beklenecektir. Fakat çipuranın hasat boyutuna gelmesi 1 yıldan daha uzun bir süre aldığı için 

ikinci yıl yavru balıkları koyma için yeni kafese ihtiyaç duyulacaktır. Bu durumda sisteme 

iki adet kafes ilave edilmesi yeterli olacaktır. Ya da yavru balıklar için ayrı bir platform 

hazırlanması gereği ortaya çıkacaktır. Bu ikinci ağ kafes sistemi ilk sisteme oranla hava 

koşullarının daha iyi olduğu bir bölgede kurulmalıdır. 

 

 

Şekil 4.5: 10’lu ağ kafes modeli 
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Resim 4.8:  Ağ kafeslerde balık yetiştiriciliğinde otomatik yemleme 

 

İşçiliği azaltma açısından otomatik yemleme yapılması büyük işletmelerde 

uygulamaya girmiş bulunmaktadır.  

 

Yüzer bir depo içindeki yemler bilgisayar kontrollü olarak günün belirli saatlerinde 

belirli miktarlarda otomatik olarak ağ kafeslere serpilerek yemden en iyi şekilde 

yararlanılmasını sağlayacak şekilde programlama yapılmaktadır. Bu uygulama ile balıkların 

yem alımı kamera ile izlenebilmekte, balık yoğunluğuna göre yem verilebilmekte ve böylece 

işçilikten de tasarruf edilerek yem zayiatı en aza indirgenmektedir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Havuzda çipura yetiştiriniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Yetiştiricilik için uygun yöntemi 

seçiniz. 

 Denizde çalışırken denizde güvenlik 

kurallarına uyunuz.  

 Seçtiğiniz yönteme göre yetiştirme 

havuzlarını planlayınız. 

 Yetiştirme havuzlarının periyodik 

bakımını yapınız. 

 Havuz sahasında akıntı, ısı, oksijen gibi 

parametreleri kontrol ediniz. 

 Yemleme yapılırken su sıcaklığını dikkate 

alınız. 

 Havuzlara otomatik yemlikler koyunuz.   Çipura balıklarını stresten uzak tutunuz. 

 Elle yemleme yapacaksanız su ısısını 

dikkate alarak verilecek yem miktarını 

hesaplayınız. 

 Hijyenik koşullar oluşturunuz. 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yetiştiricilik için uygun yöntemi seçtiniz mi?   

2. Seçtiğiniz yönteme göre yetiştirme havuzlarını planladınız mı?   

3. Havuz sahasında akıntı, ısı, oksijen gibi parametreleri kontrol 

ettiniz mi? 
  

4. Havuzlara otomatik yemlikler koydunuz mu?    

5. Elle yemleme yapacaksanız su ısısını dikkate alarak verlecek 

yem miktarını hesapladınız mı? 
  

 
DEĞERLENDİRME 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1.  Ağ kafeslerin deniz zemininden en az kaç metre yüksekte olması istenir? 

A) Ağ kafesin deniz dibinden 1 m yukarıda olması 

B)  Ağ kafes derinliğinin iki katı olması istenir.  

C) Ağ kafesin deniz dibinden 2 m yukarıda olması 

D) Ağ kafesin deniz dibiyle aynı seviyede olması 

E) Ağ kafesin deniz dibine yerleştirilirken bu özellik dikkate alınmaz. 

 

2.  Denizde ağ kafes sistemleri kurulurken aşağıdakilerden hangisi ikinci planda dikkate 

alınır? 

A) Akıntının olup olmamasına 

B) Yerel rüzgârların olup olmamasına 

C) Deniz ulaşımına engel olup olmamasına 

D) Sel ve bulanma tehlikesinin olup olmamasına 

E) Kullanılacak kafes sayısına 

 
DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 
 

1. (…) 100 g ağırlıktaki çipura balıklarına lidaki adı verilir. 

2. (…) Çipura balıkları yetiştiriciliğinde en uygun su sıcaklığı 14-18
o
C derecedir. 

3. (…) 2–6 yaşındaki çipura balıkları anaç olarak kullanılır. 

4. (…) Damızlıklardan yumurta alımında genellikle 200 mg/kg günlük dozlarda olmak 

üzere birkaç gün hormon enjeksiyonu yapılır.  

5. (…) Yumurtalar kuluçkalıklara ortalama 5000-6000 adet/l olacak şekilde konulur. 

6. (…) Larvalar suyun sıcaklığına bağlı olarak 18-24 saat sonra yumurtadan çıkar ve 

yumurtadan çıkış oranı normal koşullarda % 90-100 arasında olabilir. 

7. (…) Çipura larvalarının hava kesesi gelişimi süresince su şartları ve ortam düzeninde 

ani değişimler olmaması gerekir. 

8. (…) Ağ kafeslere kurulduğu yerin özelliklerine ve su kalitesinin durumuna göre 15-30 

kg/ m
3

 arasında stoklama yapılabilir.  

9. (…) Ağ kafeslerde düğümlü ağ kullanılması solungaç takılmalarının engellenmesi, pul 

dökülmesi ve vücutta meydana gelen çizilmelerin önlenmesi için faydalıdır. 

10. (…) Ağ kafes yerleştirilecek yerlerde deniz derinliğinin ağ kafes derinliğinin 2 katı 

olması gerekir. 

 

 

 

 
DEĞERLENDİRME 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise kontrol listesi geçiniz.  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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KONTROL LİSTESİ 

 
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) işareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Çipura balıklarının şekil özelliklerini sıraladınız mı?   

2. Damızlık çipura balıkları temin ettiniz mi?   

3. Damızlıkları ortama adapte ettiniz mi?   

4. Damızlıkları beslediniz mi?   

5. Yumurta alımı için uygun ortam şartlarını hazırladınız mı?   

6. Uygun tekniği kullanarak damızlıklardan yumurta aldınız 

mı? 
  

7. Uygun ortamı hazırlayarak yumurtaları kuluçkaladınız mı?   

8. Çipuralarda larval dönem özelliklerini sıraladınız mı?   

9. Larva yetiştirme ünitelerinde fiziksel ve kimyasal özellikleri 

ayarladınız mı? 
  

10. Canlı yem üreterek larvaları beslediniz mi?   

11. Larvaları partikül yeme alıştırdınız mı?   

12. Larvaları ön büyütme tanklarına alarak ortam koşullarını 

ayarladınız mı? 
  

13. Larvaları karma yemlerle beslediniz mi?   

14. Yetiştiricilik için uygun yöntemi seçtiniz mi?   

15. Seçtiğiniz yönteme göre yetiştirme havuzlarını planladınız 

mı? 
  

16. Havuz sahasında akıntı, ısı, oksijen gibi parametreleri 

kontrol ettiniz mi? 
  

17. Havuzlara otomatik yemlikler koydunuz mu?    

18. Elle yemleme yapacaksanız su ısısını dikkate alarak 

verilecek yem miktarını hesapladınız mı? 
  

 

DEĞERLENDİRME 
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1'İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 D 

3 E 

4 C 

5 E 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2'NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 E 

3 A 

 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3'ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 A 

4 E 

 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4'ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 E 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Yanlış 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Yanlış 

10 Doğru 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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