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Fotoğraf (2 / 6) 
 
 



      Milas İlçe Tarım Müdürü Eşref Arslan, yıllık 65 bin ton civarında  balık üretimi 
yaptıklarını belirterek, "Balıkçılık sektöründen kentte yaklaşık 15  bin kişi faydalanıyor. 
Türkiye'de üretilen çipura ve levreğin yüzde 65'i Milas  bölgesinde yetiştiriliyor. Yıllık 
üretimimizin 56 bin tonu denizlerde 9 bin tonu  toprak havuzlarda gerçekleştiriliyor 
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TARLA BALIKÇILIĞI KÖYLÜLERİN YÜZÜNÜ 
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ÇORAK TARLALARI HAVUZ YAPTILAR 





 



 





Somon gerçeği 
• Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) 

nedeni ile çiftlik somon balıklarında kısa 
sürede hızlı büyüme sağlanması dış 
ülkelerde önemli  tartışma konularındandır . 
Bu tartışmalar halen devam etmektedir. 
Pazara sunulması konusundaki tartışmalar 
ilginçtir. Aleyhte ve lehte bir çok yayın 
mevcuttur. Ülkemizde yaygınlaşan somon 
tüketimi nedeniyle bu konunun dikkatle 
takip edilmesi yararlı olacaktır. Gelecek 
yıllarda ülkemize ithal edilecek somon 
balıklarında GDO konusunun gündeme 
gelmesi mümkündür.  
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• Karadeniz somonunun farkı? 

• Türkiye’nin deniz suyu sıcaklıkları somon yetiştiriciliği için elverişli değil. Ancak 
Karadeniz’de somona yakın bir balık yetişiyor. Bölge halkı bu balık türüne 
Karadeniz somonu demiş, ancak orijinal adı ‘denizalası’. Hem büyüklük hem 
de besin değerleri açısından aynı özellikleri taşımıyor. Denizalası, 
kahverengimsi, sırt pulları gri, tombul ve kısa, eti ise beyazımsı. Ağırlığı en çok 
1.5-2 kilograma ulaşabiliyor. Kimi zaman doğal renklendiriciyle somon havası 
veriliyor. 

 









 











 





Gümüşhane'deki somon üreticileri dünya 

pazarında söz sahibi olmak istiyor 



 



 





 



• Akdeniz Bölgesi'ndeki barajlar (40) 

• Ege Bölgesi'ndeki Barajlar       (48) 

• Doğu Anadoludaki Barajlar      (37) 

• Güneydoğu Anadolu Barajlar   (15) 

• İç Anadolu Bölgesi' Barajlar     (75) 

• Marmara Bölgesi'  Barajlar      (50) 

• Karadeniz Bölgesi Barajlar      (54) Toplam 319 adet 
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• DSİ’nin verilerine göre tamamlanan, inşaat halinde olan ve projelendirilen baraj ve 
HES’lerin toplam sayısı 1487’dir. 
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Kıyı kafes çiftlikleri pelajik ve demersal 

balıkların büyük çoğunluğunu civarına 

toplamaktadır. Bu çalışmada 21 kıyı 

kafes işletmesi yaklaşık 29 hektar alana 

yerleşmiştir ve kafesler civarında 

yaklaşık 1160 ton doğa balığının 

toplandığı tahmin edilmiştir. Kafesler 

civarından toplam 31 tür balık ve 4 tür 

omurgasız tanımlanmıştır. Mugilidae 

familyası çiftliklerden en yoğun avlanan 

balıklar olmuştur  Okan Ertosluk 








