İnsanlar
Sağlıklı Deniz Ürünlerine
Layıktır

People Deserve
Healthy Sea Food
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İNSANLAR SAĞLIKLI DENİZ ÜRÜNLERİNE LAYIKTIR
Cesurlar’ın kuruluş tarihi 1950 yıllarına kadar uzanır. İzmir Balık Halinde kabzımallık ile başlayan iş
hayatıma, 1990 yılından beri işletme tesislerimde devam ettim. 1998 yılından itibaren de Torbalıdaki
Balık Entegre Tesislerimde ‘’ İnsanlar Sağlıklı Deniz Ürünlerine Layıktır’’ ilkesini benimseyerek üretime
devam ediyoruz.
Hedefimiz her yaş grubundan insanın güvenli ve sağlıklı tüketebileceği gıdalar üretmektir.
Çünkü herşey insanlar içindir.
HÜSEYİN ŞENGENÇ

PEOPLE DESERVE HEALTY SEAFOOD!
The founding of Cesurlar goes back to the 1950’s. My business career started in İzmir Fish Auction as
a wholesaler, since 1990 I let it countinue in my facilities.
In 1998, after opening our integrated facilities in Torbalı – İzmir in line with my motto ‘’People Deserve Healty Seafood’’ we are producing top quality products.
Our goal is to provide healty and reliable food to the group of people of every age.
HÜSEYİN ŞENGENÇ
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BALIK ENTEGRE TESİSİMİZ
Cesurlar Balık Market özellikle ithalat ve ihracat yapmaktadır. Yurtdışı için üretilen ürünlerin yanı sıra
yurtiçi tüketime yönelik ürünler de üretilmektedir. İhracatımız Yunanistan, İtalya, İspanya, Fransa gibi
Avrupa Birliği ülkelerine ve Rusya’ya olmaktadır. 2500 m2 kapalı alanı bulunan tesisimizde günlük 15 ton
kapasite ile üretim yapılabilmektedir.
Bütün ürünlerimiz müşterilerimizin istedikleri standartlarda işlenerek paketlenir. Tesisimiz sağlıklı ve
güvenilir gıda üretimini GLOBAL GAP, BRC ve IFS, ISO ve HACCP gibi gıda güvenlik sistemleri ile güvence
altına almıştır.
Aşağıdaki ürünler tesisimizde en kaliteli ve sağlıklı şekilde üretilmektedir.
•Taze soğutulmuş avcılık ve kültür balığı paketlemesi,
•Pelajik ve demersal tüm deniz canlılarının naturel dondurulmuş, füme ve marine şekilleri,
•Canlı çift kabuklu yumuşakçaların taze ve işlenmiş şekilleri.
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INTEGRATED FISH FACILITIES
Cesurlar Balık Market is primarily involved in export and import. Basides the products for export we also
have products for domestic consumption. Our exports are EU countries such as Greece, Italy, France,
Spain and to Russia.
We can process 15 tons per day in our 2500 m2 facility. All of our products are processed and packaged
according to our costumers requests. The production of healty and reliable products in our facilty is
ensured by programs such as GLOBAL GAP, BRC ve IFS, ISO and HACCP (Hazards Analysis Critical Control
Points).
The products that are below is produced in the healthiest way with the highnest quality.
•Packing of fresh chilled with caught and fishes raised in farms.
•Natural freezed, smoked and marinate farms of pelagic and deep sea fish.
•Processing and packing of fresh and processed living bivalves.
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Yukarıdaki fotoğrafta yoğun olarak çalıştığımız yumuşakça türleri ve balık çeşitlerimizin işlenişinden bir
kesit görünmektedir.
İşleme işçilerimiz, elle yapılan işlemelerde dikkatli ve titiz çalışırlar.
Amaç ürünün hızlı ve temiz olarak işlenmesidir.
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The above picture shows our personel processing molluks and fishes, which process a lot.
The personnel works by hand in a very careful manner. The goal is fast and clean processing.
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Günlük 15 ton işleme kapasitesine sahip olan modern tesisimizde tüm ürünlerimiz steril bir ortamda
mühendislerimiz gözetiminde yüksek kalitede işlenmektedir.
All of our products are prepared in sterile conditions under engineer supervision in our 15 tons/day
capacity facility.
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KALİTE KONTROL BÖLÜMÜ
Avrupa ve ABD de kullanılan gıda güvenlik sistemlerini uygulayan tesisimizde kaliteli ve güvenilir gıda
üretimi çalışmalarımız devam etmektedir. Uyguladığımız HACCP programı T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından onaylanmıştır ve işleme sırasındaki tüm çalışmalarımız kayıt sistemimizde
uygulanmaktadır. Kalite kontrolde amaç hızlı ve güvenilir kontroller ile ürünlerimizin sizlere ulaşmasını
sağlamaktır.

QUALITY CONROL
We are constantly trying to improve our quality Europe and USA’s well known systems The HACCP
program that we have established has been approved by Turkish Republic Ministry of Food, Agriculture
and Livestock.
The goal of quality control is to distribute the products to you in a healtly way with a fast and reliable
controls.
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Deniz ürünleri temizlendikten sonra 0 / +40C ’de ön muhafazaya alınır. Daha sonra şoklama işlemi için
-400C’deki şoklama tüneline konur. Ürünlerimiz müşteri talebine göre blok ya da IQF sistemlerde -400C’de
şoklanır.
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After cleaning the products are pre-cooled at 0 / +40C Later they are frozen at -400C in the freezing
tunnel. It is frozen either IQF or block according to customers request at -400C
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PAKETLEME
-400C’de şoklandıktan sonra ürünlerimiz paketlemeye alınır. Paketleme ekipmanlarımızın tümü TSE
belgelidir. Paketleme bölümümüz ekstra hijyeniktir. Hızlı bir çalışma temposuna göre dizayn edilmiştir.
Ürünler paketlendikten sonra zaman kaybetmeksizin -250C’lik donmuş muhafazalarımıza konur.

PACKAGING
After being frozen at -400C the products are sent for packaging. All of our packaging equipment are
material have TSE ( Türk Standartlar Enstitüsü ) Quality Certificates. This area extra hygienic and designed
for fast work. The products are quicly stored at -250C after being packaged.
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YÜKLEME İSTASYONLARI
Her bölümün ürünleri kendi yükleme kapılarında yüklenir. Yükleme sırasında ambalajlarımız içindeki
ürünler tekrar kontrolden geçerler ve müşterilerimize ulaşmak için yolculukları güvenli bir şekilde
başlamış olur.

LOADING DOCKS
Each products has it’s own loading docks. We also double check the packaging and content during final
departure. This way we ensure that the journey starts to our costumers in a reliable way.

15

CESURLAR BALIK MARKETTE İŞLENEN ÜRÜNLER VE AVLANMA ZAMANLARI
C.B.M. PRODUCTS AND FISHING SEASONS
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Türkiye denizlerinden çıkan zengin balık çeşitlerimizden bazıları...

Rich variety of fishes that are found in Turkey’s waters.
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SÜBYE
Ege Denizi ve Akdeniz sularında avlanmaktadır. Yıllık ihracat kapasitesi yaklaşık 250 tondur. Sübye,
natural blok veya IQF dondurulmuş olarak müşteri taleplerine göre özel ambalajlarda paketlenmektedir.
Maksimum uzunluk / Max. lenght : 30 cm. / 25 cm.
Ortalama uzunluk / Med. lenght
: 15-20 cm. / 10-18 cm.
Maksimum ağırlık / Max. weight
: 50 gr. – 2 kg. / 50 gr. – 2 kg.
Yağ (%) / Fat (%)
: 1.53
Protein (%)
: 16.02
Enerji Kcal / Energy Kcal ( 100 gr.) : 359.59
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CUTTLEFISH
Caught in the Aegean Sea and Mediterranean. Yearly export capacity is about 250 tons. Cuttlefish is
specially packed at different size either frozen as natural block or IQF according to customer request.
Maksimum uzunluk / Max. lenght : 30 cm. / 25 cm.
Ortalama uzunluk / Med. lenght
: 15-20 cm. / 10-18 cm.
Maksimum ağırlık / Max. weight
: 50 gr. – 2 kg. / 50 gr. – 2 kg.
Yağ (%) / Fat (%)
: 1.53
Protein (%)
: 16.02
Enerji Kcal / Energy Kcal ( 100 gr.) : 359.59
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AHTAPOT
Ege Denizi ve Akdeniz sularında avlanmaktadır. Yıllık ihracat kapasitesi yaklaşık 200 tondur. Ahtapot,
temizlenmiş ve IQF dondurulmuş olarak müşteri taleplerine göre farklı kalibrasyonlarda özel ambalajlarda
paketlenmektedir.
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Maksimum Uzunluk / Max. Length
Ortalama Uzunluk / Med. Length
Maksimum Ağırlık / Max. Weight

: 300 cm.
: 70 – 80 cm.
: 300 gr. / 7 kg.

Yağ / Fat (%)
Protein (%)
Enerji Kcal / Energy Kcal ( 100gr. )

: 1.25
: 12.61
: 284.96

COMMON OCTOPUS
Caught in the Aegean Sea and Miditerranean. Yearly export capacity is about 200 tons. Cleaned and IQF
frozen octopus is specially packed at different size according to the customer request.
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COMMON OCTOPUS
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Maksimum Uzunluk / Max. Length
Ortalama Uzunluk / Med. Length
Maksimum Ağırlık / Max. Weight

: 300 cm.
: 70 – 80 cm.
: 300 gr. / 7 kg.

Yağ / Fat (%)
Protein (%)
Enerji Kcal / Energy Kcal ( 100gr. )

: 1.25
: 12.61
: 284.96

MOSCO
Akdeniz sularında avlanmaktadır. Mosco, temizlenmiş ve IQF dondurulmuş olarak müşteri taleplerine
göre farklı kalibrasyonlarda özel ambalajlarda paketlenmektedir.

MOSCO
Caught in the Miditerranean Sea. Cleaned and IQF frozen mosco is specially packed at different size
according to the customer request.
Ortalama Uzunluk / Med. Length : 25 – 35 cm.
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KEREVİT
Kerevit, Ege Denizinde avlanmaktadır. Yıllık ihracat kapasitesi yaklaşık 60 tondur. Deniz Kereviti müşteri
taleplerine göre kalibre edilerek, özel ambalajlarda şoklanır ve paketlenir. Müşterilerimiz için özenle
hazırlanır.
		
Maksimum Uzunluk / Max. Lenght : 20 cm.
Ortalama Uzunluk / Med. Lenght : 10 cm.
Maksimum Ağırlık / Max. Weight : 30 gr.
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CRAYFISH
Crayfish is cought in the Aegean Sea and has yearly export capacity of about 80 tons. They are sized,
packed and frozen according to customer request.
Maksimum Uzunluk / Max. Lenght : 20 cm.
Ortalama Uzunluk / Med. Lenght : 10 cm.
Maksimum Ağırlık / Max. Weight : 30 gr.
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FENER BALIĞI
Ege Denizi, Akdeniz ve Marmara Denizinde avlanmaktadır. Özellikle Ege Denizinde oldukça çok bulunur.
İhraç edilen bu ürünümüzün yıllık kapasitesi 80 – 120 ton arasındadır. Çok lezzetli bir balık olan Fener
Balığında kafalı içi temizlenmiş, derili ve derisiz fileto şeklinde işlenerek ambalajlanmış ürünlerimiz her
kalibrasyonda sunulmaktadır.
Maksimum Uzunluk / Max. Lenght
Ortalama Uzunluk / Med. Lenght
Maksimum Ağırlık / Max. Weight
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: 150 cm.
: 40 – 60 cm.
: 300 gr. – 15 kg.

ANGLER FISH
Cought in Aegean Sea, Marmara Sea and Mediterranean Sea. Mostly found in the Aegean Sea. Seasonal
capacity of catch is around 80 – 120 tons. They are available in fillet with or wihtout skin and also gullet
W/Head.
Maksimum Uzunluk / Max. Lenght
Ortalama Uzunluk / Med. Lenght
Maksimum Ağırlık / Max. Weight

: 150 cm.
: 40 – 60 cm.
: 300 gr. – 15 kg.
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ÇİPURA
Ege ve Akdenizde avlanmaktadır. Aynı zamanda çiftliklerde de yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye’nin
üretim kapasitesi Ege Denizinde 5000 – 7000 tondur. Özellikle taze olarak ihraç edilmektedir ve iç
piyasaya da sunulmaktadır. Müşteri talebine göre IQF şoklanmış olarakta üretilmektedir.
		
Maksimum uzunluk / Max. Lenght
: 60 cm.
Ortalama Uzunluk / Med. Lenght
: 25 – 30 cm.
Maksimum Ağırlık / Max. Weight
: 7 kg.
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SEA BREAM
Caught in Aegean Sea and Mediterranean. It is also raised in fish farms. Capacity is 5000 – 7000 tons.
Especially, it is exported fresh and also sold in domestic market. If requasted, available in IQF frozen
form.
Maksimum uzunluk / Max. Lenght
Ortalama Uzunluk / Med. Lenght
Maksimum Ağırlık / Max. Weight

: 60 cm.
: 25 – 30 cm.
: 7 kg.
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LEVREK
Türkiye’nin tüm denizlerinde avlanmaktadır. Aynı zamanda yetiştiriciliği yapılmaktadır. Türkiye’nin
üretim kapasitesi Ege Denizinde 3000 – 5000 tondur. Özellikle taze olarak ihraç edilmektedir ve iç
piyasaya da sunulmaktadır. Müşteri talebine göre IQF şoklanmış ürünlerimiz de bulunmaktadır.
Maksimum Uzunluk / Max. Lenght : 100 cm.
Ortalama Uzunluk / Med. Lenght : 50 – 60 cm
Maksimum Ağırlık / Max. Weight : 3 – 4 kg.
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SEA BASS
Caught in all of the seas in Turkey, also farm raised. The total cpacity is 3000 – 5000 tons/year sold both
in domestic and foreign markets. Is is mostly send fresh chilled but also available IQF if requested.
Maksimum Uzunluk / Max. Lenght : 100 cm.
Ortalama Uzunluk / Med. Lenght : 50 – 60 cm
Maksimum Ağırlık / Max. Weight : 3 – 4 kg.
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LEVREK FİLETO
Müşteri taleplerine göre levrek fileto hazırlanabilir. Taze ve IQF şoklanmış olarak ihraç edilir.

SEA BASS FILLET
Can be prepared sea bass fillet according customer request. It is exported fresh and available in IQF
frozen form.
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ÇİPURA FİLETO
Müşteri taleplerine göre çipura fileto hazırlanabilir. Taze ve IQF şoklanmış olarak ihraç edilir

SEA BREAM FILLET
Can be prepared sea bream fillet according customer request. It is exported fresh and available in IQF
frozen form.
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BARBUN
Türkiye’nin tüm denizlerinde avlanmakta olan barbun, ülkemizin en lezzetli dip balıklarından biridir.
Dönem dönem taze soğutulmuş ihracatı yapılmaktadır. Hem iç piyasada hem dış piyasada müşterilerin
beğenisine sunulmaktadır.
Maksimum Uzunluk / Max. Lenght : 25 cm.
Ortalama Uzunluk / Med. Lenght : 13 – 15 cm
Maksimum Ağırlık / Max. Weight : 350 gr.
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RED MULLET
Caught in all of our seas. Red Mullet is one of the best tasting deep fish available. It is exported fresh
chilled during certain season. It is sold both foreign and domestic market.
Maksimum Uzunluk / Max. Lenght : 25 cm.
Ortalama Uzunluk / Med. Lenght : 13 – 15 cm
Maksimum Ağırlık / Max. Weight : 350 gr.
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AKİVADES
Akdeniz sahillerinde bulunmaktadır. Dondurularak ihraç edilir.

CARPET SHELL (TAPES DECUSSATUS)
It is found in Mediteranean Sea. Frozen exported.
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KİDONYA
Akdeniz sahillerinde bulunmaktadır. Dondurularak ihraç edilir

WORTY VENUS (VENUS VERRUCOSA)
It is found in Mediteranean Sea. Frozen exported.
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MİDYE
Karadeniz, Marmara ve Ege sahillerinde bulunmaktadır. Canlı ihracat kapasitesi 200 – 300 tondur.
Dondurulmuş ve işlenmiş ihracat kapasitesi 40 – 80 ton arasındadır.

MEDITERRANEAN MUSSEL
It is found in Black Sea, Marmara and Aegean Sea. Alive export capacity is 200-300 tons/year. Annual
frozen export capacity is 40 – 80 tons.
Maksimum Uzunluk / Max. Lenght : 10 cm.
Ortalama Uzunluk / Med. Lenght : 5 – 7 cm.
Maksimum Ağırlık / Max. Weight : 5 – 10
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DENİZ PATLICANI
Yaşamlarını denizlerde kıyıya yakın olan sığ yerlerde sürdürürler. Derisidikenliler familyasından olan
deniz patlıcanı omurgasız canlılar arasındadır. İlaç ve kozmetik sanayinde çok kullanılan bu canlının Çin
tıbbında önemli bir yeri vardır.
Ayrıca Çin mutfağında yapılan pek çok yemeğin ana malzemesini oluşturur.
•Kurutulmuş – kalsiyumu alınmış
•Kurutulmuş – kalsiyumlu
•Dondurulmuş deniz patlıcanı

SEA CUCUMBER
Sea Cucumbers, lives in shallow water near the shore. Used in pharmaceutical industry.
Sea Cucumber, main food of many foods in Chinese Kitchen.
Product:
•Dried sea cucumber calcium free
•Dried sea cucumber with calcium
•Frozen sea cucumber
Ortalama Uzunluk / Med. Lenght : 30 – 60 cm.
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KARİDES
Ege Denizi, Marmara ve Akdeniz sularında avlanır. Yıllık ihracat kapasitesi yaklaşık 180 tondur.
Jumbo Karides, natural blok ve kuyruk olarak işlenir. Et Karidesler IQF şoklanır ve özel ambalajlarda
müşterilerimize itina ile sunulur.
		
Maksimum Uzunluk / Max. Lenght : 14 cm.
Ortalama Uzunluk / Med. Lenght
: 8 – 10 cm.
Maksimum Ağırlık / Max. Weight
: 100 – 200 gr.
Yağ (%) / Fat (%)
Protein (%)
Enerji Kcal / Energy Kcal ( 100 gr. )
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: 1.06
: 19.84
: 410.4

RED SHRIMP
Caught in Aegean Sea, Marmara and Mediterranean. Yearly export capacity is about 180 tons. Jumbo
Shrimps is packaged as natural block and tail. Shrimps is IQF frozen and sent in special packaging to our
customers.
Maksimum Uzunluk / Max. Lenght
Ortalama Uzunluk / Med. Lenght
Maksimum Ağırlık / Max. Weight

: 14 cm.
: 8 – 10 cm.
: 100 – 200 gr.

Yağ (%) / Fat (%)
Protein (%)
Enerji Kcal / Energy Kcal ( 100 gr. )

: 1.06
: 19.84
: 410.4
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JUMBO KARİDES
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PRAWN
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ÇİMÇİM
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SHRIMP
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SHRIMP
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GÜMÜŞ BALIĞI
Ege Denizi ve Akdenizde bulunmaktadır. Müşteri talebine göre IQF şoklanmış olarakta üretilmektedir.

ATHERINA
Caught in Aegean Sea and Mediterranean. If requasted, available in IQF frozen form.
Ortalama Uzunluk / Med. Lenght : 14 – 15 cm.
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TR 35 - 0623

29 Ekim Mahallesi İzmir - Aydın Karayolu üzeri No: 47
Torbalı / İzmir - Turkey
info@cesurlarsearay.com
www.cesurlarsearay.com
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