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Ö N S Ö Z 
 
 Devlet Planlama Teşkilatõ�nõn Kuruluş ve Görevleri Hakkõnda 540 
Sayõlõ Kanun Hükmünde Kararname, �İktisadi ve sosyal sektörlerde 
uzmanlõk alanlarõ ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştõrma yapmak, 
tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak amacõyla Devlet Planlama 
Teşkilatõ�na, Kalkõnma Planõ çalõşmalarõnda yardõmcõ olmak, Plan 
hazõrlõklarõna daha geniş kesimlerin katkõsõnõ sağlamak ve ülkemizin 
bütün imkan ve kaynaklarõnõ değerlendirmek� üzere sürekli ve geçici 
Özel İhtisas Komisyonlarõnõn kurulacağõ hükmünü getirmektedir. 
 
 Başbakanlõğõn 14 Ağustos 1999 tarih ve 1999/7 sayõlõ Genelgesi 
uyarõnca kurulan Özel İhtisas Komisyonlarõnõn hazõrladõğõ raporlar, 8. 
Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlõk çalõşmalarõna õşõk tutacak ve toplumun 
çeşitli kesimlerinin görüşlerini Plan�a yansõtacaktõr. Özel İhtisas 
Komisyonlarõ çalõşmalarõnõ, 1999/7 sayõlõ Başbakanlõk Genelgesi, 
29.9.1961 tarih ve 5/1722 sayõlõ Bakanlar Kurulu Kararõ ile yürürlüğe 
konulmuş olan tüzük ve Müsteşarlõğõmõzca belirlenen Sekizinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ Özel İhtisas Komisyonu Raporu genel çerçeveleri 
dikkate alõnarak tamamlamõşlardõr. 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ ile istikrar içinde büyümenin 
sağlanmasõ, sanayileşmenin başarõlmasõ, uluslararasõ ticaretteki payõmõzõn 
yükseltilmesi, piyasa ekonomisinin geliştirilmesi, ekonomide toplam 
verimliliğin arttõrõlmasõ, sanayi ve hizmetler ağõrlõklõ bir istihdam 
yapõsõna ulaşõlmasõ, işsizliğin azaltõlmasõ, sağlõk hizmetlerinde kalitenin 
yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygõnlaştõrõlmasõ, sonuç olarak refah 
düzeyinin yükseltilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ hedeflenmekte, ülkemizin 
hedefleri ile uyumlu olarak yeni bin yõlda Avrupa Topluluğu ve dünya ile 
bütünleşme amaçlanmaktadõr. 
 
 8. Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ çalõşmalarõna toplumun tüm 
kesimlerinin katkõsõ, her sektörde toplam 98 Özel İhtisas Komisyonu  
kurularak sağlanmaya çalõşõlmõştõr. Planlarõn demokratik katõlõmcõ 
niteliğini güçlendiren Özel İhtisas Komisyonlarõ çalõşmalarõnõn dünya ile 
bütünleşen bir Türkiye hedefini gerçekleştireceğine olan inancõmõzla, 
konularõnda ülkemizin en yetişkin kişileri olan Komisyon Başkan ve 
Üyelerine, çalõşmalara yaptõklarõ katkõlarõ nedeniyle teşekkür eder, 
Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nõn ülkemize hayõrlõ olmasõnõ 
dilerim.
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ÖN BİLGİ, ALT KOMİSYONLAR VE KATILANLAR 
 14 Ağustos 1999 tarih ve 23786 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõnlanan 1999/7 sayõlõ 
T.C. Başbakanlõk Genelgesi gereği Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayii Özel İhtisas Alt 
Komisyonu çalõşmalarõ 24-25 Kasõm 1999 tarihinde T.C. Başbakanlõk Devlet Planlama 
Teşkilatõnda başlamõş, çağrõlõ ve görevlendirilen ihtisas sahibi kuruluş temsilcisi 117 kişi 
konularõ tartõşarak; Avcõlõk İle Üretim, Yetiştiricilik, Sanayi ve Pazarlama, Örgütlenme, 
Eğitim Araştõrma ve Geliştirme Komisyonlarõnõ oluşturmuşlar, bu Komisyonlarõn Başkan, 
Başkan Yardõmcõsõ ve Raportörlerini belirlemişlerdir. Söz konusu komisyonlarda hazõrlanan 
raporlar daha sonra birleştirilerek bu Özel İhtisas Komisyon Raporu oluşturulmuştur. 
 24-25 Kasõm 1999 Tarihli Toplantõda Oluşturulan ve İşlev Gören Komisyonlar; 
Başkan, Başkan Yardõmcõsõ, Raportör ve Üyeler aşağõda verilmektedir: 
 
KOMİSYON ADI: 

• AVCILIK İLE ÜRETİM 

Başkan:  Dr. İsmail MERT 
Başkan Yardõmcõsõ: Kamuran PATRONA 
Raportör: Yaşar KAYABAŞI 
Üyeler: 
 
Dr. Okan AKYOL E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 
Necdet ALTINBAŞ S.S. İstanbul Bölgesi Su Ür. Koop. Bir. 
Hamdi ARPA Tarõm ve Köyişleri Bak. Koruma ve Kont. Gen. Müd. 
Füsun ATİK DPT 
Dr.İsmet BALIK Eğirdir Su Ürünleri Araştõrma Enstitüsü 
Yõlmaz BEKİROĞLU Trabzon Merkez Su Ürünleri Araştõrma Enstitüsü 
Doç. Dr. Hüseyin Avni BENLİ D.E.Ü. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 
Sõtkõ DALYAN Ulaştõrma Bakanlõğõ DLHİ Gen. Müd. 
Yar. Doç. Dr. M. Cengiz DEVAL E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 
Tülay DOĞAN Devlet İstatistik Enstitüsü  
Pof. Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi 
Erkan ERCAN Sahil Güvenlik Komutanlõğõ 
Nihat FİLİZ Bodrum Su Ürünleri Araştõrma Enstitüsü 
Doç. Dr. Ali Cemal GÜCÜ ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü 
Mehmet GÜNDOĞDU Tarõm ve Köyişleri Bak. Koruma ve Kont. Gen. Müd. 
Prof. Dr. Hikmet HOŞSUCU E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 
Yaşar Pişkin KAMİLOĞLU  S.S. D.Karadeniz Su Ür. Koop. Bir. 
Doç. Dr. Ali KARA E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 
Doç. Dr. H.Tuncay KINACIGİL E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 
Üzeyir KOÇAK Denizcilik Müsteşarlõğõ 
Yar. Doç. Dr.Mete KUŞAT S.D.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 
Türker KUTLU Denizcilik Müsteşarlõğõ 
Ahmet MENEKŞE S.S. Marmara Bölgesi Su Ür. Koop. Bir. 
Gülnur MULAOĞLU Tarõm ve Köyişleri Bak. Koruma ve Kont. Gen. Müd. 
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Vedat ÖZBALIK S.S. İzmir Bölgesi Su Ür. Koop. Bir. 
Yrd. Doç. Dr. Muammer ORAL İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 
Dr. Uğur ÖZEKİNCİ E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi 
Zafer ÖZTEKİN DSİ Genel Müdürlüğü 
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• YETİŞTİRİCİLİK 

Başkan: Dr. Musa BAYRAK 
Başkan Yardõmcõsõ: Dr. Mustafa ÇETİNER 
Raportör: Selçuk ERBAŞ 
Üyeler: 
 
Altan ACARA (Emekli) Devlet Planlama Teşkilatõ, İ.Ü. Deniz Bilimleri 

ve İşletmeciliği Enstitüsü 
Yeşim ASLANOĞLU Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ Tarõmsal Üretim ve 

Geliştirme Genel Müdürlüğü  
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TEŞEKKÜR 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayii adlõ Özel 
İhtisas Alt Komisyon Raporu çalõşmalarõna katõlan, yazõlõ veya sözlü her türlü katkõyõ yapan 
Kamu, Özel ve Üniversite temsilcilerine, özellikle su ürünleri üreticilerine gösterdikleri 
yakõn ilgi, alaka ve özverilerinden dolayõ Alt Komisyon Raporunu hazõrlayanlar 
teşekkürlerini bildirir. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 
 
 Ülke su ürünleri kaynaklarõ, kamuya ait olup, 1380 sayõlõ Su Ürünleri Yasasõ�na göre 
bu kaynaklar bilinçli ve süreklilikle ülkenin sosyal ve ekonomik amaçlarõ doğrultusunda 
kullanõlmalõdõr. 
 
 Su ürünleri, günümüzde ve gelecekte ülkemiz ekonomisine belirli bir yatõrõm ve 
bilimsel ve teknik çaba karşõlõğõ sürekli girdi sağlayan, önemli doğal canlõ kaynaklardõr. 
 
 Ülkemiz insanõnõn doğru, sağlõklõ beslenmesi için yüksek düzeyde hayvansal proteine 
olan ihtiyaç, tercihen deniz ve içsu ürünlerinden yüksek oranda yararlanma yollarõnõn sürekli 
aranmasõna neden olmaktadõr. 
 
 Ülkemiz bitkisel ve hayvansal organizmalarõnõn oluşturduğu su ürünleri canlõ 
kaynaklarõndan, süreklilikle yararlanmak için onlarõ meydana getiren türlerin 
popülasyonlarõnõn, stoklarõnõn ve stoklarõn yõllõk üretimlerinin ve bunlarõ etkileyen 
faktörlerin çok iyi bilinmesini gerektirmektedir. 
 
 Ülkemiz su ürünleri üretiminin ortalama yüzde 82,2�si üç tarafõ dört ayrõ karakterdeki 
denizlerden, yüzde 9,3�ü içsulardan ve yüzde 8,5�i yetiştiricilikten sağlanmaktadõr. 
 
 Karadeniz diğer üç deniz arasõnda doğal üretimi en yüksek olanõ olup, ülke toplam su 
ürünleri üretiminin yüzde 63�ünü sağlamakta ve 200 metre altõ hidrojen sülfür gazõ ile kaplõ 
bulunmaktadõr. 
 
 Akdeniz�den Karadeniz�e doğru, ekvatordan Kutuplara Kuzey�e veya Güney�e 
gidişte olduğu gibi tür adetlerinde azalma, biokütlede başka sözle sürü büyüklüklerinde artõş 
olmaktadõr. Akdeniz�de yaklaşõk 500 olan tür sayõsõ Karadeniz�de 247�ye düşmektedir. Buna 
karşõ sürülerin büyükleri artmaktadõr. 
 
 Ülkemiz su ürünleri içinde ekonomik olan su ürünlerinin sayõsõ 100�ü geçmemekte ve 
balõk üretiminin yaklaşõk yüzde 80-90�õ pelajik (göçmen) türlerden oluşmaktadõr. 
Karadeniz�de hamsi, istavrit, kefal, palamut-torik, lüfer; Akdeniz�de sardalya, kefal; Ege 
Denizi�nde sardalya, Marmara�da hamsi, istavrit, kefal gibi balõklar önemli ekonomik pelajik 
türlerdir. Demersal balõklardan (Dip balõklarõ) Karadeniz�de kalkan, mezgit, Ege ve 
Akdeniz�de çipura, barbunya, berlam ve iskarmoz gibi balõklar ön sõrada yer alõrlar. 
 
 Su ürünleri sektörünün, ulaştõrma, turizm, çevre, sağlõk, gõda, imalat gibi sektörlerle 
direkt veya indirekt ilişkisi bulunmaktadõr. 
 
DÜNYADAKİ GELİŞMELER 
 

İkinci Dünya savaşõndan sonra dünyada su ürünleri sektöründe önemli gelişmeler 
olmuş, üretim artarak 1997 yõlõnda 122 milyon tona ulaşmõş ve bu miktarõn yüzde 75,8�i 
insan gõdasõ ve yüzde 24,2�si balõk unu ve yağõ üretiminde kullanõlmõştõr. 
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Dünya su ürünleri toplam üretiminde erişilen bu miktar, dünya içsular ve 

denizlerinden üretilebilecek en yüksek miktar olarak belirtilen 135 milyon ton miktarõna 
yakõndõr. Bu nedenle son yõllarda toplam artõşlar yavaşlamõş bulunmaktadõr. 

 
TÜRKİYE�DEKİ GELİŞMELER 

Türkiye�de de su ürünleri sektöründeki gelişmeler dünya su ürünlerinde görülen 
gelişmelere benzer olarak, İkinci Dünya Savaşõndan sonra üretimdeki artõşlar 1988 yõlõna 
kadar sürmüş ve bu yõldan sonra izlenen azalmalar, özellikle Karadeniz�de av şiddeti 
artõşlarõndan, aşõrõ avdan ve ekolojik değişmelerden kaynaklanmõş bulunmaktadõr. 

 
Son yõllarda su ürünleri üretiminde görülen bu azalmalarla ilişkili olarak ihracatta 

azalma, ithalatta da büyük ölçüde artõşlar vuku bulmuştur. 
 
1988 yõlõnda 676.200 ton olan toplam üretim azalarak 1991 yõlõnda 364.700 ton 

olmuş ve 1995 yõlõnda 649.200 tona yükselmiş ve 1998 yõlõnda tekrar 543.900 tona 
düşmüştür. Aynõ yõl kişi başõna 8,5 kg su ürünleri tüketilmiş ve dünya ortalamasõ 14 kg 
olmuştur. 

 
Son yõllarda görülen üretim azalmasõna önemli etkisi görülen kirlenmenin 

önlenmesi için Karadeniz�i kirleten bir ülke olmamamõza rağmen, diğer Karadeniz 
ülkelerini kapsayan bir sözleşme imzalanmõştõr. 

 
Benzer şekilde Karadenizde balõkçõlõğõn korunmasõ ve geliştirilmesi için de anlaşma 

çalõşmalarõ sürdürülmüşse de uygulamaya konan bir anlaşma imzalanamamõştõr. 
 
Su ürünleri sanayinde, ürünlerin çabuk kalite kaybõ veya bozulmasõnõ önleyecek 

uygun etkin teknolojiler kullanõlamadõğõ, yüksek katma değerli mal üretiminin 
sağlanamadõğõ, işletmelerde ve ürünlerde Avrupa Birliği(AB) standardlarõna yeterli ölçüde 
uyumlu olunamadõğõ ve bu ülkelere ihracatõn durdurulduğu bilinmektedir. 

 
Kamuda etkin yönlendirici, kaynaklarõ yönetici , geliştirici bir yapõnõn , bir 

kuruluşun örneğin ; bir Su Ürünleri Genel Müdürlüğü�nün bulunmamasõ, araştõrma, 
geliştirme ve eğitimde yetersizlik, üreticilerin yeterli düzeyde örgütlenememesi ve alt yapõ 
eksiklikleri sektörün en önemli sorunlarõdõr. 

 
ÖNERİLER 

1. Su ürünleri sektöründe kaynaklar tarõm sektörünün diğer alt sektörlerine göre farklõ 
olarak, kamuya (devlete) ait oluşu, ortamõnda gözle görülür olamayõşlarõ, hareket 
halinde oluşlarõ, bir su ortamõndan diğerine veya bir ülke sularõndan diğer bir ülke 
sularõna göç edebilmesi gibi ayrõcalõklõ nitelikleri dikkate alõnarak, sektöre etkinliğini 
kazandõracak, sorunlarõ ulusal ve uluslararasõ düzeylerde etkinlikle takip edebilecek, bir 
örgütlenme ile kamuda sektörü yönlendirebilecek ve kaynaklarõ süreklilikle 
geliştirecek, yönetebilecek bir genel müdürlüğün kurulmasõ gerekmektedir. 
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2. Su ürünleri üretimini artõrõcõ yönde kaynaklarõn süreklilikle geliştirilerek ülkenin sosyal, 

ekonomik ve diğer ulusal amaçlarõna uygun, açõk deniz balõkçõlõğõ, yetiştiricilik, koruma 
kontrol ile hastalõk ve parazitler ve biyoteknoloji konularõnõ kapsayan araştõrma 
,geliştirme ve eğitim faaliyetlerine önem verilmelidir. 

3. Uluslararasõ anlaşmalar ile kaynaklarõn ve ortamlarõn korunmasõ, üretimin artõrõlmasõ ve 
geliştirilmesi sağlanmalõdõr. 

4. Su ürünleri sanayiinin geliştirilmesi, ürünlerin kalitesi bozulmadan tüketiciye 
ulaştõrõlmasõ için ülkede değerlendirme tesisleri ile entegre olan soğuk ve donmuş 
zincirin etkinlikle kurulmasõ temin edilerek avcõlõk ile üretim, yetiştiricilik, 
değerlendirme ve pazarlamanõn biri birine karşõ dengelenen, etkin ve kapasitesi yeterli bir 
sistemin kurulmasõ temin edilmelidir. 

5. Avrupa Birliği standardlarõna göre sektörün uyum çalõşmasõ tamamlanarak etkinlikle 
uygulamaya konmalõdõr. 

6. Su ürünleri sektöründe alt ve üst yapõ eksiklikleri tamamlanarak, üreticilerin kooperatif, 
birlik ve üst kuruluş örgütlenmesi tamamlanmalõ, söz konusu kuruluşlara üye olmayan 
üreticilere ruhsat, kredi verilmemelidir. 

7. Su ürünleri faaliyetlerinde bulunan kamu ve özel sektör, üretici, yetiştirici kuruluşlarõn da 
minimum dört yõl üniversite eğitimi görmüş biyolog, su ürünleri mühendisleri çalõştõrma 
mecburiyeti getiren yasa hazõrlanarak yürürlüğe konmalõdõr. 
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1. GİRİŞ 
 

Dünyada içsu ve deniz ortamlarõndan olduğu kadar bu ortamlarda yaşayan canlõ 
kaynaklardan , beslenme ve diğer amaçlar yönünde faydalanma, çağõmõzda giderek önem 
kazanmaktadõr. 

 
Dünyanõn yaklaşõk 6 milyar nüfusunun 2/3�ü sahillere 80 km uzaklõktaki bir alan içinde 

yaşamakta, nüfusu 10 milyon ve üstünde olan 16 şehirden 13�ü bu alan içinde bulunmakta ve 
bu alana insan göçü ortalama günde 3600 kişi olarak hesaplanmaktadõr. İnsanlarõn şehirleşme, 
tarõm, sanayi, madencilik, turizm, ticaret ve ulaşõm gibi faaliyetleri ile deniz ve içsu 
ortamlarõna verilen yõlda 10 milyon ton petrol 20 milyon ton çeşitli atõklar canlõ kaynaklarõn 
etkilenmesine ve kirlenmesine neden olmaktadõr. 

 
1996 yõlõnda deniz ve içsu ortamlarõndaki faaliyetlerden sağlanan gelirin yüzde 20�si 

doğal gaz ve petrolden, yüzde 10�u su ürünlerinden , yüzde 10�u turizmden ve yüzde 60�õ 
taşõmacõlõk veya ulaşõmdan olmak üzere yõlda toplam 1,3 trilyon dolardõr. 

 
Ülkemiz deniz ve içsu ortamlarõndaki faaliyetlerden de aynõ yõl itibariyle sağlanan gelirin 

yüzde 43�ü deniz ulaşõmõndan, yüzde 43�ü turizmden ve yüzde 14�ü su ürünlerinden olmak 
üzere toplam 9,3 milyar dolardõr. 

 
İnsanlar zengin bir besin, mineral ve enerji kaynağõ olarak gördükleri deniz ve içsu 

ortamlarõnõ büyük bir çöplük olarak da kullanmaktan geri kalmamakta, sonuçta bu 
ortamlardaki canlõ kaynaklar süratle azalmaktadõr. Önceki yõllarda deniz ve içsu 
ortamlarõndan yõlda en fazla üretilebilecek su ürünleri miktarõ 150 milyon ton olarak hesap 
edildiği halde, son yõllarda hesaplamalar bu miktarõn ancak 135 milyon ton olabileceğini 
göstermektedir. 1997 yõlõnda toplam üretim yõllõk yüzde 1 ile 2 oranõndaki artõşlarla 122 
milyon ton büyüklüğünde olabilmiştir. 

 
 Dünyada küreselleşme sürecinin hõzlanmasõ ile ortaya çõkan olanaklarõ ülkemiz için 

maksimum ve olumsuzluklarõ minimum düzeyde tutmak suretiyle su ürünleri sektörünün 
yapõsõnõn güçlendirilmesi, bireylerin beceri düzeylerinin yükseltilmesi için araştõrma 
geliştirme ve eğitim faaliyetlerine önem verilmesi böylece de sektörde olduğu kadar toplumun 
tüm kesimlerinin, küreselleşme sürecinden yarar sağlamasõ temin edilmelidir. 

 
 Dünyada bir bölgede vuku bulan su ürünleri talebinin bir başka bölge üretiminden 
karşõlanmasõ, o bölgede yabancõ yatõrõmlarõn artõşõnõ, ekonomik gelişmeleri sağlayacağõ için 
ulusal amaçlar yanõnda, uluslararasõ gelişmelerin de takibi gerekmektedir. 
 
 2000 yõlõnda, dünyada ortalama su ürünleri tüketiminin kişi başõna 15,7 kg olacağõ 
tahmin edilmektedir. 2023 yõlõnda, kişi başõna tüketimin sabit kalacağõ düşünülerek toplam su 
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ürünleri üretiminin en az yaklaşõk 150 milyon tona ulaşmasõ gerekmekte olup  40-50 milyon 
ton ilave üretimin yetiştiricilikle sağlanmasõ beklenmektedir . 
 
 Ülkemizde, Cumhuriyetin Yüzüncü kuruluş yõlõ olan 2023 yõlõnda, kişi başõna su 
ürünleri tüketiminin, dünya ortalamasõ hedef alõnarak en az 1,2 milyon ton mertebesinde 
olmasõ ve bu miktarõn en az yüzde 50�sinin yetiştiricilikle karşõlanmasõnõn  gerekli olduğu 
görülmekte,  bu nedenle ülkemizde yetiştiriciliğe büyük önem verilmesi gerekmektedir. 
 
1.1 SEKTÖRÜN TANIMI 

Su ürünleri sektörü; deniz ve içsularda mevcut bitkisel ve hayvansal organizmalarõ, 
kaynaklarõn akõlcõl ve süreklilikle kullanõmlarõnõ, kõyõ ve kõyõ ötesi açõk deniz balõkçõlõğõnõ, 
yetiştiriciliği, kooperatifciliği, kirlenme, uzaktan algõlama, ürünlerin soğuk ve donmuş  
muhafazasõ ve pazarlanmasõnõ, su ürünleri sanayiini, işleme ve entegre tesislerini, gemi 
inşaasõnõ, ağ imalatõnõ, sektörün balõkçõ barõnağõ, liman ve çekek yerleri ile balõk halleri gibi 
alt yapõ tesislerini, diğer gerekli vasõta ve teçhizat kullanõmõ ile  üretimini ve tüm sektör 
faaliyetleri yanõnda bunlarõn araştõrma, geliştirme ve eğitim konularõnõ kapsamaktadõr. 

 
Dünyada, deniz ve içsularda mevcut türlerin toplamõnõn yaklaşõk 170.000 olduğu, 

bunlarõn ancak 500 kadarõnõn ekonomik önem taşõyan türleri oluşturduğu bilinmektedir. 
 
 1.2. ÇALIŞMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 
 
 Ülkemizde su ürünleri üretimini artõrmak, su ürünleri kaynaklarõnõn bilimsel ve 
rasyonel bir şekilde kullanõlmasõnõ sağlamak için iki yönlü hareket edilmektedir. Bir yandan 
yasal düzenlemelere diğer yandan da eğitime, araştõrma ve geliştirme faaliyetlerine önem 
verilmektedir. 
 
 Bölgesel olmaktan çõkmõş olan beslenme ve çevre sorunlarõnõn, önümüzdeki yõllarõn 
gerektireceği koşullar da dikkate alõnarak su ürünleri ve su ürünleri sanayi konularõnõn geniş 
kapsamlõ incelenmesi, yeni bulgu ve bilgi õşõğõnda değerlendirilmesi, gelecek yõllarõn plan ve 
programlarõnõn bu sonuçlara göre hazõrlanmasõnõ gerektirmektedir. 
 
 Bu çerçevede Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ için mevcut bilgi ve bulgularõn 
derlenmesi ve değerlendirmesi amacõyla hazõrlanan bu rapor, su ürünleri ve su ürünleri 
sanayiinin gelişmesinde yararlanacaklarõn hizmetine sunulmaktadõr. 
 

Sonuç olarak, bu Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayii Özel İhtisas Komisyon 
Raporu�nun amacõ Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnõn (2001-2005) hazõrlanmasõnda, 
gelişme hedef ve stratejilerinin belirlenmesi için, insan kaynaklarõnõn, sermayenin, 
teknolojinin, doğal kaynaklarõn akõlcõl ve süreklilikle, küreselleşme ve serbest piyasa 
ekonomisi kurallarõ ile Avrupa Birliği sektör esaslarõ kapsamõnda etkinlikle kullanõlmasõna 
yönelik bulunmaktadõr. 
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 Bu çalõşma, Altõncõ Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 1990-1994, 1995 arayõl, Yedinci Beş 
Yõllõk Kalkõnma Planõ 1996-2000 ve Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 2001-2005 
dönemlerini kapsamaktadõr.  
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2. AVCILIK İLE ÜRETİM 
 
2.1.TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ MEVCUT DURUM 
 

Su ürünleri gibi büyük çoğunluğu denizlerden ve içsulardan avlanma ile elde edilen 
önemli bir ürünün bir çok canlõ grubundan oluştuğu ve bunlarõn besin zinciri çerçevesinde 
birbirleri ile önemli ilişkiler içerisinde olduklarõ bilinmektedir. Ülkemizde su ürünleri  
stoklarõnõn azalmakta  olduğu veya bir başka ifadeyle artõş göstermediği belirtilmekte, bu 
duruma aşõrõ avcõlõğõn yanõ sõra çevresel faktörlerin de her geçen gün olumsuzlaşmasõ neden 
olarak gösterilmektedir. Çevre kirlenmesinin en çok etkilendiği ortam deniz ve içsu 
ortamlarõdõr. Bu ortamlarda yaşayan bir çok canlõyõ bir zincir halinde etkilemektedir. Özellikle  
bir iç deniz konumunda olan ve bir çok komşu ülkemizle birlikte kullandõğõmõz Karadeniz, 
Türkiye su ürünleri istihsalinin en büyük miktarõnõ sağlayan önemli bir kaynaktõr. Ancak 
başta Tuna nehri vasõtasõyla Orta Avrupa�nõn kirlilik oranõ yüksek çeşitli maddelerinin 
Karadeniz�e dökülmesi, diğer komşu ülkeler ile beraber, ülkemizin de yeterince arõtma tesisi 
olmayan sanayi tesislerinin atõklarõ ile birlikte başta çöp olmak üzere katõ atõklarõn denize 
boşaltõlmasõ, sõğ alanlarõn oldukça kõsõtlõ olduğu Karadeniz�de su ürünlerinin yumurtlama 
bölgesi olarak da bilinen alanlarõn çeşitli amaçlarla doldurulmasõ gibi faktörler Karadeniz�de 
su ürünleri stoklarõnõn gelişimini, verimliliğini ve avcõlõkta üretimi olumsuz yönde 
etkilemektedir. Bu etkiler ve diğer uzak bölgelerdeki deniz ve okyanuslardan gemiler 
vasõtasõyla taşõnan yeni organizmalarõn  Karadeniz�e yerleşmesi sonucunda Karadeniz�de su 
ürünleri stoklarõnda azalmalar olmaktadõr. Biyolojik olarak bazõ yeni türlerin ortaya çõkmasõna 
örnek olarak, Ctenophora�lardan Mneiopsis leidyi�nin besin zincirinde olumsuzluklara neden 
olmasõ verilebilir. Bu canlõnõn özellikle hamsi yumurta ve larvalarõnõ tüketerek, diğer su 
ürünlerinin büyüme ve gelişmelerine olumsuz bir etkide bulunduğu belirtilmektedir. Besin 
zincirinin herhangi bir halkasõnda oluşacak olumsuzluklar, zincirin üst halkalarõnda yer alan 
diğer canlõ gruplarõnõ da etkileyeceğinden, bu stoklarõn azalmasõnda önemli bir rol 
oynamaktadõr. İklimsel faktörlerde ekolojik ortamõ etkileyeceğinden su ürünleri stoklarõ 
üzerinde etkilidirler.  

 
Ülkemizdeki su ürünleri stoklarõnõn azalmasõnda uygulanan avcõlõk yöntemlerinin de 

etkileri olduğu bilinmektedir.  
 
Su ürünleri  kaynaklarõmõzdan ekonomik ve süreklilikle yararlanmak, üretimini ve 

ihracatõnõ artõrmak, su ürünlerinin kalite ve stoklarõnõn korunmasõnõ ve stoklarõn 
geliştirilmesini sağlamak, sularõn kirlenmesini önlemek ve sektörün Plan hedeflerine uygun 
olarak gelişmesi amaçlarõ yönünde 1380 sayõlõ Su Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliği 
çerçevesinde her yõl Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünce, 
denizlerde ve iç sularda ticari amaçlõ su ürünleri avcõlõğõnõ düzenlemeye yönelik çõkartõlan 
sirkülerde çeşitli yasak, sõnõrlama ve yükümlülükler kapsamõnda, uygulamalarõn etkinlikle 
yürütülmesi sağlanmaktadõr.  
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Türkiye, dünyadaki konumu nedeniyle zengin bir su potansiyeline sahiptir. Farklõ 
ekolojik özellikteki Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz�de 8333 km kõyõsõ olan ülkemizde, 
su ürünleri üretim alanõ olarak kullanõlabilecek 178 bin km uzunluğunda akarsu, toplam yüzey 
alanlarõ yaklaşõk 1 milyon hektarõn üzerinde 200 adet doğal göllere ve 3442 km2 baraj 
göllerine sahip  bulunmaktadõr (Tablo 1). 

 
      Tablo 1. Su Ürünleri Üretim Alanlarõ 

 

Üretim Alanõ Yüzölçümü   
(106 ha.) 

Marmara Denizi  1.10 
Karadeniz, Ege, Akdeniz 23.50 
Doğal göller *  1.00 
Baraj gölleri  0.34 
Gölet  0.01 
Akarsular  0.20 
TOPLAM 26.15 

  
 Doğada insanoğlunun yararlanabildiği yaklaşõk 170 bin tür bulunmasõna rağmen, 
bunlarõn ancak 500 adedinden ekonomik olarak fayda sağlanabilmektedir (Tablo 2).  
  

                 Tablo 2. Su Ürünlerini Oluşturan Canlõ Gruplarõ ve 
                Ekonomik Olarak      Yararlanõlan Türler 

Canlõ Grubu Yaklaşõk  

Tür Sayõsõ 

Ekonomik  

Tür Sayõsõ 

Balõklar 1.900 275-300 

Omurgasõzlar 160.000 130 

Algler 4.500 50 

Memeliler 124 25 

Kurbağalar 5 3-5 

TOPLAM 170.000 500 
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Ülkemiz deniz ve içsularõ soğuk ve sõcak su balõk çeşitlerinin avlanmasõ ve  
yetiştirilmesi için uygun ekolojik özelliklere sahiptir. Karadeniz' de  247, Marmara Denizi'nde 
200, Ege Denizi' nde 300 ve Akdeniz' de 500 balõk türü bulunmaktadõr. Ancak ekonomik 
olan, istatistiklerde yer alan türlerin sayõsõ yaklaşõk 100�ü geçmemektedir. Türkiye 
denizlerinden avlanan su ürünleri üç ana grup altõnda toplanabilir. Bunlar pelajik  ve demersal 
balõklarla, kabuklu, yumuşakça ve diğer türlerdir. 

 
Zengin su potansiyelimize rağmen, sağlanan üretim miktarõ 1998 yõlõ istatistiklerine 

göre 543.900 ton 'dur. Üretimin 432.700 tonu denizlerden (% 80), 54.500 tonu içsulardan 
(%10) ve 56.700 tonu (%10) yetiştiricilikten elde edilmiştir(Tablo 3, Şekil 1) 

 
 

 
Şekil 1. 1998 Yõlõnda Su Ürünleri Üretimleri 

 
Toplam üretimde denizlerden elde edilen üretimin payõ, son 10 yõlda giderek azalmõş, 

yetiştiriciliğin payõnda önemli bir artõş gerçekleşmiş ve bugünkü düzeyi ile içsulardan avlanan 
miktarõ geçmiştir. Tablo 3�te Altõncõ ve Yedinci Plan dönemi yõllarõ itibariyle avcõlõk ve 
yetiştiricilikle elde edilen üretim miktarlarõ verilmiştir. 
 
 

Altõncõ Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde toplam üretimin ortalama yüzde 8,81�i  
içsulardan karşõlanõrken, bu oran Yedinci Plan Döneminin ilk 3 yõlõnda ortalama 9.1' e 
yükselmiş, denizlerden elde edilen üretimin payõ ise yüzde 89,08�den yüzde 82,22�ye düşmüş, 
yetiştiricilikle elde edilen üretimin payõ ise iki Plan Dönemi itibariyle yüzde 2,11�den yüzde 
8,50�ye çõkmõştõr. 1998 yõlõ verileri dikkate alõndõğõnda, gelecek yõllarda yetiştiricilikle elde 
edilen bu artõşõn  daha da ivme kazanacağõ beklenmelidir. 
 
 
 
 

%80

%10
%10

İçsu Ürünleri 

Yetiştircilik 

Deniz 
Ürünleri  
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Tablo 3. Altõncõ ve Yedinci Plan Dönemlerinde ve 1995 Arayõlda Ülkemizde Avcõlõkla 
İçsu ve Denizlerde ve Yetiştiricilikle Üretimler ve Yüzde Dağõlõmlarõ 

 
 İçsu Deniz Yetiştiricilik 
Altõncõ Plan Dönemi 
(1990-1994) 

Ton % Ton % Ton % 
Toplam 

1990 37315  9.70 342017 88,80 5782 1,50 385114 
1991 39401 10.80 317425 87.05 7835 2.15 364661 
1992 40370 8.89 404766 89.09 9210 2.03 454346 
1993 41575  7.51 502031 90.27 12438 2.22 556044 
1994 42838 7.13 542268 90.21 15998 2.66 601104 
Ortalama 40300 8.81 421701 89.08 10253 2.11 472254 
1995(Arayõl) 44983 6.93 557138 85.82 21607 3.33 649200 
Yedinci Plan Dönemi 
(1996-2000) 

*       

1996 42202 7.68 474243 86.28 33201 6.01 549646 
1997 50460 10.09 404370 80.83 45450 9.09 500260 
1998 54500 10.02 432700 79.56 56700 10.42 543900 
Ortalama 49054 9.1 437104 82.22 45117 8.50 531269 

 
Kaynak; DİE  
* Yedinci Plan Dönemi 1996-1998 yõllarõ üretimlerine göre değerlendirilmiştir. 

2.1.1. Deniz Ürünleri Üretimi 

 
Deniz balõklarõnõn avcõlõkla üretiminde denizlerimizin yüzde paylarõnda Doğu 

Karadeniz önde gelmektedir (% 48). Önceki yõllardan farklõ olarak 1998 yõlõnda bunu Ege 
Denizi izlemektedir(% 17). Batõ Karadeniz ve Marmara eşit paya sahip olup(% 15), Akdeniz 
en düşük paya sahiptir. (%5)(Tablo 4, Şekil 2).  

 
Tablo 4. Deniz Balõklarõ Üretiminin Yõllara ve Bölgelere Göre Dağõlõmõ (Ton) 

Yõllar D. Karadeniz B. Karadeniz Marmara Ege Akdeniz Toplam 
1991 118931 68686 38505 43940 24945 295007 
1992 189488 66968 36630 55801 41914 390801 
1993 225979 76960 47733 60162 42289 453123 
1994 300417 57601 39820 58110 35387 491335 
1995 295143 146916 35268 51995 27796 557138 
1996 226456 121157 42097 40493 21794 451997 
1997 193696 71855 52885 41735 21894 382065 
1998 200019 60526 63530 69210 20615 413900 

Kaynak; DİE 
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 Denizlerimiz, barõndõrdõklarõ tür sayõsõ bakõmõndan zengin gibi görülse de, 
balõkçõlõğõmõzõn ana girdilerini oluşturan balõk türleri oldukça sõnõrlõdõr.Üretimin % 90'õndan  

Şekil 2. 1998 Yõlõ Deniz Balõklarõ Üretiminin Bölgelere Göre Dağõlõmõ (DİE,1999) 

fazlasõnõ hamsi, istavrit, kolyoz, palamut, mezgit, sardalya, lüfer, barbunya ve kefal 
oluşturmaktadõr. Bu türlerin av miktarlarõnõn bölgelere göre değişimleri Tablo 5.a�da 
gösterilmektedir. Genel olarak bütün türlerde 1988 yõlõna kadar bir artõş, 1990 ve 1991 yõlõna 
kadar bir azalma ve 1995 yõlõna kadar yine bir artõş ve daha sonra bir azalma süreci yaşandõğõ 
izlenmektedir.   
 

 Türkiye balõk üretiminin yõllara göre değişmek üzere % 60-80'i pelajik balõklardan 
oluşmaktadõr.  Özellikle üretim miktarõ olarak en büyük paya sahip olanlar, Karadeniz'de 
hamsi, istavrit, kefal; Akdeniz' de sardalya , kefal; Ege Denizi'nde sardalya, Marmara'da 
hamsi, istavrit ve kefal gibi pelajik türlerdir. Dip balõklarõndan Karadeniz' de kalkan, mezgit, 
barbunya, Ege ve Akdeniz' de tekir, berlam ve iskarmoz balõklarõ ön sõrada yer almaktadõr. 
 
 Türkiye'de tüketilmemesine rağmen, ihracat potansiyeli bakõmõndan özellikle Doğu 
Karadeniz ağõrlõklõ olarak avlanan deniz salyangozu ile Batõ Karadeniz ağõrlõklõ olarak 
avlanan kum midyesi önem taşõmaktadõr. Kum midyesi, kara midye, karides ve istiridye 
Marmara denizine özgü önde gelen türlerdir. Ahtapot, istiridye ve mürekkep balõğõ Ege 
balõkçõsõ için önemli gelir kaynaklarõdõr. Tür bakõmõndan zengin, ancak miktar bakõmõndan 
üretimin en az olduğu Akdeniz'de; Karides, mürekkep balõğõ ve yengeç önemli türlerdir. 

 
 
 

Doğu Karadeniz %48 

Akdeniz % 5 

Ege Denizi % 17 

Batõ Karadeniz 
 % 15 

Marmara % 15 
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Tablo 5.a: Deniz Ürünleri Üretimi ve Bölgelere Göre Dağõlõmõ (1998) (Ton) 
Türler Doğu 

Karadeniz 
Batõ 

Karadeniz 
Marmara Ege Akdeniz Toplam 

Hamsi 163241 32755 19773 12231 - 228000 
Palamut 12019 8461 2276 897 347 24000 
Mezgit 7699 4164 1098 36 153 13150 
İstavrit(Kraça) 5151 1383 3272 468 226 10500 
Barbunya 1035 388 561 908 608 3500 
Kefal 5782 2416 3512 9865 2925 24500 
Bakalorya 363 983 15924 9135 795 27200 
Sardalya - 160 6696 13774 2970 23600 
Kolyoz - 2376 1587 3431 2726 10120 
Levrek 336 219 721 2022 652 3950 
Lüfer 252 1384 1220 303 191 3350 
İstavrit(Karagöz) 711 1001 1364 1100 324 4500 
Diğerleri 3430 4836 5526 15040 8698 37530 
TOPLAM 200019 60526 63530 69210 20615 413900 
 

Üçüncü grubu oluşturan su ürünleri, kabuklular ve yumuşakçalardõr. Bu grubun 
önemli türleri karides, istakoz, yengeç, salyangoz ve kum midyesidir (Tablo 5.b). 

 
Tablo 5.b: Diğer Deniz Ürünleri Üretimi ve Bölgelere Göre Dağõlõmõ(1998) (Ton) 

Türler Doğu 
Karadeniz 

Batõ 
Karadeniz 

Marmara Ege Akdeniz Toplam 

Ahtapot - - 16 1334 100 1450 
Akivades - 3550 - - - 3550 
Deniz anasõ 73 400 1172 80 25 1750 
D. Salyangozu 3963 34 3 - - 4000 
İstiridye - - 824 226 - 1050 
Kalamar - - 4 387 109 500 
Karides - 33 675 325 367 1400 
Midye 1781 654 849 509 87 1781 
Mürekkep B. - - - 396 354 750 
Yengeç - - - 48 152 200 
Diğerleri ** 34 - 39 130 67 2369 
Toplam 5851 4671 3582 3435 1261 18800 
Yüzde Dağõlõm 31.1 24.8 19.1 18.3 6.7 100.0 
*Kaynak; DİE 
** Pavurya ,istakoz ve tarak v.s. 
 

 2.1.2. İçsu Ürünleri Üretimi 

 İçsu potansiyelimizin yüksek olmasõna rağmen, üretim miktarõ oldukça düşüktür. Son 
10 yõllõk verilere göre toplam üretimin % 7-10'u içsulardan karşõlanmaktadõr. 1998 
istatistiklerine göre toplam 54500 ton olan içsulardan elde edilen üretimin büyük bir kõsmõ, 18 
türün avcõlõğõndan elde edilmiştir(Tablo 6). Önemli türler inci kefali (%36), sazan (%36) ve 
levrektir (%6). Bu üç tür toplam üretimin % 70'indan fazlasõnõ karşõlamaktadõr.  
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Tablo 6: Yõllara Göre İçsu Balõklarõ Üretimi (Ton) 
 

Türler 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Sazan 14937 15545 16035 15900 17081 15631 16000 20000 
İnci kefali 12600 12690 12517 12387 12430 13255 21000 20000 
Levrek(+sudak) 1413 1897 2525 2952 3104 2832 1500 3000 
Salyangoz 1263 886 1250 784 1150 1500 2000 1500 
Tatlõ su kefali 1123 1027 1067 1312 1337 952 1000 1200 
Kara balõk 1521 560 759 859 866 905 1200 1200 
Kerevit 320 324 404 524 551 850 1100 1500 
Kurbağa 1321 648 750 851 864 740 160 100 
Siraz 137 703 570 570 613 710 1000 800 
Yayõn 390 302 723 857 896 705 1000 1000 
Gümüş 1073 987 935 899 909 562 1600 1500 
Kõzõlkanat 588 471 544 640 669 475 700 600 
Alabalõk 77 433 479 554 594 395 200 300 
Yõlan balõğõ 262 245 261 329 390 342 400 300 
Turna 268 277 304 406 453 225 350 200 
Akbalõk 249 221 242 215 223 215 250 300 
Kaya balõğõ 103 826 189 230 262 185 200 200 
Çapak 96 48 240 253 277 180 200 300 
Diğer 1660 2286 1731 2316 2314 1543 600 600 
TOPLAM 39401 40370 41575 42838 44983 42202 50460 54500 

 
İçsular üretiminin bölgelere göre dağõlõmõ irdelendiğinde, inci kefali üretimi yapõlan 

Van Gölü nedeniyle Doğu Anadolu Bölgesi önde gelmekte, bunu İç Anadolu ve Marmara 
Bölgesi izlemektedir (Şekil 3).  
 

2.1.3. Yetiştiricilik 

 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ (2001-2005) için hazõrlanan bu Özel İhtisas 
Komisyon Raporu içinde yetiştiricilik ayrõ ve ayrõntõlõ bir rapor olarak alt Komisyonunca 
hazõrlanmõş olup 3. Bölümde anlatõlmaktadõr. Ancak toplam su ürünleri üretimini verebilmek 
için yetiştiriciliğin kõsa bir özetinin bu bölümde verilmesi uygun bulunmuştur. 
 

Son yõllarda büyük bir ivme kazanan yetiştiricilik girişimleri sayesinde, 1998 yõlõnda 
yetiştirilen su ürünleri miktarõ, içsulardan avcõlõkla elde edilen miktarõ geçerek 56700 tona 
ulaşmõştõr. İçsu balõklarõ olarak alabalõk ve sazan yetiştirilmekte olup birlikte üretimleri 33290 
ton' dur. Deniz ortamõnda yetiştirilen türler gökkuşağõ alabalõğõ, çipura, karides, levrek, midye 
ve salmon' dur. Yetiştirilen türlerin üretim miktarlarõ Tablo 7' de  verilmiştir. 
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Şekil 3. İçsulardaki Üretimin Bölgelere Göre Dağõlõmõ (1998) 
 

                         Tablo 7. 1998 Yõlõ Yetiştiricilik Üretimi (Ton) 
 

Ortam Türler Miktar Toplam 
Alabalõk 32340  

İçsu Aynalõ sazan 950 
 

33290 
Alabalõk 2290 
Çipura 10150 
Karides 270 
Levrek 8660 
Midye 2000 

 
 
 
Deniz 

Salmon 40 

 
 
 

23410 

TOPLAM 56700 
  

Yetiştiricilikte içsu ve deniz türlerinin yaygõn olarak üretildiği Ege Bölgesi başta 
gelmektedir. Bunu Marmara, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Akdeniz, Batõ Karadeniz ve Doğu 
Anadolu izlemektedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde GAP potansiyeli henüz 
değerlendirilememiştir. Bu nedenle bu bölgenin üretimi alabalõk ve aynalõ sazanla sõnõrlõ olup 
ortalama 500 ton civarõndadõr. 
 
 
 
 
 

KARADENİZ
%6 İÇ ANADOLU

%19

MARMARA
%12

EGE
%6AKDENİZ

%11

DOGU 
ANADOLU

%46
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 2.2. DÜNYADAKİ GELİŞMELER 
 

Ülkemiz mevcut su ürünleri istihsali için uygun doğal kaynaklara sahip olmasõna 
rağmen bu paralellikte av miktarõ artmamaktadõr. Türkiye, dünyanõn su ürünleri avcõlõğõ 
potansiyeli açõsõndan önemli ülkeleri arasõnda bulunmasõna rağmen, bilinçli düzeyde avcõlõğõ 
sürdürebilme konusunda istenilen düzeyde değildir. Balõkçõlõkta gelişmiş ülkelerde konu ile 
ilgili mevcut yasal düzenlemenin ve kontrolün ülkemizden daha iyi olduğu ve hükümetlerin 
avcõlõk gibi her zaman olumlu sonuç alõnamayacağõ bilinen bir sektörde çalõşan kitleyi teşvik 
edici ve onlara bazõ ekonomik kolaylõklar sağlayõcõ  tedbirler aldõğõ  bilinmektedir.  

  
1996 yõlõ FAO kayõtlarõna göre dünya balõkçõlõk potansiyeli 120 milyon ton 

civarõndadõr. Ancak avcõlõk performansõnõn gelişen teknoloji ile yükselerek av miktarlarõnõn 
hemen tüm kaynaklar için maksimum sõnõrlara çok yaklaşmasõ ve dünyanõn iklimsel 
değişimlere bile yol açabilecek çevre problemleriyle karşõlaşmaya başlamõş olmasõ bu 
kaynaklarõn yok olma tehlikesiyle birlikte, dolaylõ ve dolaysõz ekonomik zararlarõ da gündeme 
getirmiştir.  

 
 1996 yõlõnda yaklaşõk 120 milyon ton deniz ve içsu ürünleri üretilmiş iken, 1997 
yõlõnda bu miktar 122 milyon ton�a yükselmiş, ancak denizlerden avcõlõkla yapõlan üretim 
miktarõ aynõ yõllar itibariyle yüzde 0,15 oranõnda düşmüştür. 1976 yõlõndan beri ilk kez böyle 
bir düşüş gözlendiyse de, toplam yõllõk ürünün artõşõ 1980�li yõllarõn başõndan beri 
sürmektedir. 1980�den bu yana ortalama %3�ü aşan yõllõk artõş vardõr. Ancak yõllõk üretim, 
dünya balõkçõlõk alanlarõnõn hepsine eşit olarak yansõmamaktadõr. 1996 yõlõnda, avcõlõkla 
üretimin %63�ü Pasifik Okyanusu�ndan, %22,2�si Atlas Okyanusu�ndan ve yüzde 14,8�i Hint 
Okyanus�undan sağlanmõştõr. Bu miktarõn %32,6�sõ Kuzey Pasifik�ten, %20�si Güneydoğu 
Pasifik�ten, %10,4�ü Batõ Orta Pasifik�ten, %13�ü Kuzey Doğu Atlantik�ten ve %2,4�ü 
Kuzeybatõ Atlantik�ten elde edilmiştir. 
  
 Son 25 yõla ait dünya toplam balõkçõlõk üretimi üç basamakta incelenebilir: 1960�larda 
gözlenen artõş eğilimi, 1970�lerde gözlenen durgunluk ve 1980 ve 1990�larda gözlenen ikinci 
artõş eğilimi. 1960�lardaki artõşõn, balõkçõlõk teknolojisindeki yeni gelişmeler ve yeni av sahasõ 
ile stoklarõn daha etkin kullanõmõndan kaynaklandõğõ söylenebilir. 1970 ve 1971�de Peru�daki 
hamsi stoklarõnõn azalmasõnõ takiben, toplam üretimde çok az artõş görülmüştür. Bu periyod 
içerisinde, demersal türlerden sağlanan üretim aynõ düzeyde kalabilmiş ve pelajik stoklarda 
farklõ türlerde bölgesel artõş ve azalmalar olmasõna karşõn genelde önemli bir artõş olmamõştõr. 
1980�li yõllardan itibaren ise demersal ve pelajik türlerden avcõlõkla üretimde görülen artõş ile 
yetiştiriciliğin toplam üretime katkõsõyla ikinci artõş periyodu meydana gelmiştir. 
 
 Talep gören birkaç türe ait az sayõda dokunulmamõş stokun kalmõş olmasõ ve şu anda 
elde edilen toplam ürün artõşõnõn, sürü oluşturan ve aniden tükenebilen pelajik türlere 
dayandõğõ gerçeği, dünya balõkçõlõğõnõn gelecekte de bu artõş eğilimini sürdürebilmesini 
şüpheli kõlmaktadõr. Diğer yandan, kõyõ ülkelerin kõyõlarõndan 200 millik bir hat içindeki 
�Münhasõr Ekonomik Bölge� içinde kalan alanda her türlü yaptõrõm hakkõna sahip olmayõ 
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sağlayan deniz hukukunun benimsenmesinden sonra, açõk deniz balõkçõlõğõ etkilenmeye 
devam etmektedir.  
 
 FAO balõkçõlõk alt alanlarõ içerisinde 37 nolu alan olarak gösterilen ve ülkemiz 
balõkçõlõğõnõn da dahil olduğu Akdeniz ve Karadeniz�in tüm bölgeler içerisinde üretimi 1993 
yõlõ verilerine göre 1.7 milyon tondur. Ayrõca bu bölgenin uygarlõk tarihini göz önüne 
aldõğõmõzda da en eski balõkçõlõk alanõ olduğu düşünülebilir. Toplam ürünün yaklaşõk % 60�õnõ 
pelajik türler (hamsi, sardalya, istavrit vb.) oluşturmaktadõr. Diğer ilginç bir nokta ise, 
Karadeniz�le beraber 8 ayrõ alt bölgeye ayrõlan bu alanda,  Karadeniz toplam avcõlõk 
üretiminin yaklaşõk % 40-45�ini vermekte ve bölgenin verimli denizini oluşturmaktadõr. 
 

Avrupa Birliği içinde yer alan ülkelerin  toplam balõkçõlõk üretimleri, 1970-1995 yõllarõ 
arasõnda oransal değişimler ile kişi başõna yõllõk  tüketim miktarlarõ Tablo 8�de verilmektedir.  

 
Tablo 8. Avrupa Birliği Ülkelerinin Su Ürünleri Üretimi ve Kişi Başõna Tüketimleri 
(1995)  
Ülkeler Miktar 

(Ton) 
% Değişim 
1970-1995 

Tüketim 
Kg/Kişi/Yõl 

Tüketilen 
Toplam Proteinin 

%�si 
Danimarka 2041133 +67 20 11.0 
İspanya 1320000 -14 21 5.6 
UK 1103740 -7 18 5.1 
Fransa 875700 +4 27 5.4 
İtalya 609768 +54 21 5.6 
Hollanda 521377 +74 20 4.0 
İrlanda 412722 +423 18 3.8 
İsveç 412153 +44 27 8.6 
Almanya 298017 -68 12 3.8 
Portekiz 265508 -43 57 13.6 
Yunanistan 198217 +123 24 5.8 
Finlandiya 184829 +129 33 10.0 
Belçika/ Luksem. 36445 -31 18 4.8 
Avusturya 4458 +39 10 2.9 
AB toplamõ 8284067 +11 22 5.9 
Türkiye 652193 +83 7.6 7.6 
Dünya 116041632 +23 13  

* Kaynak:FAO 
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Tablo-9. AB Dõşõndaki Bazõ Ülkelerin Balõk Üretimi (FAO,1995) 

Avrupa Birliği Dõşõndaki Ülkeler 
 (kg/kişi/yõl) %Protein 
İzlanda 93 21.8 
Norveç
  

46 15.5 

AEA* 22 6.1 
Japonya 68 25.9 
ABD 23 4.5 
Eski 
SSCB 

11 4.3 

*Avrupa Ekonomik Alanõ 
(Kaynak: Çelikkale ve ark., 1999) 

Dünya su ürünleri üretimi 1997 yõlõ itibarõ ile 122 milyon tondur. 
 

Tablo 10. Avcõlõk Yolu İle Gerçekleşen  Dünya  Su Ürünleri Üretimi 
ÜLKELER 1993 1994 1995 1996 1997 
Dünya Üretimi 86.468.000 91.397.900 91.557.500 93.177.300 93.239.200 
Çin                    9.351.437 10.866.836 12.562.706 14.222.306 15.722.344 
Peru 9.004.777 11.999.217 8.937.342 9.515.048 7.869.871 
Japonya 7.247.828 6.617.308 5.967.290 5.936.130 5.882.299 
Şili 5.949.565 7.720.578 7.433.902 6.690.993 5.811.567 
A.B.D. 5.523.216 5.535.349 5.224.566 5.001.483 5.010.054 
Rusya  4.370.015 3.705.081 4.311.809 4.676.666 4.661.853 
Endenozya 3.085.035 3.315.629 3.503.769 3.557.623 3.649.200 
Hindistan 3.118.815 3.209.969 3.219.583 3.474.064 3.601.554 
Tayland 2.927.689 3.012.256 3.013.268 2.963.399 2.912.203 
Norveç 2.415.131 2.351.763 2.525.078 2.638.564 2.856.689 
İzlanda 1.715.581 1.556.962 1.612.548 2.060.168 2.205.944 
Kore 2.257.193 2.357.891 2.319.915 2.413.756 2.204.047 
Danimarka 1.614.289 1.873.335 1.999.033 1.681.517 1.826.852 
Filipinler 1.834.323 1.845.331 1.860.491 1.783.593 1.805.806 
Meksika 1.102.932 1.191.875 1.329.469 1.464.084 1.489.020 
Arjantin 931.051 948.757 1.147.368 1.248.718 1.351.066 
Malezya 1.049.321 1.067.650 1.112.375 1.130.689 1.172.922 
İspanya 1.094.879 1.158.518 1.167.177 1.100.587 1.102.075 
Vietnam 787.147 878.557 960.498 999.860 1.028.500 
Tayvan 1.133.676 967.209 1.010.021 967.483 1.038.048 
Kanada 1.131.484 1.022.515 868.037 901.157 944.562 
İngiltere 860.200 877.943 909.902 865.107 887.444 
Myanmar 771.799 750.820 758.214 804.830 830.346 
Bangaldeş 764.824 770.790 792.389 814.787 829.992 
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ÜLKELER 1993 1994 1995 1996 1997 
Fas 621.795 750.659 844.291 637.793 783.615 
Brezilya 717.090 740.100 706.708 732.450 750.000 
Yeni Zelenda 418.782 441.639 544.242 421.104 596.017 
Pakistan 608.344 537.277 526.849 537.432 575.137 
Ekvator 286.633 255.031 505.395 684.806 553.000 
Fransa 618.298 615.773 610.282 561.565 542.367 
Güney Afrika 561.255 520.336 574.358 436.279 509.390 
Senegal 382.212 350.421 358.617 436.259 506.966 
Venezuella 394.423 437.141 499.809 484.529 494.163 
Türkiye 546.829 587.335 630.586 523.843 454.810 
Hollanda 461.756 420.053 438.092 410.798 451.799 
Kaynak:FAO 

Dünya su ürünleri üretiminde Çin, Peru, Japonya, Şili, ABD, Rusya Federasyonu, 
Endonezya ve Hindistan önde gelmekte ve toplam üretimin yarõsõndan fazlasõnõ bu 8 ülke 
sağlamaktadõr .(Tablo 10 )  

Avcõlõkla elde edilen üretimin % 90�õndan fazlasõ denizlerden, kalan miktar ise 
içsulardan sağlanmaktadõr. FAO 1996 yõlõ istatistiklerine göre denizlerdeki avcõlõk ile üretim 
miktarõ 85.72 milyon tona ulaşmõştõr. Buna rağmen, önceki yõllarda olduğu gibi, üretimde 
artõş hõzõ çok yavaş olarak seyretmiş, 1950 ve 1960�lõ yõllarda üretim miktarõ 1950�de 17 
milyon tondan, 1961�de 34.9 milyon tona ulaşarak yõllõk ortalama % 6� lõk bir artõş hõzõ 
göstermiştir. Sonraki 20 yõl içinde yine ikiye katlanarak 1983 yõlõ itibariyle 68.3 milyon tona 
ulaşmõştõr. 1990�lõ yõllarda yõllõk ortalama artõş hõzõ % 1.5� a düşmüş ve 1995-96 yõllarõnda ise 
% 1.6 düzeyinde kalmõştõr.  

Tablo 11.  Dünya Su Ürünleri Üretimi ve Değerlendirme Şekli (Milyon Ton) 

Kaynak: FAO(1998) 
 

 1990 1992 1994 1995 1996 1997 
ÜRETİM 
İçsu 
  Yetiştiricilik 8.15 9.35 12.14 14.05 15.93 17.62 
  Avcõlõk 6.43 6.14 6.71 7.25 7.46 7.74 
  Toplam 14.58 15.49 18.85 21.30 23.39 25.36 
Deniz 
  Yetiştiricilik 4.93 6.12 8.66 10.43 10.84 11.19 
  Avcõlõk 79.03 79.12 84.68 84.30 85.72 85.59 
  Toplam 83.96 85.24 94.44 94.73 96.56 96.78 
Yetiştiricilik toplamõ 13.08 15.47 20.80 24.48 26.77 28.81 
Avcõlõk toplamõ 85.46 85.26 91.39 91.55 93.18 93.33 
Dünya Toplamõ 98.54 100.73 112.19 116.03 119.95 122.14 
DEĞERLENDİRME 
İnsan Tüketimi 70.81 71.72 79.09 85.58 89.83 92.61 
Balõk unu ve yağõ 27.73 29.01 33.10 30.45 30.12 29.53 
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Kuzeybatõ Pasifik bölgesi en önemli av sahasõ olma özelliğini korumaktadõr. Bunu 
Güneydoğu Pasifik ve Kuzeydoğu Atlantik izlemektedir (Şekil 4). 

 
Şekil 4. Dünya Balõkçõlõk Alanlarõna Göre Avcõlõkla Elde Edilen Üretim 

Dünya genelinde hemen hemen tüm türlerde stok kapasitelerinin sõnõrlarõna ulaşõlmõş, 
bazõ türlerin üretimlerinde de gerilemeler görülmüştür. 1995 ve 1996 yõllarõnda türler bazõnda 
kapelin (Millosus villotus),kolyoz, Japon hamsisi gibi küçük pelajik balõklarõn üretimleri 
artarken, 1994 ve 1995 yõllarõnda Güney Amerika sardalyasõ, hamsisi ve Japon sardalyasõ 
üretiminde önemli düşüşler meydana gelmiştir. 

  
 Açõk deniz balõkçõlõğõndan sağlanan üretimde 1970�li yõllardan itibaren ülkelerin 
Münhasõr Ekonomik Bölge ilanlarõna başlamasõndan ve mazot fiyatlarõnda artõşlardan sonra 
açõk deniz balõkçõ filolarõndaki küçülmeler nedeni ile hõzlõ bir azalma izlenmiştir. 1996 yõlõnda 
açõk deniz balõkçõlõğõnda en fazla üretimi 668000 tonla Japonya gerçekleştirmiştir. 1963 
yõlõndan sonra Japonya için en düşük miktardõr. 1990'lõ yõllarõn başõnda bu miktarõn 2 milyon 
ton olduğu dikkate alõnõrsa, açõk deniz balõkçõlõğõnda da sorunlar bulunmaktadõr. Bu sorunlar 
nedeniyle, 1996 yõlõnda açõk deniz balõkçõlõğõndan sağlanan dünya toplam üretimi 4.2 milyon 
ton civarõndadõr. Bu miktar avcõlõktan elde edilen üretimin % 5'i kadardõr (Şekil 5). 
 

Dünyada içsulardan avlanan miktar 1997 yõlõnda 7.7  milyon  ton  olup, toplam  avlanan 
miktarõn % 8' ini oluşturmaktadõr. Bu miktarõn % 7 si yumuşakçalar, % 6' sõ eklembacaklõlar 
ve geri kalan kõsmõ balõklardan elde edilmektedir. Bu konuda Çin, dünya içsular toplamõnõn % 
23' ü olan 1.8 milyon tonluk üretimle lider durumdadõr. İkinci ülke Hindistan olup Çin'in % 
30'u kadar bir üretime sahiptir. En fazla üretim yapan 10 ülkeden 6'sõ Asya' da yer almaktadõr. 
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Belli başlõ türler sazan ve sazangiller, tilapia, levrek ve turna , yayõn ve kanal yayõnõ ve 
kerevittir. 
 

 
 

Şekil 5. Açõk Deniz Balõkçõlõğõ  

2.3. YEDİNCİ PLAN DÖNEMİ DEĞERLENDİRMESİ 
 

Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda, 1988 yõlõndan itibaren aşõrõ avlanma, kirlenme 
ve ekolojik değişmeler sonucunda su ürünleri üretiminde azalmalar olduğu ifade edilmiş, 
bunun sonucunda da ihracatõn azaldõğõ, ithalatõn ise büyük ölçüde arttõğõ belirtilmiştir. 1988 
yõlõnda 676.200 ton olan üretim, 1991 yõlõnda 364.700 ton, 1993 yõlõnda 556.044 ton ve 1994 
yõlõnda 601.100 ton, 1998 yõlõnda 543.900 ton olmuştur (Tablo.3). Avcõlõk belirli türler 
üzerinde yoğunlaşmaya devam etmiştir. Özellikle hamsi, istavrit, sardalya gibi küçük pelajik 
türlerdeki dalgalanmalar, toplam üretimi büyük ölçüde etkilemektedir. 

 
Bu dönemde toplam su ürünleri üretiminde görülen azalõşa neden olan koşullarõn 

giderildiğini ifade etmek güçtür. Sadece aşõrõ avcõlõğõn engellenmesi ve kaynaklarõn daha 
rasyonel kullanõlmasõ ile ilgili olarak lisans sõnõrlandõrõlmasõ getirilmiş ve su ürünleri avcõlõğõ 
yapan tekneler plakalandõrõlmõştõr. 
 

Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda su ürünleri avcõlõğõ için önerilen en önemli 
husus avlanmanõn yapõldõğõ stoklarõn büyüklükleri ile yõllõk av miktarlarõnõn tespiti ve bu  
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stoklarõn rasyonel işletilmesini ve kullanõlmasõnõ sağlayacak balõkçõ gemilerinin av gücü ve 
aletleri arasõndaki korelasyonun kurulmasõdõr. Bir başka ifade ile avcõlõk sektöründe 
optimizasyon çalõşmalarõnõn yapõlmasõ ve avcõlõk filosunun buna bağlõ olarak düzenlenmesi 
öngörülmüştür. Ancak, genellikle ülkemizde stok araştõrmalarõnõn yeterli düzeyde 
yapõlamamasõ ve özellikle yaşanan süreç içerisinde yenilenememesi, izlenememesi bu 
çalõşmalarõn uygulanmasõnõ engellemiş, yalnõzca, balõkçõ filosundaki artõşõ önlemek ve avcõlõk 
etkinliklerini  azaltmak üzere, balõkçõ gemilerine sayõsal olarak kõsõtlamalar getirilmiştir. 
Ancak, av gücü olan gemilerin sõnõrlandõrõlmasõna karşõn, motor güçlerindeki ve balõk bulucu 
cihazlarõn kullanõmõndaki artõş sürekli yükselme göstermiştir. Balõkçõ gemilerinin 
ruhsatlandõrõlma işlemlerinin Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ tarafõndan, buna karşõn deniz 
motorlarõnõn ve balõk bulucu cihazlarõn ithal işlemlerinin Ulaştõrma  Bakanlõğõ tarafõndan 
yapõlmasõ bu sorunu meydana getirmiştir.  
 

Yetiştiricilik yeterli düzeyde geliştirilememiş ve ayrõca açõk deniz balõkçõlõğõna 
geçilememiş, karasularõmõz üzerindeki av baskõsõ artmõştõr. Her ne kadar avcõlõğa yönelik 
teşvik tedbirleri uygulanmamõşsa da üretim girdileri içerisindeki akaryakõtõn beş yõllõk dönem 
içerisinde sürekli artõş göstermesi, bunu karşõlamak için kullanõlan su ürünleri işletme 
kredilerindeki faiz oranlarõnõn yüksekliği, balõkçõlarõn borç ödemek amacõ ile daha fazla 
avlanmalarõ hususunu ortaya çõkarmõştõr. 
 

 Su ürünleri ihracatõnda  azalmalar, ithalatõnda ise artõşlar devam etmiş ve Avrupa 
Birliği ülkelerinin çeşitli dönemlerde Türkiye�nin su ürünleri ihracatõna kõsõtlamalar getirmesi 
ithalat-ihracat dengesizliğini meydana getirmiştir. 
 

Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda belirtilen sektörün önemli problemleri yeterli 
ölçüde aşõlamamõştõr.  
 

Su ürünleri sektöründe doğal ortamlarõn korunmasõ ve kontrolü, kaynaklarõn 
sürdürülebilir şekilde kullanõlarak avcõlõkla üretimin artõrõlmasõ, yetiştiricilik ve açõk deniz 
balõkçõlõğõnõn geliştirilmesi, altyapõlarõn tamamlanmasõ, kurumsal yapõnõn etkin şekilde 
yeniden oluşturulmasõ, uluslararasõ anlaşmalarõn tamamlanmasõ, sanayi ve pazarlamada, 
soğuk ve donmuş zincirin geliştirilmesi konularõnda öngörülen hedeflere ulaşõlamamõştõr. 
 

2.4. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER (HEDEF VE POLİTİKALAR) 

Ülkemiz su ürünleri stoklarõnõn araştõrõlmasõ çeşitli kuruluşlarca ayrõ ayrõ ve belirli 
ölçeklerde yapõlmaya çalõşõldõğõndan, sarf edilen zaman, emek ve ekonomik kaynaklarõn 
uygulamaya yönelik olumlu sonuçlar meydana çõkarmasõ yeterince mümkün olamamaktadõr. 
Bu çerçevede ülkemiz deniz ve  iç sularõnda çalõşan kamuya ait araştõrma kuruluşlarõ, 
üniversiteler, özel sektör ve özellikle balõkçõlarõn da katkõlarõ ile bir komisyon kurularak, 
araştõrma ve geliştirme konularõnda öncelikli su ürünleri konularõ örneği incelenmesi ve 
ekonomik kaynak ihtiyacõ acilen belirlenerek bir an önce uygulamaya konulmasõ yararlõ 
olacaktõr. 
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Su ürünleri avcõlõğõ ile ilgili getirilen sõnõrlamalarõ içeren sirkülerler hazõrlanõrken, 

konu ile ilgili geniş bir katõlõmõn düşüncelerinin alõnmasõnda büyük yararlar olacaktõr. Her ne 
kadar Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ dönemi sonunda Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nca 
oluşturulan Su Ürünleri Danõşma Kurulu ile bu sağlanmaya çalõşõlmõşsa da, bu Kurulun 
kurumsallaştõrõlmasõ yönündeki çalõşmalara ağõrlõk verilmeli, bu kurula, bölgelerde ilgili 
kamu, üniversite ve balõkçõlardan temsilcilerinin de dahil edilmesi sağlanmalõdõr.  

 
Su ürünleri stoklarõ üzerinde sürdürülen avcõlõğõn çevre etkileri ile olan ilişkisini göz 

önünde bulundurarak kõyõlarõn yapõlarõnõn değiştirilmemesi, çöp başta olmak üzere katõ ve 
sanayi atõklarõnõn sulara boşaltõlmamasõ ve su kaynaklarõnõn biyolojik, kimyasal vb. gibi 
özelliklerinde istenilmeyen değişikliklerin meydana gelmesini önlemek için ilgili kuruluşlar 
ile işbirliği içerisinde sürekli ve sağlõklõ bir iletişimin sürdürülmesi gerekmektedir. Bu 
anlamda özellikle Çevre Bakanlõğõ, Ulaştõrma Bakanlõğõ, Turizm Bakanlõğõ vs. gibi 
kuruluşlarla, yetki ve sorumluluk kargaşasõna mahal vermeden sağlõklõ ilişkilerin kurulmasõ 
sağlanmalõdõr.  

 
Bunlara ilave olarak su ürünleri sektöründe; 

-Mevcut  kurumsal   yapõnõn  yeniden   organizasyonunun  sağlanmasõ, 
-Yeni balõkçõlõk  politikasõ  oluşturma  safhasõnda güncelleştirici gerekli  ekonomik,  
biyolojik, ekolojik ve  sosyal veri ve bilgilerin temin edilmesi,  
-Oluşturulacak yeni plan hedeflerinin maksimum ekonomik fayda yanõnda su ürünleri 
kaynaklarõnõn sürdürülebilir kullanõmõ ve doğal ortamlarõn korunmasõnõn sağlamasõ yönünde 
etkin olunmasõ, 
-Kaynak yönetiminde merkeziyetçilikten uzak yeni stratejilerin dikkate alõnmasõ (balõkçõlarõn 
yönetimde daha etkin rol almasõnõ sağlayacak kooperatif tabanlõ yönetimlere öncelik 
tanõnmasõ), 
-Balõk kaynaklarõnõn-av sahalarõnõn sahiplendirilmesine yönelik yaklaşõmlarõn 
güncelleştirilmesi, 
-Sektörün, çevre ile olan etkileşimlerinin dikkate alõnmasõ ,özellikle yetiştiricilik yapan 
işletmelerin yarattõğõ kirliliğin boyutlarõnõn saptanmasõ ve alternatif kafes sistemlerinin  
değerlendirilmesi , 
-Av araçlarõnõn çevreye duyarlõ, seçici ve biyolojik çeşitliliği koruyucu yönde õslah edilmesi 
gerekmektedir. 
 

2.4.1. Uluslararasõ  İlişkiler (OECD, AT, DTÖ, FAO, ICCAT, UNDP, JICA) 
Çerçevesinde Beklenen Gelişmeler 

 
Avrupa Birliğine (AB) aday ülke konumunda bulunan ülkemizin, su ürünleri stoklarõ 

üzerinde yapacağõ avlanma faaliyetleri, uluslararasõ ve AB standartlarõna göre 
uygulanabilecektir. Uluslararasõ kuruluşlarla, ülkemizin yapmõş olduğu bazõ anlaşmalar 
çerçevesinde, örneğin orkinos balõğõnda olduğu gibi yõlda belirli miktar avcõlõk yapma gibi, 
bir kota sistemine geçilmiş bulunmaktadõr. Avrupa Birliğine tam üye olarak girmemiz 
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gerçekleşinceye kadar, anõlan ülkelerdeki avcõlõk sistemine ülkemizin koşullarõ çerçevesinde 
adaptasyon çalõşmalarõnõn yapõlmasõnda yarar bulunmaktadõr.  

 
FAO, JICA, vb. gibi kuruluşlardan, ülkemiz su ürünlerini stoklarõnõn gerek mevcut 

durumu gerekse stoklarõn zarar görmeden avlanmasõnõ sağlayacak proje ve teknik yardõmlarõn 
elde edilmesi yönünde ilgili birimler ile birlikte çaba sarf edilmelidir. FAO tarafõndan 
organize edilen ve ülkemizin de onayladõğõ �Sorumlu Balõkçõlõk Kodu�nun uygulanmasõna 
geçilmelidir. 

 
Karadeniz�de tüm komşu ülkeler ile birlikte bir görüş birliğine varõlarak, mevcut su 

ürünleri stoklarõnõn avcõlõğõnõn belirli limitler içerisine çekilmesi hususunun sağlanmasõ, bu 
amaçla Karadeniz Balõkçõlõk Anlaşmasõnõn yaşama geçirilmesi hususunda çaba 
gösterilmelidir. Yine Karadeniz�in kirlenmesinin önlenebilmesi için bütün ülkeler ile işbirliği 
halinde uygulanabilecek ortak kurallarõn tespiti ve kontrol mekanizmalarõnõn sağlanmasõ 
yoluna gidilmelidir.  

 
AB�ne adaylõk, üye ülkelerin halihazõrda uyguladõklarõ ortak balõkçõlõk politikalarõna 

uyum sağlayacak şekilde hareket etmemizi gerektirmektedir. FAO ve JICA ile olan ilişkiler 
önümüzdeki yõllarda artan oranda sürdürülürken, uluslararasõ bütün balõkçõlõk ve deniz 
bilimleri komisyonlarõyla ilişkiler geliştirilmelidir. 
 

2.4.2. Sorunlar 

1. Su ürünleri yönetim mekanizmasõnõn çok dağõnõk olmasõ ve kurumsal yapõnõn sektörün 
sorunlarõna cevap verecek düzeyde olmayõşõ, 

2. Balõk stoklarõnõ doğrudan etkileyebilen doğadan yavru balõk toplanmasõnõn bilimsel 
temellere oturtulamamõş olmasõ, 

3. İki kabuklu su ürünleri stok yönetiminde sorumlu toplayõcõlõk prosedürü uygulanmamasõ 
ve stoklarõn yeterli denetlenmemesi,  

4. Karaya çõkarõlan ve satõşõ yapõlan kayõt dõşõ su ürünlerinin takibinin etkinlikle 
yapõlamamasõ ve azardaki ekonomik boyut altõndaki su ürünlerinin satõşlarõnõn 
engellenememesi, 

5. Av sahalarõnda stok yönetiminin uygulanamayõşõna bağlõ olarak kota sistemine 
geçilemeyişi, 

6. Avlanma filosu ile stoklarõ ve yõllõk üretimleri arasõndaki korelasyonun kurulmamasõ ve 
optimizasyon çalõşmalarõnõn yapõlamamasõ, 

7. Avlanma teknolojisinin düzenlenmesi ile ilgili olarak seçici ağ modelleri konusunda 
yeterli çalõşmalarõn yapõlamamasõdõr. 

 
2.4.3.Tedbirler 

 AB�ne aday olan ülkemiz ortak balõkçõlõk (su ürünleri) politikalarõna entegrasyonu 
sağlamak için çalõşmalarõna etkinlikle devam etmelidir. Öncelikle; 
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1. Veri tabanlõ çalõşmalarõn sağlayabileceği sürdürülebilir balõkçõlõğa (su ürünleri) yönelik 
araştõrmalar yanõnda; bölge, zaman ve boy yasaklarõnõn yeniden gözden geçirilerek 
uygulamalara kolaylõklar getirilmesi, 

2. Av gücü ve takõmlarõnõn modifiye edilerek ve uygun göz açõklõklarõnõn ayarlanarak hedef 
türlere göre seçici duruma getirilmesi, 

3. Kota sistemine geçiş için gerekli çalõşmalarõn yapõlarak uygulamaya konmasõ için 
kontrollerin etkinlikle yapõlmasõ, 

4. Kõyõ sürütme takõmlarõnõn yasaklanmasõ, dip trolünün 3 mil dõşõna çõkarõlmasõ, 
5. Veri tabanõ oluşturmada istatistiki bilgilerin toplanmasõna  öncelik verilmesi. 

6. Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda mevcut hedeflere ulaşõlamamasõnõn nedenleri 
belirlenerek Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hazõrlanmasõnda ve uygulamalarõnda 
önemle dikkate alõnmalõdõr. 

 
2. 5. KIYI ÖTESİ VE AÇIK DENİZ BALIKÇILIĞI 
 

2.5.1.Türkiye ve Dünyadaki Durum 

 Açõk deniz balõkçõlõğõ, ülkelerin kendi deniz sõnõrlarõ dõşõnda genellikle okyanuslarda 
yaptõklarõ ve seyir süreleri aylarca devam edebilen bir deniz aşõrõ balõkçõlõk faaliyetidir. 
 
 1960�larõn ikinci yarõsõndan sonra balõkçõlõk, kõyõ sularõndan açõk denizlere doğru 
genişlemeye başlamõştõr. Bir çok ülkede açõk deniz balõkçõlõğõnõ teşvik eden kanunlar 
çõkarõldõktan sonra açõk deniz balõkçõlõğõ gelişimini hõzlandõrarak gelişme sürecine girmiştir. 
Bu gelişme süreci 1970�li yõllara kadar devam etmiştir. 1970�lerden sonra gelişmekte olan 
ülkelerin kendi kõyõlarõndan itibaren 200 millik �Münhasõr Ekonomik Bölge� ilanlarõ ve 
bunun arkasõndan gelen 1973 yõlõ Arap petrol ambargosu ve petrol fiyatlarõnda artõşlar açõk 
deniz balõkçõlõk sektöründe bir bunalõmõn doğmasõna neden olmuştur. Buna karşõn açõk deniz 
balõkçõlõğõ yapan uluslar söz konusu krizi atlatabilmek için bir takõm tedbirler almak zorunda 
kalmõşlardõr. Bu tedbirlerin bazõlarõ ülkelerin açõk deniz faaliyetlerini yavaşlatmalarõ veya 
durdurmalarõ ile açõk deniz balõkçõlõk stratejilerinde değişikliğe gitmeleri şeklinde olmuştur. 
 
 Açõk deniz balõkçõlõğõnda gelişmiş olan ülkelerin başõnda Küba, Fransa, Almanya, 
İspanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Hollanda, Norveç, Panama, Peru, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Bulgaristan, Rusya, İngiltere, ABD, Tayland, Tayvan olmak üzere 21 ülke 
gelmektedir. Son yõllarda bunlara ilaveten Yunanistan�õn da açõk deniz balõkçõlõğõ yaptõğõ 
Libya ile ikili ilişkiler anlaşmasõ olduğu buna ilaveten Moritanya ve Gine sahillerindeki avõ 
ile birlikte 30.000 ton üretim yaptõğõ, diğer taraftan Karadeniz�e kõyõsõ olan ülkeler içinde 
Bulgaristan ve Romanya�da açõk deniz balõkçõlõk faaliyeti ile yakõn tarihlere kadar 100 - 150 
bin tonluk bir üretim miktarõ sağladõğõ bilinmektedir. 
 

Dengeli beslenmenin bilincinde olan ülkeler hayvansal protein kaynaklarõnõ daha da 
zenginleştirmek için denizlerden yüksek oranlarda yararlanmanõn yollarõnõ sürekli aramakta, 
özellikle geleceğe yönelik olarak yatõrõmlar yapmaktadõrlar. Bunun en ilginç örneklerinden 
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biri kuşkusuz Güney Kutbu araştõrmalarõdõr. Güney Kutbu kõtasõ buz ve toprak altõ 
zenginliklerinin araştõrõlmasõnõn yanõnda bölgenin deniz kaynaklarõ giderek artan ilgi ile 
araştõrõlmaktadõr. 
 
 Ülkemiz nüfusunun 2023 yõlõnda yaklaşõk 86 milyonu bulacağõ ve buna paralel olarak 
bugün 600 bin ton civarõnda olan su ürünleri miktarõmõzõn yaklaşõk olarak 800 bin ton artõşla 
1,2 milyon tona ulaşacağõ varsayõmõndan hareket edersek söz konusu üretim artõşõnõn 
karşõlanmasõnda kullanõlacak yollardan birinin açõk deniz balõkçõlõğõna geçmek olduğu açõktõr. 
 
  �Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ�nda bu konuya yer verilmiş olmasõna karşõn bu 
plan döneminde açõk deniz balõkçõlõğõ konusunda istenilen düzeye ulaşõlamamõştõr. 
 
 Dünya kõtalarõnõn batõ kõyõlarõ genellikle besince zengin �upwelling� alanlarõdõr. 
Sadece Hint yarõmadasõ ile Somali yarõmadasõ arasõnda kalan alan Muson rüzgarlarõnõn 
etkisiyle upwelling alanõ özelliğini almõştõr. Bu alanlar yoğun pelajik stoklar nedeniyle sahil 
ve sahil ötesi balõkçõlõk için cazip durumdadõrlar ve balõkçõlõkta ileri bir çok ülke bu alanlarõ 
uzun yõllardan beri kullanmaktadõrlar. 
 
 Casablanca�dan Cape Aglou�ya kadar olan sahalarda, avlanan dip balõklarõnõn büyük 
bir kõsmõ Fas limanlarõnda karaya çõkarõlõr. Agadir ve Casablanca özellikle demersal balõklarõn 
karaya çõkartõldõğõ merkezlerdir. Safi ve Essaouia limanlarõ öncekilere göre küçüktürler. 
 
 300 m den daha derin sularda balõkçõlõk İspanya ve Portekiz balõkçõ gemilerince 
yürütülmektedir. Genellikle avlanan balõğõn karaya çõkarõldõğõ yer kendi ülke limanlarõdõr. 
Buzda saklanan ürünün bir kõsmõ Kanarya Adalarõ�na, diğerleri uçakla çeşitli ülke pazarlarõna 
sevk edilmektedir. 
 
 Senegal�de trollerle avlanan tüm balõklar, taze, buzlu veya dondurulmuş olarak 
Dakar�a gönderilmekte, burada donmuş ve işlenmiş deniz ürünleri ihracata hazõrlanmakta, baş 
ve iç organ artõklarõ balõk ununa çeviren fabrikalara gönderilmektedir. 
 
 Demersal balõk avõnõn 1/3� ü büyük troller tarafõndan sahil sularõ dõşõnda yapõlmakta 
olup bu trollerin bazõlarõ, Las Palmas, Nouadhibou ve Dakar limanlarõnõ, ana liman olarak 
kullanmaktadõr. 
 
 Örneğin, Sovyet balõkçõ gemileri, Dakar limanõ dõşõnda personel ikmal ve değişimi 
için demir atarak yine bu limanõ kullanmaktadõrlar. 
 
 Kõta sahanlõğõ dõşõnda avlanan tüm kafadan bacaklõlar (Cephalopod) açõk deniz balõkçõ 
tekneleri ve bunlarõn değerlendirme birimleri tarafõndan temizlenir ve buzda muhafaza edilir. 
Avõn bir kõsmõ Las Palmas�da karaya çõkarõlõrken önemli bir kõsmõ da taşõyõcõ teknelerle 
tüketici ülkelere gönderilmektedir. 
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Genel olarak büyük troller, gõrgõr av tekneleri fabrika gemileriyle birlikte çalõşõrlar ve 
kõsa sürede avlarõn işlenmesi sağlanõr. 
 

Açõk deniz balõkçõ gemileri avladõklarõ balõğõ Nouadhibou veya Kanarya Adalarõ�na 
çõkardõklarõ gibi, bazõlarõ da İspanya�nõn güney limanlarõna çõkarõrlar. Balõklarõnõ bu limanlara 
çõkaramayan gemiler, avlanan ürünü taşõyõcõ gemileri vasõtasõyla yabancõ ülkelere direkt 
olarak ihraç ederler. 
 
 Geçmiş yõllarda 12 kadar Polonya balõkçõ gemisi Senegal sularõnda balõkçõlõk 
yapabilmek için lisans almõşlardõr. Bu gemiler pelajik trol kullanmakta ve balõğõ otomatik 
olarak gemide iç organlarõndan temizleme ve işleme imkanõna sahiptirler. İç organlarõ 
temizlenen balõklar, şoklanarak soğuk muhafazada pazarlanmak için depolanmõş ve balõğõn 
artõklarõ balõk unu ve yağõ olarak değerlendirilmiş ve bu gemilerin toplam av 
kompozisyonunun çoğunluğunu sardalya oluşturmuştur.  
 
 Kuzey bölgesinde avlanan sardalyanõn %99�u Fas limanlarõna kõsa sürede ve iyi 
kalitede getirilir. Sardalya konserve fabrikalarõna her gün devamlõ gelebilen balõğõn 
işlenmeyen kõsmõ, balõk unu fabrikasõna gönderilmektedir.  

 
2.5.2. Yedinci Plan Dönemi Değerlendirilmesi  

Yedinci plan döneminde açõk deniz balõkçõlõğõnõn yeterli düzeyde geliştirilememiş 
olmasõ sektörün önemli problemlerinden biridir. Geçen süre boyunca sektörde bu yönde her 
hangi bir gelişme sağlanamamõştõr.  
 

1982 yõlõnda Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Anlaşmasõ (UNCLOS)�nõn 
imzalanmasõ ve 200 millik Münhasõr Ekonomik Bölge kabulünden sonra ülkeler kendi özel 
ekonomik bölgelerini ilan etmişler ve bu bölgelerde avcõlõk yapmak isteyen ülkelere izin 
verme yetkisine sahip olmuşlardõr. Ülkemizde Plan dönemi süresince diğer ülkelerin sularõnda 
balõkçõlõk yapmaya yönelik yeterli ölçüde girişimde bulunulmadõğõ bilinmektedir. Balõkçõlõk 
filomuzda bu yönde bir gelişme olmamõştõr.  
 

Yedinci Plan Döneminde ülkemiz, su ürünleri sektöründe açõk deniz balõçõlõğõ 
konusunda yeterli ölçüde bir gelişme sağlanamamõştõr. 

 
2.5.3. Sekizinci Plan Döneminde Gelişmeler (Hedef ve Politikalar) 

 Ülkemiz açõk deniz balõkçõlõğõ konusunda belirtilen genel noktalar çerçevesinde veri, 
bilgi ve bulgu toplama çalõşmalarõ için bir program geliştirmek ve bu konuyu sağlam temeller 
üzerine oturtabilmek ve yürütebilmek için sorunlara yapõcõ modern bir anlayõşla 
yaklaşõlmalõdõr. Nitekim önümüzdeki 5 yõl için düşünülen planlamada buna gereken önem 
verilerek uluslar arasõ düzeyde ilgili ülkelerle gerekli temaslar sağlanmalõ ve uygulamaya 
geçilmelidir. 
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Yukarõda özetlenen doğrultuda ülkemizin Güney Kutbu Konvensiyonu�na katõlma ve 
araştõrma yapma gibi bir eğilimi henüz olmasa bile, gelecek yõllarda artan nüfusun hayvansal 
protein ihtiyacõnõ karşõlamak, dünya besin üretimine katkõda bulunmak amacõyla daha çok 
çaba harcanmasõnõn insani bir sorumluluk  ve görev olarak benimsenmesi önem taşõmaktadõr. 
Bu anlayõş ve bilinçle ülkemizin hayvansal protein girdisini insan tüketimine daha yüksek 
oranlarda sunmak için atabileceği adõmlardan biri de olanak bulunduğunda bu proteini uzak 
bölge denizlerinden sağlama yoluna gitmesi olmalõdõr. Buna paralel olarak ülke öz 
kaynaklarõnõn yõpratõlmadan akõlcõ bir işletme anlayõşõyla, artan oranlarda doğrudan insan 
gõdasõ olarak tüketilmesine ve su ürünü yetiştiriciliğine  önem verilmesi sağlanmalõdõr. 
 
 Mevcut veriler, Merkezi Doğu Atlantik sularõnda yoğun balõkçõlõk faaliyeti olduğu ve 
ülkelerin avcõlõk haklarõ için sõkõ bir yarõş içerisinde bulunduklarõnõ göstermektedir. 
 
 Gerek Doğu Atlantik sularõnõn ülkemizden uzaklõğõ gerekse söz konusu yarõş ve yoğun 
balõkçõlõk, Hint Okyanusu�nu cazip hale getirmektedir. Dolayõsõyla, detay veri toplama ve 
değerlendirme çabalarõnõn bu yöreye yoğunlaştõrõlmasõnda yarar görülmektedir.  
 

2.5.4. Uluslararasõ İlişkiler Çerçevesinde Beklenen Gelişmeler 

Türkiye�nin açõk deniz balõkçõlõğõna geçmesi ile ilgili olarak hazõrlanmõş raporlarõn 
güncelleştirilmesi ve sonuçlar doğrultusunda açõk deniz balõkçõlõğõnda söz sahibi ülkeler ve 
uluslararasõ organizasyonlarla işbirliğine gidilmesi gerekmektedir.  
 

Türkiye�nin iyi ilişkiler içinde olduğu özellikle Pakistan, Hindistan ve Somali�ye 
kadar olan �upwelling� alanlarõnda açõk deniz balõkçõlõğõ imkanlarõ bulunduğu bilinmektedir.  

 
2.5.5. Sorunlar 

1-Açõk deniz balõkçõlõk faaliyetleri arzu edilmişse de gerekli organizasyon, alt yapõ 
imkanlarõnõn sağlanamamasõ ve av alanlarõnõn daralmasõ nedeni ile bugüne kadar etkin 
gelişme sağlanamamõştõr.  
2- Etüt ve  deniz araştõrmalarõnõ gerçekleştirecek teknik imkan yetersizliği ve ilgili verilerin 
değerlendirilememesi sonucu, açõk deniz balõkçõlõğõna geçiş de büyük ölçüde olumsuz 
etkilenmiştir. 
3-Açõk deniz balõkçõlõğõnõn geliştirilmesine yönelik uluslararasõ kurum ve ülkelerle işbirliği 
ilişkileri ve anlaşmalarõn oluşturulamamasõ, bu alandaki en önemli sorunlardan birini teşkil 
etmiştir. 
 

2.5.6. Tedbirler 

1. Açõk deniz balõkçõlõğõnda uygulanmalara geçişi sağlayacak bilimsel veriler 
güncelleştirilmeli ve potansiyel alanlar dikkate alõnarak bir ön fizibilite raporu 
hazõrlanmalõdõr. 
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2. Açõk sularda av gücü yeterli olan ancak soğuk muhafaza ve balõk işleme tesisleri yetersiz 
olan balõkçõ filomuzun bu alt yapõlarla güçlendirilmesi sağlanmalõdõr. 
 3. Açõk deniz balõkçõlõk potansiyeli olan ülkelerle ikili veya bölgesel  anlaşmalarõ yapõlarak 
balõkçõlõk filomuzun ve özel sektörün bu av alanlarõna yönlendirilmesi sağlanmalõdõr. 
4. Açõk sularda avlanacak balõkçõ gemilerimiz için, akaryakõt kullanõmõnda, liman 
hizmetlerinin sağlanmasõnda ve elde edilen ürünlerin ülkemize veya diğer ülkelere 
girişlerinde gerekli özendirici destek ve teşvik unsurlarõnõn uygulanmasõ, bu doğrultuda 
tedbirler alõnmasõ temin edilmelidir. 
   
2.6. AVLANMA TEKNOLOJİSİ, AĞLAR,  BALIK BULUCU CİHAZLAR 

 
2.6.1. Türkiye ve Dünyadaki Mevcut Durum 

 
 Ülkemizde avlanma teknolojisi yeterli ölçüde gelişmiş olup mevcut su ürünleri 
stoklarõmõzõn yõllõk üretimlerinin avlayabilme kapasitesi üstünde bir durum arz ettiği ifade 
edilmektedir. Söz konusu avlanma teknolojisi ile yakalanan su ürünleri miktarõ bakõmõndan en 
büyük kõsmõ oluşturan hamsi, istavrit, kõraça, palamut, kolyoz ve sardalya gibi pelajik balõğõ 
avlamak için faaliyet gösteren gõrgõr teknelerinin sayõlarõ, boylarõ ve motor güçleri 
günümüzde oldukça yüksek büyüklüklere ulaşmõştõr. Bu tekneler ve taşõyõcõ tekne olarak 
kullanõlanlar, gõrgõr avcõlõğõnõn yapõlmadõğõ dönemlerde trol avcõlõğõnda da kullanõldõklarõ 
bilinmektedir.  
 

Av teknelerinin teknolojinin gelişmesi, en son model balõk bulucu, seyir ve 
navigasyon cihazlarõyla, geliştirilmiş gõrgõr ve trol ağlarõ kullanõlan kõyõ balõkçõlarõmõz da 
büyük miktarda standart dõşõ uzatma ağlarõ da miktar ve özellik açõsõndan çok farklõ, sağlõklõ 
bir kayõt ve kontrol altõnda olmayan av gücü geliştirildiği bilinmektedir.   

 
 Su ürünleri avcõlõğõnda gelişmiş olan ülkelerde, av araç gereçleri belirli standartlarda 
ve belirlenen sõnõrlar çerçevesinde ilgili birimlerce üretilmektedir. Özellikle avcõlõk 
uygulamalarõnõn su ürünleri stoklarõna olumsuz etkilerini en aza indirebilecek tedbirler av araç 
gereçleri baştan üretilirken alõnmaktadõr. Ülkemizde ise böyle bir uygulama 
bulunmamaktadõr.  
 Dünya� da su  ürünleri avcõlõğõnda uygulanmakta olan avcõlõk  yöntemleri 15 ana ve 57 
alt  başlõk altõnda sõnõflandõrõlmaktadõr. Ana  gruplar  aşağõdaki  şekilde  tasnif edilmektedir; 
1.Araçsõz  avcõlõk, 2.Kancalama  ve yaralama  araçlarõ, 3. Sersemletici araçlar, 4. Oltalar, 
5.Tuzaklar, 6. Havai tuzaklar, 7.Torba  ağlar, 8.Sürükleme ağlar, 9.Sürütme (çekme) ağlar, 10. 
Çevirme ağlar , 11.Avõn av  aracõna sürülmesi, 12. Kaldõrma ağlar, 13.Kapama  araçlarõ, 
14.Uzatma  ağlar, 15. Toplama  makineleridir. 
 
 Yukarõda  sözü edilen avcõlõk yöntemleri ve bu  yöntemlerle  birlikte kullanõlan  av 
araçlarõnõn yapõsal  ve  uygulama  özellikleri ile ilgili esaslar  Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ 
Koruma  Kontrol Genel Müdürlüğü�nce ve oluşturulan Su Ürünleri Danõşma Kurulunca  
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belirlenmektedir. Bu  Genel Müdürlük tarafõndan yayõnlanan  su  ürünleri avcõlõğõnõ  
düzenleyen sirkülerde, haklarõnda; sõnõrlama, yasaklama veya  herhangi bir  düzenleme  ile 
ilgili hükümler  getirilen avlanma  yöntemleri ve av araçlarõnõn kullanõm esaslarõ  
düzenlenmektedir. Bununla  birlikte herhangi bir  düzenleme getirilmeyen  yöntem  ve  av  
araçlarõnõn  kullanõmõ ise  serbesttir. 
 
 Su  ürünleri avlama  teknolojisindeki gelişmeler, su ürünleri kaynaklarõnõn 
sürdürülebilir kullanõmõ  yönünde  ele alõnmalõdõr. Av  araçlarõ, ağlar  ve  balõk  bulucu  
cihazlarõnõn kullanõm  ve  geliştirilmesinde yalnõzca ekonomik  fayda ve üretim  artõşõ gibi 
hedefleri dikkate  almak  yanõltõcõ olur. 
 Su  ürünleri avcõlõğõnda  kullanõlan  ağlar; seçici ve hedef  tür ya da  türleri avlamaya  
yönelik olarak  dizayn  edilmelidir. Kullanõlmakta olan  ağlar  ve  diğer donanõm  
elemanlarõnõn standart  hale  getirilmesine yönelik çalõşmalara  önem  verilmelidir. 
 
 Su ürünleri bulucu  cihazlardaki teknolojik  gelişmeler,  av  veriminin arttõrõlmasõ  
yönünde  olumlu  katkõlar  sağlamaktadõr. Bununla  birlikte teknolojik  gelişmelerin  etkisi 
kõsa  vadede  olumlu  olsa da,  uzun  vadede tamiri güç sorunlar  meydana getirebilmektedir.  
 
 Ülkemizde  su  ürünleri ile  ilgili olarak  Koruma ve Kontrol  işlemlerinin  daha pratik  
ve etkin  hale  getirilmesi amacõyla tavsiye edilen  av araçlarõnõn  markalanmasõ yönünde  
yapõlacak çalõşmalara hõz verilmesi gerekmektedir.  
 
 Bilindiği üzere  av araçlarõnõn  markalanmasõ; avcõlõkta  kullanõlan av araçlarõnõn 
sahibinin  mülkiyetini kanõtlama  ve av  aracõnõn  tanõmlanmasõ  amacõyla  kullanõlan  
işaretleme,  diğer  bir  ifadeyle  etiketlendirme  işlemidir. Av araçlarõnõn  markalanmasõ;  

1.Av araçlarõnõn mevzuata  uygun olarak standart  hale  getirilmesinde,             
2.Kontrol  işlemlerinin  etkinleştirilmesi, daha aktif  ve pratik hale  getirilmesinde,  
3.Stoklarõn rasyonel değerlendirilmesinde önem taşõmakta ve bu amaçlarla  

kullanõlmaktadõr. 
 

2.6.2. Av Filosu ve Donanõmõ 

Su ürünleri stoklarõnõ ekonomik olarak işletmek, bu kaynaklardan faydalanmayõ 
süreklilikle sağlamak, bilinçli  ve teknik bir avcõlõğa bağlõdõr. Avlanma teknolojisi, stoklarõn 
rasyonel işletilmesinde ve kaliteli ürün elde edilmesinde önemli rol oynamaktadõr. Stoklar ve 
kapasiteleri, balõkçõ gemileri ve stoklara ulaşabilmek için gerekli balõk bulucu cihazlar, seyir 
ve haberleşme araçlarõ ve bunlarõ kullanan eğitimli insan faktörü avlanma teknolojisinin 
bütününü oluşturmaktadõr. Bilgi ve teknolojilerin kullanõlmasõ ile gerçekleştirilen avcõlõk, 
sektörün verimliliğini arttõrdõğõ gibi, kaliteli ürünün elde edilmesini de sağlamaktadõr.  

 
Ülkemizde su ürünleri sektörü teşviklerin etkisiyle 1980 yõlõndan sonra, balõkçõ 

teknelerinin sayõsõ, boy ve  motor güçleri ile av araç ve gereçlerinde önemli gelişmeler 
meydana gelmiştir. Toplam tekne sayõsõ 1991 yõlõnda 8646 adetten , yõllõk ortalama % 2.13' 
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lük bir artõşla 1998 yõlõnda 10023 adede ulaşmõştõr (Tablo.12). Balõkçõ filomuzda yer          
alan teknelerin % 93'ü ağaç, % 6�sõ sac ve % 1' i fiberden imal edilmiştir .1380 Sayõlõ Su 
Ürünleri Kanununda "gemi" tanõmõnõn ne kadar geniş tutulduğu düşünülürse, bu verilere göre 
küçük kayõk ve orta boy teknelerin daha çok ahşap olduklarõ, özellikle 20 m.�nin üzerindeki 
trol ve gõrgõr teknelerinin sactan imal edildikleri ve oranlarõnõn % 6 olduğu söylenebilir. 

 
En fazla geminin kayõtlõ olduğu Doğu Karadeniz en çok ahşap gemiye de sahiptir. 

Bunu Ege ve Marmara denizindeki tekneler izlemektedir. En çok sac tekne de Batõ 
Karadeniz'de bulunmaktadõr (Şekil 6). 

 

 
Şekil 6. İnşaa Edilen Hammaddelere Göre Balõkçõ Gemilerinin Bölgelerde Dağõlõmõ 

(1998) 
 

Ülkemizde su ürünleri sektörüne hizmet veren balõkçõ tekneleri, avcõlõk şekilleri 
bakõmõndan gõrgõr, trol, çift amaçlõ, taşõyõcõ ve diğerleri olmak üzere 5 grupta toplanõrlar. 
Ülkemizde açõk deniz ve okyanus balõkçõlõğõna uygun av gemilerinde henüz yeterli bir 
gelişme olamayõşõnõn başlõca nedenlerinden  birisi günü birlik avcõlõk yapõlmasõdõr.Buna ilave 
olarak, teknelerimizde soğuk depolama özelliğinin bulunmayõşõ, gemilerin bir günden fazla 
denizde kalmaya uygun olmayõşõ ve teknelerimizin gõrgõr, trol gibi tek amaçlõ avcõlõk için 
yapõlmõş olmasõ, açõk deniz balõkçõlõğõ için diğer önemli engellerdir.    
 

Her şeye rağmen tekne dağõlõmlarõ incelendiğinde en fazla tekne varlõğõnõn Doğu 
Karadeniz�de olduğu, bunu Ege ve Marmara Denizi�nin izlediği görülmektedir. Gõrgõr 
tekneleri bakõmõndan Doğu Karadeniz ve Marmara önde gelirken, trol tekneleri sayõsõ Batõ 
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Karadeniz ve Akdeniz� de daha fazladõr. Daha küçük balõkçõlar tarafõndan kullanõlan 7 ile 
8m.�lik tekneler Doğu Karadeniz ve Marmara bölgelerinde fazladõr.  
 

Av gücünün hesaplanmasõnda en önemli kriterler arasõnda yer alan teknelerin boy, 
tonaj, motor güçleri ve tayfa sayõlarõ irdelendiğinde Karadeniz�in önde geldiği görülmektedir 
(Tablo 12)  
 

Tablo 12. Balõkçõ Gemilerinin Cins, Avcõlõk Türü ve Bölgelere Göre Dağõlõmõ 

DENİZLER CİNSİ 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
 Trol 58 207 154 52 53 106 52 76 
Doğu Gõrgõr 113 131 112 77 130 184 150 97 
Karadeniz Taşõyõcõ 59 87 87 48 78 73 63 56 
 Diğer 2308 1905 1905 2336 2338 2426 2389 2413 
 Toplam 2538 2330 2359 2513 3044 2789 2654 2642 
 Trol 36 66 132 152 113 192 214 188 
Batõ Gõrgõr 18 32 175 166 132 94 98 112 
Karadeniz Taşõyõcõ 1 - 29 6 21 21 18 14 
 Diğer 540 514 800 845 945 1037 1058 1112 
 Toplam 594 612 113 1169 1211 1344 1389 1426 
 Trol 173 114 115 10 30 21 46 45 
 Gõrgõr 227 403 216 221 129 163 198 171 
Marmara Taşõyõcõ 46 132 102 56 11 17 32 7 
 Diğer 2498 1684 1206 1590 1731 1676 1523 1727 
 Toplam 2944 2333 1639 1877 1901 1877 1799 1950 
 Trol 20 42 31 60 40 68 38 55 
 Gõrgõr 51 40 94 52 83 44 52 84 
Ege Taşõyõcõ 116 34 7 26 24 124 581 11 
 Diğer 1172 1306 1915 1942 2182 2073 1660 2198 
 Toplam 1359 1454 2047 2080 2329 2309 2331 2348 
 Trol 194 103 99 134 123 129 127 137 
 Gõrgõr 17 15 18 28 35 35 35 41 
Akdeniz Taşõyõcõ 3 - 1 - 6 3 7 - 
 Diğer 996 979 1002 1045 1061 1104 1398 1479 
 Toplam 1210 1097 1120 1207 1225 1271 1567 1657 
 Trol 481 532 531 408 359 516 477 501 
 Gõrgõr 426 621 615 544 509 520 533 505 
TÜRKİYE Taşõyõcõ 225 253 214 136 140 238 701 88 
 Diğer 7514 6390 6941 7758 8702 8316 8029 8929 
 TOPLAM 8646 7796 8301 8846 9710 9590 9740 10023 

 
Boylarõ 20 m'nin üzerinde olan tüm balõkçõ gemilerinin % 50 sinden fazlasõ 

Karadeniz' de av yapmaktadõr. Çoğu gõrgõr ve trol teknesi olan bu gemiler genellikle 
yapõldõklarõ andaki boylarõnõn üzerindedirler. (Tablo 13) 
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Tablo-13. Balõkçõ Gemilerinin Boylarõna Göre Dağõlõmõ (1998) 

BÖLGELER     1-4.99 m  5-9.9 m 10-19.99 m > 20 m    TOPLAM 

Doğu Karadeniz 110 2147 246 139 2642 

Batõ Karadeniz 29 967 290 140 1426 

Marmara 29 1232 564 125 1950 

Ege 38 1926 336 48 2348 

Akdeniz 20 1437 143 57 1657 

TOPLAM 226 7709 1579 509 10023 

 Marmara, Ege ve Akdeniz�de kullanõlan trol tekneleri daha çok 11-20 m dir. Bu 
boydakiler Doğu Karadeniz� de ve Marmara�da direç (algarna) ile deniz salyangozu ve 
akivades avcõlõğõnda kullanõlmaktadõr. Ayrõca karides avlayan tekneler de genellikle bu 
sõnõrlar içindedir. 
 

Teknelerin tonajlarõna bakõldõğõnda genellikle uzunlukla orantõlõ olduğu görülür. 50 
Groston�dan büyük olan balõkçõ gemilerinin yaklaşõk % 65�i Karadeniz limanlarõna kayõtlõ 
olup Karadeniz sahillerinde av yapmaktadõrlar (Tablo 14). 
 
Tablo 14. Ağõrlõklarõna  Göre Balõkçõ Gemilerinin Dağõlõmõ (Kg) (1998) 

BÖLGELER 100-
499 

500-
999 

1000-
4999 

5000-
9999 

10000-
49999 

> 
50000 

Doğu 
Karadeniz 

82 451 1791 135 72 111 

Batõ Karadeniz 120 232 617 180 186 91 
Marmara 60 445 893 295 173 84     
Ege 101 643 1347 116 97 44 
Akdeniz 43 352 1078     13      126 45 
TOPLAM 466 2123 5726 739 654 319 

 
Motor güçlerine göre sõralamada Karadeniz�i Ege ve Marmara Denizi izlemektedir. Gemi 

motorlarõ ithalinde balõkçõlarõmõza gümrük muafiyeti tanõnmasõ, daha güçlü motorlarõn 
teknelere yerleştirilmesini hõzlandõrmõştõr. Karadeniz ve Marmara balõkçõsõ büyük gemi ile 
daha çok av yapma olanağõ bulmuş motor gücü ve tekne boylarõnda büyüme hõzõ, diğer 
bölgelere göre daha hõzlõ olmuştur (Tablo 15). 
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Tablo 15. Motor Güçlerine (HP) Göre Balõkçõ Gemilerinin Bölgeler İtibariyle Adedi 
(1998) 
BÖLGELER 1-9 10-19 20-49 50-99 >100 Motorsuz 
Doğu 
Karadeniz 

951 885 270 176 310 50 

Batõ Karadeniz 173 270 243 155 557 28 
Marmara 309 335 402 213 651 40 
Ege 793 500 538 194 267 56 
Akdeniz 395 683 306 52 200 21 
TOPLAM 2621 2673 1941 790 1985 195 

  
En fazla emek yoğun av yapan tekne gõrgõrdõr. Tekne büyüklüğü ile orantõlõ olarak ekipte 

çalõşan balõkçõ sayõsõ da artmaktadõr. Küçük teknelerde 10-15, büyük teknelerde 30-40 
eleman, yardõmcõ ve taşõyõcõ teknelerin yönetimi ile beraber ağlarõn atõlõp toplanmasõ ve avõn 
kasalanmasõ ve tasnifinde görev yaparlar. Trol teknelerinde ise operasyon için 5-10 kişi 
yeterlidir. Tayfa olarak nitelendirilen personel sayõsõ da Karadeniz ve Ege Denizi�nde daha 
fazladõr (Tablo 16). 

 
Ülkemizde genel olarak kõyõ balõkçõlõğõ yapõlmakta ve çoğunlukla 5-12 m boy ve 10-

70 BG�nde motorlu teknelerle günlük olarak yürütülmektedir. Deniz ürünleri avcõlõğõnõn % 
90�õndan fazlasõ pelajik balõklarõ avlayan gõrgõr balõkçõlõğõna dayanmaktadõr.  

 
Demersal balõklarõn % 90�õ trol ağlarõyla avlanmaktadõr.1986-1991 yõllarõ arasõnda 

trol tekneleri % 205 oranõnda artmõştõr. Genellikle 8 aylõk av sezonunda ortalama 160 gün, 
haftada 5 gün  ve günde 10 saat av yapan bir trol teknesi örnek alõnõrsa, yõlda 175 gemilik bir 
ekiple yõlda yaklaşõk 22400 ton demersal balõk avlama kapasitesinin olduğu anlaşõlmaktadõr. 
Ülkemiz üretim verilerine bakõldõğõnda genel olarak denizlerimizde aşõrõ av yapõldõğõ 
görülmektedir. 

          Tablo 16.Tayfa Sayõsõna Göre Balõkçõ Gemilerinin Dağõlõmõ (1998) 
 TAYFA SAYISI  

BÖLGELER 
Tayfasõz 

1-4 5-9 10-19 20-29 >30 Toplam TOPLAM 
Doğu 
Karadeniz 

1592 935 69 12 25 9 1109 2789 

Batõ 
Karadeniz 

767 430 139 42 42 6 660 1344 

Marmara 1045 727 99 59 19 1 801 1877 
Ege 1061 1209 36 35 7 - 1119 2309 
Akdeniz 893 676 61 19 7 1 479 1271 
TOPLAM 5358 3977 404 167 100 17 4168 9590 
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2.6.3. Balõk Ağlarõ 

 
Su ürünlerinin avcõlõkla üretiminde rol oynayan en önemli vasõta balõk ağlarõdõr. Petrol 

ürünlerinden elde edilen sentetik elyaf ağ yapõm alanõna girmesiyle birlikte ağlarõn yapõmõnda 
da büyük gelişmeler sağlanmõş, amaca uygun, kaliteli ağ imalatõ hõz kazanmõştõr. Bugün her 
türlü av yöntemi ve deniz kafesleri için gerekli ağlar tamamen Türkiye koşullarõnda 
üretilebilmektedir. Farklõ boy, derinlik, renk, iplik kalõnlõğõ ve göz açõklõğõndaki ağlarõn 
imalatõ sürdürülmektedir. 1962 yõlõndan itibaren faaliyete geçen ağ sanayi tüm çabalara 
rağmen ihtiyacõ karşõlayamadõğõ için 1982 yõlõnda gümrük muafiyetiyle ithalat izni verilmiştir. 
Aynõ yõllarda yerli ağ sanayiinin geliştirilebilmesi için teşvik edici ve özendirici tedbirler 
alõnmõştõr. Böylece gerek kalite ve gerekse kapasite artõşõ ile üretim miktarõnda  önemli 
artõşlar sağlanmõştõr. Halen Afyon, Bilecik ve Giresun� da birer, İstanbul� da iki adet olmak 
üzere 5 fabrikada ağ yapõmõ sürdürülmekte, toplam kapasite 1500 ton civarõnda olup 
kullanõlan kapasite 700 tondur. Ülke ihtiyacõ tamamen karşõlanabildiği gibi, İran ve Irak gibi 
ülkelere de ihraç edilebilmektedir.  

 
Son zamanlarda, hamsi ve sardalya gibi balõklarõn avcõlõğõnda kullanõlan küçük gözlü 

ağlarõn yapõmõnda maliyet artõşõ yönünden zaman zaman karşõlaşõlan darboğazlarõ aşmak, fiat 
yükselmelerini önlemek ve istenilen kalite ve miktarda ağõn piyasada rekabet ortamõnda 
bulunmasõnõ sağlamak için  teşvik uygulanarak balõk ağõ ithalatõna izin verilmiştir. Bu durum 
yerli ağ sanayicisini rahatsõz etmektedir.  

 
Ülkemizde pelajik balõklarõn avcõlõğõnda genellikle başta gõrgõr olmak üzere çevirme 

ağlarõ ve uzatma ağlarõ, demersal balõklarõn avcõlõğõnda ise trol  ve dip uzatma ağlarõ 
kullanõlmaktadõr. Diğer içsu ve deniz ürünleri için paraketa, pinter, direç ve kankava 
kullanõlmaktadõr. Türkiye genelinde kullanõlan av araçlarõnõn bir envanteri ne yazõk ki yoktur. 
Trabzon Su Ürünleri Araştõrma Enstitüsü tarafõndan 1990 ve 1991 yõllarõnda Karadeniz� de 
yürütülen bir araştõrmada av araçlarõ envanteri çõkarõlmõştõr (Tablo 17). Uzatma ve voli 
ağlarõnõn uzunluğu 7530 km olup bu miktar Karadeniz kõyõ şeridinin yaklaşõk olarak 4.5 
katõdõr. Gõrgõr ağlarõnõn boylarõ 1500 m ve derinlikleri 200 m ye ulaşmõştõr. Bütün bu av 
potansiyeli bugün artõk Karadeniz için zararlõ bir düzeye yükselmiş, Karadeniz balõkçõlõğõ için 
yeni bir balõkçõlõk yönetim stratejisi önemli bir zorunluluk haline gelmiştir. 
 

2.6.4. Balõk Bulucu, Seyir ve Haberleşme Cihazlarõ ve Yardõmcõ Av Donanõmlarõ 

 
Avlama teknolojisi ve denizcilik alanõndaki gelişmeler, sağlanan destek ve teşvikler 

nedeniyle kõsa sürede balõkçõlõğõmõz tarafõndan kullanõlmaya başlanmõştõr. Echo-sounder ve 
sonar gibi balõk bulucu cihazlar, su üstü radarõ, telsiz gibi seyir güvenliğini arttõran unsurlar ve 
ağ ve balõk toplama makineleri gibi avcõlõk için yardõmcõ gereçler balõk üretimimde önemli 
artõşlar sağlamõştõr. İlk olarak 1980 yõlõnda balõklarõn yerini ve miktarõnõ gösteren balõk bulucu 
cihazlarõnõn ithaliyle balõk üretimimiz 100 bin ton birden artmõştõr. 
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Tablo 17. Karadeniz Balõkçõlõğõnda Kullanõlan Ağlarõn Çeşitlerine Göre Dağõlõmõ 
 

ÇEVİRME 
AĞLARI 

SÜRÜTME 
AĞLARI 

UZATMA  
AGLARI 

DİĞERLERİ 

Cinsi Miktarõ 
(Ad.) 

Cinsi Miktarõ 
(Ad.) 

Cinsi Uzunluğu 
(km) 

Cinsi Miktarõ 
(Ad.) 

Hamsi 149 Algarna 1407 Kalkan 3679 Serpme 1027 
Sardalya 143 Trol 955 Barbunya 859   
Palamut  93 Cikcik  185 Palamut 815   
Orkinos  93 Manyat   27 Mezgit 686   
İstavrit  73 Iğrõp   11 Molozma 292   
Kolyoz  4   Kötek 219   
    Kefal 164   
Voli 264 km   Morina 149   
    Köpek B. 80   

      (Çelikkale ve Diğer.1999). 
 
 Balõk üretiminde verimliliği arttõran diğer donanõmlar, özellikle hamsi ve istavrit 

gibi pelajik göçmen balõklarõn avcõlõğõnda önemli fonksiyonlara sahip olan hidrolik gõrgõr ağõ 
toplama makinesi (power block)ve  avlanan balõklarõn gemiden hõzla başka bir ortama 
aktarõlmasõnõ sağlayan balõk pompasõdõr (fish pump). Bu cihaz, araç ve gereçlerin dağõlõmlarõ 
Tablo 18�de verilmiştir. 

 
2.6.5. Yedinci Plan Dönemi Değerlendirmesi 

Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde ülkemiz av araç gereçlerinin 
miktarlarõndaki artõşa paralel olmayan bir su ürünleri üretim miktarõnõn izlenmesi, hatta bazõ 
yõllar üretim miktarõnda artõşlarõn olmamasõ, aksine azalmalarõn oluşu artan av vasõtalarõnõn 
aşõrõ fazlalõğõnõ göstermiştir. Bu tespitten yararlanõlarak başta tekneler olmak üzere, ağlar ve 
balõk bulucu cihazlarõn miktar ve kapasitelerinin av miktarõ ile uyum içinde olabilmesi hususu 
gündeme gelmiştir. Bunun sonucu olarak Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnca balõkçõ gemilerine 
sayõsal olarak sõnõrlama getirilmiştir. 

 
2.6.6. Sekizinci Plan Döneminde Gelişmeler (Hedef ve Politikalar) 

Su ürünleri ile ilgili istatistiklerin toplanmasõ konusunda AB standartlarõna 
uyulmalõdõr. Bu amaçla, av sahalarõndan başlamak üzere, avlanan ve karaya çõkarõlan ürün, 
balõk hallerinden başlamak üzere pazarlama, taze ve işlenmiş ürünlerin değerlendirilmesi ile 
ilgili tüm safhalarda geçerli olacak bir kayõt sistemi planlanmalõdõr. Bu amaçla, ulusal bir veri 
tabanõ oluşturularak bilgisayar ağõ ile donatõlmalõdõr. Balõkçõlarõn standart bir av kayõt formu 
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doldurmalarõ zorunlu hale getirilmeli ve bu formlar her karaya çõkõş zamanõnda hallerde 
görevli birime teslim edilmelidir. Menşei belgesi ve sağlõk sertifikasõ uygulamalarõyla av veya 
ürünün her el değiştirmesi sõrasõnda tutulacak kayõtlarõn karşõlaştõrõlmasõ, bilgilerin doğruluk 
kontrolünü de sağlayacaktõr. 
 

Tablo 18. Balõkçõlõk Filomuzun Teknik Donanõmlarõ (1995) 
YILLAR TELSİZ RADAR SONAR ECHO-SOUNDER BALIK  POMPASI 
1980 205 195 35 26 2 
1981 226 215 41 29 4 
1982 254 244 59 37 6 
1983 274 265 73 46 9 
1984 293 282 79 50 10 
1985 326 312 89 59 13 
1986 248 332 100 66 15 
1987 371 350 110 72 17 
1988 396 368 119 75 19 
1989 419 384 129 82 20 
1990 445 407 132 85 20 
1991 451 412 134 85 20 

 
Ülkemiz konumu itibariyle çevresindeki denizleri ve balõk stoklarõnõ  Akdeniz, Ege ve 

Karadeniz ülkeleriyle paylaşmak zorunluluğundadõr. Bu nedenle tasarrufumuz altõndaki av 
sahalarõnõ FAO normlarõna uygun bir şekilde standart kareler ve alt bölgelere ayõrmak, 
avcõlõkla ilgili ilk verilerin alõnmasõ için ilk hedef olmalõdõr. 

 
Balõkçõlar ve uygulayõcõlara gerekli eğitim Üniversiteler tarafõndan verilmelidir. 
 
Ülkemizde mevcut bulunan bütün tekneler, ağlar ve balõk bulucu cihazlar özelliklerine 

göre belirlenerek tespit edilmeli ve belirlenecek olan kriterler çerçevesinde, yeni av 
araçlarõnõn yapõlmasõna geçilmelidir. Bir başka ifade ile Barkot sistemi getirilerek av araç 
gereçlerinin standardize edilmeleri sağlanmalõdõr.  

 
Av araç gereçlerinin, uygulamada kullanõmõnõn (zaman, yer ve vasõflar bakõmõndan) 

sağlõklõ ve etkin bir şekilde kontrolünü yerine getirebilecek mekanizmalarõn da tesisi 
sağlanmalõdõr. 

 
Ülkemizin mevcut av araç gereçleri ve konu ile ilgili makine, teçhizat, tüm alet ve 

cihazlarõn sağlõklõ bir envanteri çõkartõlarak hangi tür av araç gereçlerine öncelik tanõnarak 
teşvik edileceği, hangilerinin ise kullanõmdan uzaklaştõrõlacağõ hususunda kurulacak bir 
komisyon marifeti ile karar verilip, gereği bu çerçeve içerisinde yerine getirilmelidir.  

 
Yetiştirme çiftlikleri için doğadan yavru balõk temininde, tül õğrõplarõn kullanõmõnõn 

yasaklanmasõ bunun yanõnda yasal olan olta ile avcõlõk yanõnda, yakalanan balõğõn yüksek 
yaşama oranõna sahip olmasõ sebebiyle sepet ve kaldõrma ağ gibi av araçlarõnõn kullanõmõna 
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izin verilmesi uygun olacaktõr. Bunun neticesi doğal stoklarõn tahrip edilmesine yönelik 
etkiler azaltõlacak ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu yavru balõklarõn temini kolaylaşacaktõr. 

 
Avcõlõk koşullarõnõ etkileyen çevre sektörü ile ve özellikle ağlarõn, balõk bulucu 

cihazlarõn üretim safhasõnda istenilen düzeylerde ve koşullarda üretilebilmeleri sağlanmalõdõr.  
 
Avlanma teknolojisindeki gelişmelerin devamlõlõğõnõ sağlamak amacõ ile modern ve 

yeni av araç ve gereçleri konusunda balõkçõlarõn ve kamu personelinin yeterli düzeyde bilgi 
edinmeleri ve gerektiğinde eğitimleri sağlanmalõdõr.  

 
Dünyadaki avlama teknolojisi ile ilgili gelişmelerin sürekli izlenmesi için Su Ürünleri 

Fakültelerine,  avlama teknolojisi konusunda yeterli teknik ve mali destek sağlanmalõdõr.  
 
2.6.7. Uluslararasõ  İlişkiler Çerçevesinde Beklenen Gelişmeler 

Uygun ekonomik avlanma teknolojisi ve uygulama yöntemleri diğer ülkelerle gerekli 
işbirliği ile ortak kullanõmda bulunduğumuz denizlerimizden daha verimli faydalanma için 
gerekli önlemler alõnmalõdõr.  

 
Altõncõ Beş Yõllõk Kalkõnma Plan döneminde eksikliklere dikkat çekilen sorunlar, bu 

dönemde de etkili olmuştur. Su ürünleri sektöründe koruma ve kontrol hizmetlerinde 
arzulanan düzeyde bir etkinlik sağlanamamõştõr. Stoklarõn durumu yeterli ölçüde 
bilinmemekte, bu da ne kadar avlanõlmasõ gerektiği konusunda karar vermeyi 
zorlaştõrmaktadõr. Su ürünleri kaynaklarõnõn yõllõk üretim potansiyellerinin ve bunlarõ 
etkileyen faktörlerin iyi bilinmemesi,bu kaynaklarõn korunmasõ, geliştirilmesi, etkin ve 
sürdürülebilir biçimde kullanõlmasõnõ engelleyebilmektedir. 

 
Stoklarõn yönetiminde sadece satõlan ürün miktarõ değil, stoğun yõllõk verimi ve 

denizde avlanan miktarlarõn bilinmesi önemlidir. Stok tahmini çalõşmalarõ zor ve pahalõ 
araştõrmalarõn başõnda gelmektedir. Balõkçõnõn her bir seferde hangi türü, ne düzeyde bir av 
gücü ile nerede, hangi yöntemle elde ettiğine dair bilgilerin bulunmasõ halinde, stoklarõmõzõn 
yönetimi büyük ölçüde kolaylaşacak ve birçok türle ilgili stok tahminleri bu verilerden 
yararlanõlarak yapõlabilecektir. Ulusal hedef olarak girmek istediğimiz AB'nin kesinlikle 
uyguladõğõ koşullardan birisi de budur.  

 
1380 Sayõlõ Su Ürünleri Kanunu'nda balõkhaneler dõşõnda satõş yapõlamayacağõ hükmü, 

yasanõn yürürlüğe girdiği tarihten başlanarak etkinlikle uygulamaya geçirilememiştir. Bu 
nedenle, stoklardan çekildiği ve kayõtlara girmediği halde, o türün denizdeki varlõğõnõ sadece 
kayõt altõna alõnanlardan ibaretmiş gibi düşünmek ve ülke su ürünleri sektörüne yön vermeye 
çalõşmak, izlenecek politika ve hedeflerin de hatalõ olmasõna neden olabilecektir.  

 
Stoklardan yararlanõlabilecek sõnõr düzeylerine gelindiği halde, av gücü artõşõna neden 

olan uygulamalara devam edilmesi stoklarõn süratle azalmalarõna neden olabilecektir. Gelirini 
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artõran tekneler, kontrolsuz ortamlarda tekne boyunu ve motor gücünü artõrmakta, ağ 
ölçülerini de büyütmekte ve eski balõk bulucu cihazlarõnõ birkaç yõlda bir daha uzun menzilli 
ve kapasiteli yenileriyle değiştirmektedirler. Bütün bunlar av baskõsõnõ arttõran unsurlardõr. 
Balõkçõ gemilerine getirilen sõnõrlama hiçbir taviz verilmeden devam etmeli, bu konuda 
uygulanan teşvik edici destekler kaldõrõlmalõdõr. 

 
Avcõlõk ile üretimin yönlendirilmesi ve istatistiki bilgilerin toplanmasõ aynõ türlere 

göre yapõlmalõdõr. 
 
İstatistiklerde, küçük ve büyük balõkçõnõn ayrõ ayrõ değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Stok yönetimi için çok önemli olan toplam av gücü, birim av gücü ve av sahasõ gibi bilgiler de 
istatistiklerde yer almalõdõr. 

 
Tonaj ve tekne boyu terimlerinin uluslararasõ standartlara uygun hale getirilmesi 

gerekmektedir.  
 
AB' ne aday üye ülke sürecinde, su ürünleri verilerinin toplanmasõ konusunda AB 

standartlarõna ulaşmak esas alõnmalõdõr. Bu süreçte, AB' nin ilgili fonlarõndan yardõm 
sağlanarak, doğru veri toplanmasõ ve AB Ortak Balõkçõlõk Politikasõnõn temel hedeflerine 
uyum gerçekleştirilmelidir. AB�ne  kesin üyeliğimiz ne zaman gerçekleşirse gerçekleşsin, 
gelecek nesillere bõrakacağõmõz ortak miras balõk stoklarõnõn aynõ ilke ve sorumluluk 
anlayõşõyla işletilmesi ülkemiz yararõna olacaktõr. 

 
AB, Akdeniz' e kõyõsõ olan ülkeler yoluyla Ortak Balõkçõlõk Politikasõnõ, FAO GFCM 

(Gõda ve Tarõm Teşkilatõ-Akdeniz Balõkçõlõk Konseyi) kanalõyla da uygulatmak çabasõ 
içindedir. Avcõlõğõn denetlenmesi, kota uygulamasõ yakõn bir gelecekte bütün ekonomik türler 
için uygulanacaktõr. Bu konuda şimdiden çalõşmalara başlanõlmalõ ve yapõlmõş çalõşmalar 
güncelleştirilmelidir. 

 
Karadeniz�e sahildar ülkelerle deniz canlõ kaynaklarõnõn geliştirilmesi ve süreklilikle 

kullanõmõ çerçevesinde Türkiye lider konumunu sürdürerek ilişkilerin geliştirilmesi 
konusunda çaba sarf etmelidir. Avcõlõk, pazarlama ve değerlendirme konusunda izlenecek 
ortak yöntemle veri toplamak, veri bankasõ yoluyla veri değişimi yapmak ve balõkçõlõğõmõzõn 
gelişmesi için Karadeniz' in tümüyle ilgili verilerden yararlanarak doğru ve sağlõklõ kararlar 
almak mümkün olacaktõr. Bu konuda diğer önemli bir gerekçe de Türkiye'nin Karadeniz'de en 
büyük üreticilerden biri olmasõdõr.   

 
UNDP, JICA, FAO' dan istatistiklerin toplanmasõ ve değerlendirilmesi, veri tabanõ 

oluşturulmasõ ve eleman eğitimi konularõnda destek ve yardõm istenmelidir. 
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2.6.8. Sorunlar 

     
1-Balõkçõlõkta kullanõlan av takõmlarõnda belirli bir standardizasyonun bulunmayõşõ ve 
avlanma araçlarõnõn daha seçici ve standart hale getirilmesine yönelik çalõşmalarõn yeterli 
düzeyde olmamasõ, 
2-Dünyada avlama teknolojisindeki gelişmeler izlenerek;av araçlarõ, yöntemler ve balõkçõ 
gemileri, ağ toplama makinalarõ, balõk bulucu cihazlarõ vb. ile ilgili olarak, Türkiye şartlarõna 
uygun modellerin geliştirilememesi, bu anlamda çalõşmalar yapõlamamasõ, 
3-Avcõlõkta kullanõlan av araçlarõnõn tanõmlanmasõ ve av araçlarõnõn envanterinin ve 
mülkiyetinin kanõtlamasõnda kullanõlan işaretleme, diğer bir ifadeyle etiketlendirme işlemi 
olan av araçlarõnõn markalanmasõ yönündeki çalõşmalarõn tamamlanmamõş olmasõ, başlõca 
sorunlarõ oluşturmaktadõr. 
 

2.6.9. Tedbirler 

1. Avcõlõkta kullanõlan teknoloji ve yöntemlerle ilgili istatistiklerin toplanmasõ 
konusunda bir uzmanlar kurulu oluşturularak, AB normlarõna uygun esaslar belirlenmeli ve 
uygulanmasõ için uyum çalõşmalarõ yapõlmalõdõr. 
 
 2. Seçici avlanma yöntemlerinin uygulanmasõ sağlanmalõ, avlanma araç ve 
gereçlerinin kullanõmõnda markalamaya (işaretlendirmeye) zaman kaybetmeden geçilmelidir. 
 
2.7. SU ÜRÜNLERİ KONTROL SİSTEMLERİ    
            

2.7.1. Mevcut Durum 

Su ürünleri stoklarõmõzdan en iyi şekilde süreklilikle yararlanmak, başka sözle 
gelecekte de yararlanmaya devam edebilmek, su ürünleri üretiminin devamlõlõğõnõ sağlamak, 
üretimin bilinçli yapõlmasõ ile mümkündür. Sürdürülebilir su ürünleri üretimi ise öncelikle su 
ürünleri stoklarõnõn  korunmasõnõ gerekli kõlmaktadõr. 1971 yõlõnda yürürlüğe giren 1380 sayõlõ 
Su Ürünleri Kanunu�nun kapsamõ da bu doğrultuda su ürünlerinin korunmasõ, istihsali ve 
kontrolü olarak belirlenmiştir.   
 

Su  ürünleri  kaynaklarõmõzdan   ekonomik olarak  yararlanmak,  üretimi  ve su 
ürünlerinin ihracatõnõ artõrmak, deniz ve içsularõmõzdaki su ürünleri stoklarõnõ ve ürünlerin 
kalitesini korumak, ekonomik türleri geliştirmek, sularõn kirlenmesini önlenmek ve su 
ürünlerinin plan  hedeflerine uygun  gelişmesini  sağlamak  amacõyla her yõl su ürünleri 
sirküleri hazõrlanarak ilan edilmektedir. Amatör ve ticari amaçlõ su ürünleri avcõlõklarõ için 
ayrõ ayrõ olarak hazõrlanan sirkülerlerde su ürünleri istihsal sahalarõ ve avcõlõkta kullanõlacak 
av araç gereçleri ile ilgili düzenlemeler  bulunmaktadõr. 
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Su ürünleri mevzuatõ ile ilgili getirilen düzenlemelerin takip ve kontrolünün kimler 
tarafõndan yapõlacağõ Su Ürünleri Kanunu�nun 33�üncü maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ Mensuplarõ, Emniyet ve Jandarma Kuvvetleri, Gümrük, Sahil 
ve Orman Muhafaza Teşkilatõ Mensuplarõ, Belediye Zabõtasõ Amir ve Mensuplarõ, Kamu 
Tüzel Kişiliğine Bağlõ Muhafõz, Bekçi ve Korucular, Gümrük, Belediye, Hükümet Veteriner 
ve Doktorlarõ, Köy Muhtar ve İhtiyar Heyeti Üyeleri (Emniyet ve Jandarma Teşkilatõnõn 
Bulunmadõğõ Yerlerde) Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan 
dolayõ, Kanun kapsamõna giren suçlar hakkõnda zabõt varakasõ tutmak, suçta kullanõlan istihsal 
vasõtalarõnõ zaptetmek ve bunlarõ adli mercilere teslim etmekle görevli ve yetkili kõlõnmõştõr. 

 
 Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnca , su ürünleri ile ilgili yasak ve sõnõrlamalarõn takip ve 
kontrolü, kontrol tekneleri ile denizde ve iç sularda, ürünün karaya çõkõş noktalarõnda, 
balõkhanelerde, su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde, balõkçõ barõnak ve çekek 
yerlerinde, toptan ve perakende satõş yapõlan yerlerde, soğuk ve donmuş muhafaza 
depolarõnda, tüketim merkezlerinde ve ihraç kapõlarõnda yapõlmaktadõr.  
 

Denizlerde ve içsularda su ürünleri kontrol hizmetlerinde kullanõlan kontrol teknesi 
sayõsõ 75 adet olup, bunun 36�sõ kõyõ illerinde, 39�i iç bölgelerdeki illerimizdedir. Koruma 
kontrol  hizmetlerimizin etkinliği açõsõndan denizlerle ilgili her ilimize iki tekne, içsularla 
ilgili her ilimize ise en az birer tekne verilmesini öngören bir planlama yapõlmasõna rağmen, 
ödenek yetersizliği nedeni ile gerçekleştirilememiştir. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnca son 
beş yõlda yapõlan kontroller Tablo 19� da gösterilmiştir. 
 

Tablo 19. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnca Faaliyet Alanlarõ İtibarõ İle 
Yapõlan Kontrol Adedi 

KONTROL ALANLARI  
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1995 6.735 4.840 2.891 562 2.751 7.858 613 157 26.474 709 648 116 

1996 6.277 4.907 3.350 541 3.244 7.750 772 150 26.997 1.256 1.157 47 

1997 8.562 5.325 3.813 1.688 3.751 8.891 1.321 198 33.549 1.139 1.036 373 

1998 10.145 6.226 4.429 1.653 5.162 10.716 1.599 493 40.423 1.062 1.199 99 

1999 
(9 ay) 7.821 4.941 3.284 1.068 3.820 6.588 1.297 168 29.277 531 632 125 
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Denizlerde yapõlan kontrollerde 2692 sayõlõ Sahil Güvenlik Komutanlõğõ Kanununun 
vermiş olduğu yetki ve görev çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlõğõnca (SGK); 4 Bölge 
Komutanlõğõ, 6 Grup Komutanlõğõ ve 65 Güvenlik Botu ile 47 üs ve limanda konuşlandõrõlmõş 
olarak hizmet vermektedir. SGK denizlerde balõkçõ gemilerini su ürünleri mevzuatõ ve 
Denizde Can ve Mal Emniyetini Koruma Kanununda belirtilen esaslar çerçevesinde kontrol 
etmektedir. Bu çerçevede son beş yõlda yapõlan kontrollere ait bilgiler Tablo 20�de verilmiştir. 

 
Tablo 20. SGK Tarafõndan Yapõlan Balõkçõ Gemileri Kontrol Sayõsõ 

 

Yõllar Kontrol 
Edilen 

Savcõlõğa Sevk 
Edilen 

1995 24321 4322 
1996 15996 3861 
1997 16172 4703 
1998 16343 4130 
1999 12933 3082 

 
SGK Gelişim Master Planõ çerçevesinde, sürdürmekte olduğu projelerin 

tamamlanmasõ ile 2001 yõlõnda 80 adet sahil Güvenlik Botu ve 5 adet Arama Kurtarma 
Helikopterinden  oluşacak bir kuvvet düzeyine ulaşmayõ hedeflemektedir. 

 

2.7.2. Yedinci Plan Dönemi Değerlendirilmesi ve Sonuçlar 

 Yedinci Plan Dönemi çalõşmalarõ kapsamõnda hazõrlanan Su Ürünleri ve Su Ürünleri 
Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Alt Komisyon Raporunda yer alan, su ürünleri stoklarõnõn 
korunmasõ ile ilgili hedef ve politikalar yeterli ölçüde gerçekleştirilememiştir. 
 
 Kaynaklarõn akõlcõl yönde kullanõmõ için gerekli olan su ürünleri ve denizlerimizle 
ilgili bilgilerin elde edilmesi için araştõrma ve geliştirme faaliyetlerine, plan dönemi boyunca 
mali kaynak imkanlarõ çerçevesinde devam edilebilmiştir. 
 
 Stok tespit çalõşmalarõ bir izleme programõ şeklinde yeterli ölçüde 
yaygõnlaştõrõlamamõş, yapõlan stok tespit çalõşmalarõ münferit ve küçük çaplõ olmuştur. 
 

Koruma ve kontrol konularõnda kaynaklarõn ve çevrenin korunmasõ için kurumlar arasõ  
koordinasyonun sağlanmasõ, mevzuat etkinliklerinin artõrõlmasõ, yasaklara uymayan 
üreticilerin sonuçta ruhsatlarõnõn iptal edilmesi, gerekli uygulamanõn yapõlmasõ, balõkhanelerin 
hijyenik ve halk sağlõğõ açõsõndan etkinlikle kontrol edilmesi ,yeterli düzeyde olamamõştõr. 
 

Koruma ve kontrol konularõnda kaynaklarõn ve çevrenin korunmasõ için kurumlar arasõ 
koordinasyonsuzluk, öncelikle su ürünleri ile ilgili bir kamu örgütlenmesinin 
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gerçekleştirilememesi nedeniyle devam etmiş; mevzuat etkinliklerinin artõrõlmasõ ve yasaklara 
uymayan üreticilerin ruhsatlarõnõn iptal edilmesi ve su ürünleri mevzuatõnda yer alan para 
cezalarõnõn idari para cezasõna çevrilmesi ile ilgili yapõlan çalõşmalar ise 
kanunlaştõrõlamamõştõr. 

 
Balõkçõlõğõn biyolojik gerekliliğe göre düzenlenmesi hazõrlanan sirkülerler ile 

yapõlmaya çalõşõlmõşsa da, yeterli ölçüde araştõrma ve geliştirme faaliyetleri ve stok tespit 
çalõşmalarõ yapõlamadõğõndan sirkülerler de eksiklikler mevcuttur. 

 
 Türlerin avcõlõğõ için kota uygulamasõna başlanõlamamõş, balõkçõ gemilerine yeni 
ruhsat tezkeresi verilmesi durdurulmuşsa da stoklar üzerindeki av baskõsõnõn azaltõlmasõ 
yeterli ölçüde gerçekleştirilememiştir. 
 
 Stoklar üzerindeki av baskõsõnõn azaltõlmasõna da katkõda bulunacak, açõk deniz 
avcõlõğõ konusunda proje uygulamalarõnõn yapõlmasõnõ sağlayacak mevzuat ve diğer 
destekleme faaliyetlerine yeterli ölçüde önem verilememiş, açõk deniz balõkçõlõğõna geçilmesi 
konusunda gelişme sağlanamamõştõr. 
 
 Öncelikle deniz ve içsularda su ürünleri stoklarõnõn avlanõlabilir miktarlarõnõn tespit 
edilerek, stoklarõn sürekli izlenmesi, buna göre belirlenecek üretim miktarlarõna göre birim 
avlanma gücü ile dengeleştirilmesi ile gerekli üretimi sağlayacak balõkçõ filosunun bu veriler 
õşõğõnda oluşturulmasõ sağlanamamõştõr. Stok tespit çalõşmalarõ yapõlamadõğõndan avlanabilir 
ürün kotasõ ve gerekli balõkçõ filosu büyüklüğü konusunda tespitler yapõlamamõştõr. 
 
 Denizlerimiz ve içsularõmõzda doğal üretimler sõnõrlõ olduğundan, ülkemiz işbirliği 
yapabileceği uzak bölgelerde yeni kaynaklar aranarak açõk deniz balõkçõlõğõna zaman 
geçirilmeden başlanmasõ ve avlanma teknolojilerinin ve gerekli desteklemelerin yapõlarak 
konunun bu doğrultuda geliştirilmesi, içsular balõkçõlõğõnõn da desteklenerek geliştirilmesi için 
ilgili mevzuat eksikliğinin giderilmesi sağlanamamõştõr. 
 
 Ülkemiz balõkçõlarõnõn avcõlõk yapabileceği uzak bölgelerde yeni kaynaklar 
bulunamamõş, Karadeniz�e kõyõsõ olan Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkeler ile balõkçõlarõmõzõn 
yaptõğõ münferit anlaşmalar sonucu avcõlõklar yapõlabilmiştir. 
 
  Birim av gücü ile maksimum ekonomik ürün ilişkisi hesaplanmadan uygulanan av 
gücü teşvikleri ve kredilendirmenin acilen dondurulmasõ, balõkçõ teknelerinin adetlerinin 
zamanla azaltõlmasõ ve mevcut gemilerin sigorta kapsamõna alõnmasõ sağlanamamõş, av gücü 
destekleri kaldõrõlmõş olmakla birlikte kredilendirmeler devam etmiştir. 
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2.7.3. Sekizinci Plan Dönemindeki Gelişmeler 

Su ürünleri ile ilgili av yasaklarõnõn uygulanmasõnda oto kontrolün sağlanmasõ amacõ 
ile balõkçõlarõn ve balõkçõ örgütlerin bilinçlendirilmesi yönünde yapõlacak çalõşmalara öncelik 
ve önem verilmesi gerekmektedir. Su ürünleri kaynaklarõnõn devamlõlõğõnõn sağlanmasõ, 
sürdürülebilir su ürünleri üretimi ile mümkündür. Sürdürülebilir üretimin en büyük 
dayanaklarõ ise oto kontrol ve kayõt sistemine geçilmesidir. 

 
Sekizinci Plan Döneminde balõkçõ gemilerinin güvenli seyri ve av yasaklarõ yönünden 

izlenmesi için uzaktan algõlama ile kontrol sistemlerinin uygulamaya konmasõ yönünde 
çalõşmalara ağõrlõk verilmelidir. Ayrõca AB adayõ olan ülkemiz için uygulanmakta olan 
kontrol sistemleri açõsõndan gerekli uyum çalõşmalarõ tamamlanarak uygulamaya konmasõ 
gerekmektedir. 

 
2.7.4. Sorunlar 

 1-Koruma kontrol kararlarõnõn uygulanmasõndaki zorluklar yeterli ölçüde aşõlamamõş, 
bu konuda çalõşanlarõn durumlarõnõn iyileştirilmesi ve teşvik edilmesi ile ilgili düzenlemeler 
yapõlamamõştõr. 
 2-Yeterli ve sürekli stok araştõrmasõ yapõlamamasõ nedeni ile avlanabilir stok miktarõ 
ve nitelik ve nicelik olarak gerekli av filosunun tespiti yapõlamadõğõndan balõkçõ gemilerinin 
avcõlõk maliyetleri yüksek olmaktadõr. Bu durum ise, kontrol hizmetlerinin yetersizliği de 
dikkate alõndõğõnda aşõrõ avcõlõğõ yaratmaktadõr. 
 3-Yeni kontrol teknelerinin  alõmõ bütçe imkansõzlõklarõ ile gerçekleştirilememiş, 
mevcut teknelerin yakõt ihtiyaçlarõnõn karşõlanmasõndaki güçlükler kontrol hizmetlerinin 
yerine getirilmesinde aksaklõklara  neden olmaktadõr. 
 4-Su ürünleri kontrol hizmetlerinde görev yapan personelin özlük haklarõ, can 
güvenliği, resmi kõyafetleri vb. hususlarõ düzenleyen bir mevzuat yürürlüğe konulamamõştõr. 

5- Koruma ve kontrol hizmetlerinde balõkçõlarõn ve üst örgütlerin sorumluluk almasõnõ 
sağlayõcõ ve oto-kontrol sisteminin kurulmasõna imkan verici tedbirler alõnmalõdõr.  

 
2.7.5. Tedbirler 

1-Koruma kontrol hizmetlerinde etkinliğin artõrõlmasõ amacõ ile sivil toplum 
örgütlerinden daha fazla yararlanõlmasõ, balõkçõlarõn oto-kontrollerinin sağlanmasõ yönünde 
çalõşmalara hõz kazandõrõlmalõdõr. Yedinci Plan Döneminde hayata geçirilen, kamu 
kuruluşlarõ, üniversiteler ve balõkçõ örgütlerinden oluşan Su Ürünleri Danõşma Kurulunun 
önerilerine uygulama etkinliği kazandõrõlmalõ ve kurumlaşmasõ yönünde çaba gösterilmelidir. 

2-Halihazõrda, illerde su ürünleri kontrol hizmetleri Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnõn 
Kontrol Şube Müdürlükleri tarafõndan yürütülmekte ve bu şubenin yoğunluk arz eden diğer 
görevleri yanõnda su ürünlerine gereken önem verilmesi su ürünleri açõsõndan önem taşõyan 
illerde Su Ürünleri Şube Müdürlüklerinin kurulmasõ sağlanmalõdõr. 

3-Su ürünleri koruma kontrol teknelerinin sevk ve idaresi için sözleşmeli kaptan ve usta 
gemici kadrolarõna ihtiyaç bulunmaktadõr. Halihazõrda bulunan kadrolar için öngörülen ücret 
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miktarlarõ piyasa koşullarõna göre daha düşük olduğundan, personel temininde güçlük 
çekilmektedir. Ücret sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.  

4-Su ürünleri kontrol hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için gerek taşra 
teşkilatõ ve gerekse merkez birimlerinin teknik eleman, araç ve gereç yönünden desteklenmesi 
gerekmektedir. 

5-Sahil Güvenlik Komutanlõğõ yüzer birlikleri tarafõndan sivil gemilerin takibi ve 
gemiler arasõnda haberleşmeyi sağlamak üzere, bu kuruluşça ön çalõşmalarõ yapõlmõş olan ve 
halen Sahil Radyo İstasyonlarõnõ bünyesinde bulunduran Türk Telekom A.Ş. ile görüşmeleri 
devam eden Otomatik Tanõma Tanõtma  Sistemi (AIS) projesine balõkçõ gemilerin de dahil 
edilmesi sağlanmalõdõr. Böylece balõkçõ gemilerinin av yasaklarõ bakõmõndan denetimleri 
mümkün olacağõ gibi denizlerdeki seyirleri sõrasõnda meydana gelebilecek olumsuz 
durumlarda kõsa zamanda müdahale edilebilmesi mümkün olacaktõr.  

6- Mevzuatõ, personeli, alt yapõ imkanlarõ ile yeterli bir su ürünleri örgütü kurulmalõ ve 
işlevsel etkin hale getirilmelidir. 

 
2.8. BALIKÇI BARINAKLARI 
 

2.8.1. Türkiye�de ve Dünyadaki Mevcut Durum 

 
Su ürünleri sektöründe üretimi etkileyen en önemli alt yapõlar balõkçõ barõnaklarõ, 

barõnma ve çekek yerleridir.  
 
2000 yõlõ sonu itibariyle ülkemizde 248 adet kõyõ yapõsõ tamamlanarak faaliyete geçmiş 

olacaktõr. Bunlardan 145 adeti balõkçõ barõnağõ, 44 adeti barõnma yeri, 59 adeti ise çekek 
yeridir.  

 
  Kõyõ yapõlarõmõzõn bölgelere göre sayõsal dağõlõmõ Tablo 21�de ve oransal dağõlõmõ 
Tablo 22� de verilmiştir. 
 

Tablo 21. Kõyõ Yapõlarõnõn Sayõsal Dağõlõmõ 
 

Bölge Balõkçõ 
Barõnağõ 

Barõnma 
Yeri 

Çekek 
Yeri 

Toplam 

Karadeniz 46 25 53 124 
Marmara 42 12 3 57 
Ege 35 2 2 39 
Akdeniz 17 5 1 23 
Adalar 5 - - 5 
Toplam 145 44 59 248 
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Bu tablolarda Doğu Karadeniz Bölgesi ile Batõ Karadeniz Bölge sõnõrõ Samsun ili, 
Kuzey Ege Bölgesi ile Güney Ege Bölgesi sõnõrõ İzmir ili merkezi, Batõ Akdeniz Bölgesi ile 
Doğu Akdeniz Bölge sõnõrõ Anamur Burnu olarak kabul edilmiştir.  
 

Tablo 22. Kõyõ Yapõlarõnõn Bölgesel Dağõlõmõ (%) 
Bölge Balõkçõ Barõnağõ Barõnma Yeri Çekek Yeri Toplam 
     
Karadeniz 32 58 90 50 
Marmara 29 28 5 23 
Ege 24 5 3 16 
Akdeniz 12 9 2 9 
Adalar 3 - - 2 
Toplam 100 100 100 100 

 
Her türlü balõkçõ gemilerine hizmet vermek maksadõ ile mendireklerle korunmuş, 

yeterli havuz ve geri saha ile barõnacak gemilerin manevra yapabilecekleri su alanõna ve 
derinliğe sahip, yükleme, boşaltma,bağlama rõhtõmlarõ ile suyu, elektiriği, ağ kurutma sahasõ, 
satõş yeri, idare binasõ, ön soğutma ve çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladõğõ 
imkanlara göre balõkçõ barõnağõ, barõnma yeri veya çekek yeri olarak adlandõrõlan kõyõ yapõlarõ, 
sektörün en önemli alt yapõlardõr. Ülkemizde henüz bu standardlara uygun bir balõkçõ barõnağõ 
mevcut değildir.  
 

Balõkçõ Barõnaklarõ, ülkelerin su ürünleri üretim kapasitesine, sahip olduklarõ teknoloji 
ve parasal kaynaklarõn sağladõğõ imkanlara bağlõ olarak gelişmektedir. Ülkemiz kõyõlarõnõn 
uzunluğu, denizlerin temizliği ve tesis sayõsõ bakõmõndan gelişmiş ülkelerde dahil pek çok 
ülkeden daha iyi konumda olmakla birlikte nitelik bakõmõndan kõyõ tesislerimiz istenilen 
noktaya gelememiştir. Dünyada özellikle Avrupa ve Japonya�da gözlenen sistem, tesisin 
gerektiği yerde gelecekteki ihtiyaca cevap verecek boyut ve olanaklara sahip olmasõ 
şeklindedir. Bu ülkelerde planlamaya, teknolojik araştõrmalara ve fizibilite çalõşmalarõna 
zaman ve para ayrõlabilmektedir. 

 
2.8.2.  Yedinci Plan Döneminin Değerlendirilmesi ve Sorunlar 

Yedinci Plan Dönemi başõnda faaliyette bulunan 231 adet kõyõ tesisinin 129 adedi 
balõkçõ barõnağõ, 44 adedi barõnma yeri ve 58 adedi çekek yeridir. Bu döenm başõnda, ara yõl 
olan 1995 yolonda, 40 adet balõkçõ barõnağõ projesi yatõrõm programõna alõnarak proje stoku 
büyütülmüş , Yedinci Plan Dönemi sonu itibariyle 16 adet balõkçõ barõnağõ ve 1 adet çekek 
yeri inşaatõ tamamlanabilecektir. Bu dönemde daha fazla balõkçõ barõnağõnõn bitirilememsinin 
nedenleri; 
1- Bu dönemde çok fazla projenin programa alõnmasõ , 
2- Genel bütçe çerçevesinde ödenek yetersizliği, 
3- ÇED olumsuz kararlarõ olarak görülmüştür. 
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Bu plan döneminde tesislerin bölgesel dağõlõmõnda önemli bir değişiklik görülmemektedir.  
 

Tablo.23: Sekizinci Beş Yõllõk Plan Döneminde Yapõmõ Düşünülen Kõyõ   Tesisleri 
            İŞİN ADI                         İLİ             İŞİN ADI                  İLİ 
Yumurtalõk Bal.Bar.Onarõmõ        Adana Görele Bal. Bar. İnş  Giresun 
Gazipaşa Kahyalar  Bal.Bar.İnş.  Antalya Erdemli Bal. Bar. İnş  İçel 
Adrasan Çavuşköyü Bal.Bar. İn.  Antalya  Narlõkuyu Bal. Bar. İnş  İçel 

Alanya Kargõcak Çekek Yeri     Antalya A.Kavağõ Bal. İsk Yer.  İstanbul 
Beymelek Lagünü Dalgakõranõ     Antalya Şile Ağva Bal. Bar. İnş  İstanbul 
Altõnoluk Bal.Bar.Onar.               Balõkesir Güzelbahçe Bal.Bar.İk.İnş İzmir 
Bandõrma Yeniceköy Bal. Bar.
  

Balõkesir Güzelbahçe Bal. Bar.            İzmir 

Balõkesir Gömeç Karaağaç Bal. 
Bar. İnş.  

Balõkesir Milas Boğaziçi Bal. Bar. 
İnş   

Muğla 

Erdek Ballõpõnar Bal. Bar. İnş.
  

Balõkesir Akyaka Bal. Bar. İnş  Muğla 

Çakraz Bal. Bar. İnş 
  

Bartõn Milas Türevler Bal. Bar. Muğla 

Mudanya Esence Bal. Bar. İnş
  

Bursa Perşembe Gacalõ Bal. Ba Ordu 

Çanakkale Biga Kemer 
Bal.Bar.İnş.                                   

Çanakkale Merkez Balõkçõlar Köyü 
Bal. Bar. İnş  

Rize 

Ezine (Yeşilköy) Bal. Bar. İnş Çanakkale Gündoğdu Bal. Bar. İnş  Rize 
Çanakkale Ezine Dalyan Bal.B. Çanakkale Fõndõklõ Aksu Bal. Bar.  Rize 
Lapseki Bal. Bar. İnş  Çanakkale Terme Sancaklõ Bal. Bar Samsun 
Babakale Bal. Bar. İnş 
   

Çanakkale Çarşamba Demirli Sahil 
Köyü Bal. Bar. İnş  

Samsun 

Eceabat Küçükanafarta Köyü 
Bal. Bar. İnş  

Çanakkale Hoşköy Bal. Bar. İnş 
    

Tekirdağ 

Ezine Tavaklõ Bal. Bar. İnş
  

Çanakkale Darõca Bal. Bar. İnş  Trabzon 

Kumkale Bal. Bar. İnş 
  

Çanakkale   

 
                     Tablo 24 : Yedinci Plan Dönemindeki Gelişmeler 

Bölge Adõ Dönem Başõ  
% 

Dönem Sonu 
% 

Karadeniz 59 52.3 
Marmara 15 19 
Ege 17 20 
Akdeniz   9   8 
Göller Bölgesi  0 0.7 
TOPLAM 100 100 
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Tablodan da görüleceği gibi bölgelere göre dağõlõm Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ 

döneminde hedeflere genel uygunluk imkanlar düzeyinde geliştirilebilmiştir. Sekizinci Plan 
Döneminde de bu yönde gelişmeler beklenmektedir. 

Bu dönemde balõkçõlõk açõsõndan oldukça şanssõz bir dönem yaşanmõştõr. 1999 yõlõnda 
yüzyõlda bir oluşan afet düzeyinde fõrtõna kõyõ inşaatlarõnõ yapõm aşamasõnda yakalamõş ve 14 
kõyõ tesisimizde oldukça büyük hasarlar meydana gelmiştir. Diğer taraftan Doğu Karadeniz 
Bölgesinde duble yol projesi 27 adet kõyõ tesisini kullanõlamaz hale getirmiştir. Marmara 
Bölgesindeki kõyõ tesisleri 17 Ağustos depreminde hasar görmüştür. Oluşan hasarlarõn tesbit 
ve telafisine bu plan döneminde başlanõlmõş olup, tamamlanmasõ ve yeniden hizmete 
sokulmasõ Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ hedefleri arasõnda yer almaktadõr. 

Balõkçõ barõnaklarõnõn işletilmesine ilişkin olarak 7. Plan Döneminde yer verilen 
sorunlarõn bir bölümü halen devam etmektedir.  

Ulaştõrma Bakanlõğõnca inşa ettirilen söz konusu balõkçõ barõnaklarõ, yapõmlarõ 
tamamlanarak 6237 Sayõlõ Limanlar İnşaatõ Hakkõnda Kanun çerçevesinde Belediye, Köy 
Tüzel Kişiliği, İl Özel İdare Müdürlüğü ve benzeri kuruluşlara devredilmiştir.           

Ancak, barõnaklardan gerçek ihtiyaç sahipleri olan balõkçõlar yeterince 
yararlanamadõklarõ için 1986 yõlõnda yürürlüğe giren 3288 Sayõlõ Kanunun ilgili hükümleri ile 
barõnaklarõn Su ürünleri  Kooperatif ve Birliklerine, 2886 Sayõlõ Devlet İhale Kanununa tabi 
olmaksõzõn pazarlõkla kiraya verileceği hükmü getirilmiştir. Bu uygulamanõn 
gerçekleşebilmesi için şimdiye kadar kesin devri yapõlan balõkçõ barõnaklarõ için çõkarõlan 
Bakanlar Kurulu Kararlarõnõn iptali, bunun içinde gerekli yasal düzenlemenin yapõlmasõ 
gerekmektedir. 

Başta kesin devri yapõlan balõkçõ barõnaklarõ olmak üzere, barõnaklarõn bir kõsmõ 
amaçlarõ dõşõnda kullanõlmakta, kum motorlarõ ve yatlar, balõkçõ teknelerinin yararlanmasõ 
gereken  barõnaklarõ işgal etmektedirler.  İnşaatlarõ yeni tamamlanan veya kesin devrine ilişkin 
Bakanlar Kurulu Kararõ bulunmayan barõnaklar ise Kanun ve Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda Su Ürünleri Kooperatif ve Birliklerine kiralanmaktadõr. 

 
Balõkçõ Barõnaklarõnõn kiralama, işletme ve idaresinde bir düzenin sağlanmasõ ve 

uygulanacak esaslarõn belirlenmesi amacõyla hazõrlanarak 14 Ağustos 1989 tarih ve 2052 
sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanan Balõkçõ Barõnaklarõ Yönetmeliği uygulamada görülen 
aksaklõklarõn giderilmesi ve Yönetmeliğin günümüz şartlarõna göre yeniden düzenlenmesi 
amacõyla değiştirilmiş, 13 Aralõk 1996 tarih ve 22846 sayõlõ Resmi Gazete�de yayõmlanarak 
yürürlüğe girmiştir.  

 
2.8.3. Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ Döneminde Beklenen Gelişmeler ve 

Sorunlar 
 
 2000 Yõlõ Yatõrõm Programõnda 83 adet balõkçõ barõnağõ projesi yer almakta olup bu 
projelerden 46 adedi ihale edilmiş, 37 adedi ihale edilmemiştir. 2000 yõlõ itibariyle 5 adet 
balõkçõ barõnağõnõn bitirilerek faaliyete geçmesi halinde ihale edilmiş 38 adet balõkçõ 
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barõnağõnõn inşaatõna bu dönemde devam edilecektir. Tablo 23�de Sekizinci Beş Yõllõk 
Kalkõnma Plan Döneminde ihale edilmesi halinde yürütülecek kõyõ tesisleri verilmektedir. 
 

Sekizinci Plan Döneminde 1983 yõlõnda hazõrlanan �Su Ürünleri Ana Planõ� ile 
ilişkilendirilen bir �Ulusal Balõkçõ Barõnaklarõ Master Plan� çalõşmalarõna başlanmalõdõr. Bu 
çalõşmalarda ağõrlõğõn alt yapõlarõn onarõmõna, üst yapõ tesislerinin iyileştirilmesine verilmesi, 
mevcut barõnaklarõn tarama işlemlerinin yapõlmasõ, ekonomik kayõplarõn azaltõlmasõna önem 
verilmesi gerekmektedir. 

 
Sekizinci Plan Döneminde bu sektörle turizm sektörü ve kültür balõkçõlõğõ arasõndaki 

etkileşimlerin artan oranda devam edeceği, diğer taraftan sektörün bölgesel bazda tersanecilik 
sektörü ile  de etkileşmesi beklenmektedir. Balõkçõ tersaneleri bir disiplin içinde inşa edildiği 
veya balõkçõ limanõ bünyesinde yer aldõğõ taktirde daha verimli olacaktõr.  

 
Balõkçõ barõnaklarõ inşaatlarõnõn; bir fizibilite çalõşmasõndan ve Çevre Etki 

Değerlendirme raporu olumlu sonuçlarõ hazõrlanmasõndan sonra Yatõrõm Programlarõna 
alõnmalarõ sağlanmalõdõr. 
 

2.8.4.Tedbirler 

1-Balõkçõ Barõnaklarõ Ulusal Master Planõ bu dönemde başlatõlmalõdõr. 
2-Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde yeni barõnaklarõn inşaatõ yerine mevcut 

işlerin bitirilmesi, hasarlõ alt yapõlarõn ilk planda ele alõnarak onarõlmasõ, tarama işlerine önem 
verilmesi gerekmektedir. 

3-T.C. Karayollarõ Genel Müdürlüğünce özellikle Doğu Karadeniz�de yol geçişi nedeniyle 
yapõlan çalõşmalarda, balõkçõlõk kõyõ yapõlarõnõn varlõğõ dikkate alõnmalõ, kullanõlma olanağõ 
kalmayan kõyõ yapõlarõnõn yeniden inşaasõ çalõşmalarõna hõz verilmelidir. 

4-Mevcut balõkçõ barõnaklarõnõn üst yapõ eksikliklerinin giderilerek her bölgede yoğunluğa 
göre özellikle önemli üretim bölgelerinde bir veya iki adet tesise balõkçõ limanõ özelliği 
kazandõrõlmalõdõr. 

5- 6237 sayõlõ Kanunla belediyelere, köy tüzel kişiliklerine devredilmiş olan balõkçõ 
barõnaklarõna ilişkin Bakanlar Kurulu Kararlarõ iptal edilerek barõnaklarõn su ürünleri 
kooperatifleri tarafõndan kiralanmasõ sağlanmalõdõr. 
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3. YETİŞTİRİCİLİK                                                                            
  

Nüfusun ve beslenme sorunlarõnõn hõzla arttõğõ dünyamõzda, zengin bir protein kaynağõ 
olan su ürünlerine olan talep giderek artmaktadõr. Su ürünleri stoklarõndan ekonomik ve 
sürekli olarak yararlanmak için kaynaklarõn korunarak üretiminin devamlõlõğõnõn yanõ sõra, 
yetiştiricilik yoluyla mevcut su ürünleri üretiminin arttõrõlmasõna yönelik çalõşmalar, gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde giderek yoğunluk kazanmaktadõr. 
 
 Son 25-30 yõl içerisinde su ürünleri yetiştiriciliğinde önemli gelişmeler olmuştur. 
Dünyada elde edilen toplam su ürünleri üretiminde yetiştiriciliğin payõ %25 civarõndadõr. Bu 
konuda Türkiye�de de önemli gelişmeler olmuş, ancak henüz istenen düzeye ulaşõlamamõştõr. 
 
 Dünya�da avcõlõkla üretilen balõk miktarõ, 1994-1996 yõllarõ ortalamasõ olarak yaklaşõk 
92 milyon ton civarõnda olup, balõk avlama metodlarõ ne kadar gelişirse gelişsin, artõşlarõn 
istenen düzeyde olamõyacağõ anlaşõlmaktadõr. 
 
 Artan dünya nüfusuna paralel olarak balõk, et, süt gibi hayvansal kaynaklõ gõdalarõn 
tüketimi artmaktadõr. Dünyada ve Türkiye�de eğitim seviyesinin yükselmesi, balõğõn en 
sağlõklõ protein kaynağõ olduğu konusunda bilinç oluşturmuş, balõğa olan talebi arttõrmõştõr. 
Birey başõna olan balõk talebinin daha da artacağõ görüşünden hareket edilirse, 15-20 yõl 
sonra, en ileri tekniklerle yakalanabilecek balõklar artan nüfusun ihtiyacõnõ karşõlamaktan çok 
uzak kalacağõ açõktõr. Gelecek yõllarda balõk yetiştiriciliği, bu açõğõ kapatmada, büyük bir 
imkan olarak insanlõğõn hizmetinde olacaktõr. Öyle ki, bugün hiç kullanõlmayan birçok su 
kaynağõ, balõk üretiminde insanlõğõn hizmetine girebilmek için sahipsiz olarak beklemektedir.
  
 Mevcut kaynaklarõmõzõn rasyonel bir şekilde kullanõlmasõ halinde başta yetiştiricilik 
olmak üzere elde edilecek üretim, artan nüfusumuzun protein ihtiyacõnõn karşõlanmasõnda, 
yeni istihdam imkanlarõnõn yaratõlmasõnda ve ihracatõn geliştirilmesi açõsõndan, büyük katkõlar 
sağlayacaktõr. 

 
3.1. TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE MEVCUT DURUM 
 
 Türkiye�de su ürünleri yetiştiriciliği 1380 sayõlõ Su Ürünleri Kanunu�nun 13. 
Maddesine göre, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnõn izni ile yapõlmaktadõr. Sağlõk, ülke 
ekonomisi, deniz ulaşõmõ, teknik ve bilimsel yönden uygun bulunan projeler onaylanarak 
faaliyetlerine izin verilmektedir. Bakanlõk, su ürünleri yetiştiriciliğinin daha düzenli 
yapõlmasõnõ sağlamak, çevreye etkilerini asgari seviyede tutmak, sağlõklõ ve kaliteli üretimi 
gerçekleştirmek amacõyla,  �Su Ürünleri Yetiştiriciliği Usul ve Esaslarõ� adlõ 11.10.1999 tarih 
ve 8300 sõra no SÜDB/1999-1 sayõlõ Genelgeyi uygulamaya koymuştur. Yetiştiricilik 
projelerinin uygulamalarõ bu esaslara uygun olarak yürütülmektedir.  
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 Türkiye, üç tarafõ denizlerle çevrili bir ülke olarak, gölleri, barajlarõ, akarsularõ ve 
kaynak sularõ ile su ürünleri potansiyeli bakõmõndan oldukça şanslõ bir ülkedir. 
 

8333 km kõyõ uzunluğuna sahip olan ülkemizde yaklaşõk 25 milyon hektar 
kullanõlabilir su ürünleri üretimine uygun alan bulunmaktadõr.  

Sulama ve enerji amacõyla yapõlan baraj göllerinin ve göletlerin sayõsõ her geçen gün 
artmaktadõr. Ülkemizde Tablo: 1�de belirtilen su kaynaklarõnõn yanõnda, yetiştiriciliğe müsait 
olan ve şu anda üzerinde yetiştiricilik yapõlan pek çok su kaynağõmõz dikkate alõndõğõnda, bu 
potansiyelin ne kadar büyük olduğu görülmektedir. 
 

Tablo: 1. Türkiye Su Ürünleri Kaynaklarõ 
 
Üretim Alanlarõ Adedi Büyüklüğü (Ha) Uzunluğu (Km) 
Tabii Göl 200 906.118 - 
Baraj Gölü 193 342.377 - 
Gölet 750�den fazla 15.500 - 
Nehir ve õrmak 33 - 177.714 
Denizler - 24.607.200 8.333 
TOPLAM  25.871.195  

 
Doğal kaynaklarõmõzõn rasyonel kullanõmõ ve bu konuda yatõrõm imkanlarõnõn 

belirlenmesi amacõyla 26 Temmuz 1990 tarihinde Türkiye ile Dünya Bankasõ arasõnda 
imzalanan bir anlaşma çerçevesinde Japon Hükümetinden sağlanan hibe kaynakla 1990-1997 
yõlllarõ arasõnda; 
 

• Marmara, Ege ve Akdeniz�de demersal balõkçõlõk kaynaklarõnõn incelenmesi, 
• Türkiye�deki kõyõ alanlarõnda deniz ürünleri yetiştiriciliğine uygun yerlerin      

tespiti, 
• Türkiye su ürünleri yetiştiricilik mevzuatõnõn gözden geçirilmesi ve revizyonu 

çalõşmasõ, 
• Türkiye�de su ürünleri yetiştiriciliğinin çevresel etkisi ve bunun turizm,    

rekreasyon ve özel çevre koruma alanlarõ ile ilişkisi, 
• Türkiye�de iç sular ve denizlerde su ürünleri çiftliklerinin incelenmesi, 
• Türk su ürünlerinin mevcut iç ve dõş pazarlarõ ile gelecekteki pazar imkanlarõ 

üzerine bir çalõşma, 
• Türkiye kõyõlarõndaki lagünlerin yönetim ve geliştirme stratejileri ve õslahõ 

çalõşmasõ, 
• Karadeniz�de balõkçõlõk ve canlõ kaynaklarõn korunmasõ sözleşme çalõşmalarõ 

yapõlmõştõr. 
 Yapõlan çalõşmalar sonucunda ilk belirlemelere göre potansiyel alanlar ve bu alanlar 
üzerinde kurulabilecek işletme sayõlarõ Tablo: 2�de  verilmiştir. 
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Tablo: 2. Türkiye Sahillerinde  İlk  Belirlemelere Göre  Su  Ürünleri  Yetiştiriciliğine 

Uygun İlave Potansiyel Alanlar ve Bu Alanlarda Kurulabilecek İşletmeler (Adet) 
 
Potansiyel Alanlar ve 
İşletmeler 

Karadeniz Marmara Ege Akdeniz 
 

TOPLAM 

Potansiyel Alanlar 29 3 67 23 122 
Kurulabilecek işletme Sayõsõ 54 6 400 75 535 
Kapasite (Ton/Yõl) 20.000 3.000 40.000 22.000 85.000 

 
Yetiştiricilik konusunda teknolojik ve ekonomik ilerlemeler ile yetiştiriciliğimiz son 

on yõlda hõzlõ bir gelişme göstermiştir. Bu kapsamda yetiştiricilik desteklenmiş ve 1971 
yõlõnda bir adet olan yetiştiricilik tesisi, 1999 yõlõnda 1444 adede yükselmiştir (Tablo: 3). 1988 
yõlõnda yetiştiriciliğin toplam üretimdeki payõ binde 6 iken, son on yõldaki  artõşla 1998 
yõlõnda % 10�a yükselmiştir(Tablo:4). Bu artõşõn sebebi; yetiştiriciliğin devlet tarafõndan 
kredilendirilmesi, yavru temini ve kamunun finanse ettiği araştõrma ve geliştirme faaliyetleri 
yoluyla özendirilmesi ve bu çeşit üretimin avcõlõğa göre daha avantajlõ olmasõdõr. Bunun 
yanõnda 1995 yõlõnda Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nca doğal göllerde ve DSİ tarafõndan baraj 
göllerinde ağ kafeslerde yetiştiriciliğin başlatõlmasõ da üretim artõşõna yol açmõştõr. 
 

Tablo: 3. 1999  Sonu  İtibariyle  Tarõm  ve  Köyişleri   Bakanlõğõ�nca  İzin  Verilen 
Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisleri 

FAALİYET  FAALİYETTE İNŞAAT AŞAMASINDA TOPLAM 
ALANI ADET KAPASİTE 

TON/YIL 
ADET KAPASİTE 

TON/YIL 
ADET KAPASİTE 

TON/YIL 
İÇSU ÜRÜNLERİ 887 28.993 233 10.212 1120 39.205 
DENİZ  ÜRÜNLERİ 192 16.642 132 7.820 324 24.462 
TOPLAM 1.079 45.635 365 18.022 1.444 63.657 

 
Ülkemizin 1998 yõlõ su ürünleri üretimi 543.900 ton olup, toplam arzõn %  79.6�sõ 

deniz ürünlerinden, % 10�u içsu ürünlerinden ve % 10.4�ü de yetiştirme yoluyla elde edilen 
ürünlerden oluşmaktadõr (Tablo: 4). 

 
Türkiye�de 1998 yõlõnda yapõlan yetiştiricilik üretiminin miktar olarak % 59�u 

içsularda, % 41�i ise denizlerde gerçekleşmiştir (Tablo: 5).En fazla üretim yüzde 43�lük payla 
Ege Bölgesinde, en düşük üretim %2�lik payla Doğu Anadolu Bölgesinde olmuştur. Parasal 
değer olarak, yetiştiricilikten elde edilen üretimin milli ekonomiye katkõsõ, 350 milyon dolar 
civarõndadõr. Yetiştiricilik her yõl ortalama % 30 üretim artõşõ göstererek büyümektedir. GAP 
projesinin tam olarak devreye girmesiyle bu oran daha da artacaktõr. Yetiştirilen türler piyasa 
koşullarõ ve pazar beklentilerine göre değişmekte olup, içsu balõklarõnda alabalõk, denizlerde 
ise çipura ve levrek üretiminde önemli artõşlar olmuştur (Tablo: 6-9). 
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 Ülkemizde son 10 yõl itibariyle avcõlõk ve yetiştiricilik yoluyla elde edilen üretim 

miktarlarõ Tablo: 4  ve 5� te verilmiştir. 

Tablo: 4. Yõllar İtibariyle Su Ürünleri Üretimi (Ton) 

Yõllar Avcõlõk Yetiştiricilik TOPLAM 
 Deniz % İçsu % Miktar %  
1988 623.404 92.2 48.500 7.2 4.100 0.6 676.004 
1989 409.929 89.7 42.833 9.4 4.354 0.9 457.116 
1990 342.017 88.8 37.315 9.7 5.782 1.5 385.114 
1991 317.425 87.0 39.401 10.8 7.835 2.2 364.661 
1992 304.766 86.0 40.370 11.4 9.210 2.6 354.346 
1993 502.031 90.3 41.575 7.5 12.438 2.2 556.044 
1994 542.268 90.2 42.838 7.1 15.998 2.7 601.104 
1995 582.610 89.8 44.983 6.9 21.607 3.3 649.200 
1996 474.243 86.3 42.202 7.7 33.201 6.0 549.646 
1997 404.350 80.8 50.460 10.1 45.450 9.1 500.260 
1998 432.700 79.6 54.500 10.0 56.700 10.4 543.900 
 
Tablo: 5. Yõllar İtibariyle  Yetiştiricilik İle Elde Edilen Üretim (Ton) 
   

YILLAR 
YETİŞTİRİCİLİK (TON) 

 İÇSU % DENİZ % TOPLAM % 
1988 3.965 96,7 135 3,3 4.100 100 
1989 3.504 80,5 850 19,5 4.354 100 
1990 4.237 73,3 1.545 26,7 5.782 100 
1991 4.510 57,6 3.325 42,4 7.835 100 
1992 6.522 70,8 2.688 29,2 9.210 100 
1993 7.392 59,4 5.046 40,6 12.438 100 
1994 7.265 45,4 8.733 54,6 15.998 100 
1995 13.113 60,7 8.494 39,3 21.607 100 
1996 17.960 54,1 15.241 45,9 33.201 100 
1997 27.300 60,0 18.150 40,0 45.450 100 
1998 33.290 58,7 23.410 41,3 56.700 100 

 
  Tablo.5�in incelenmesinden de anlaşõlacağõ üzere 1988�li yõllarda 4100 ton olan 
üretim miktarõ, su ürünleri yetiştiriciliğine olan talebin artmasõyla, son on yõlda 13-14 kat 
artarak 1998 sonu itibarõyla 56.700 tona ulaşmõştõr. 
 
  Türkiye, balõk yetiştiriciliği bakõmõndan ideal ortama sahip ülkelerden biridir. 
Özellikle Ege, Marmara ve Karadeniz�in yetiştiricilik için kullanõlmasõyla, Türkiye�nin dünya 
ülkelerine balõk satma potansiyeli artacaktõr. Bu sonuçtan hareketle, yetiştiriciliğin gerek 
Türkiye�nin protein ihtiyacõna cevap vermesi, gerekse döviz kazandõrõcõ önemli bir faaliyet 
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olmasõ bakõmõndan ekonomimize büyük katkõ sağlayacağõ açõktõr. 
 
  Dünyada, su ürünleri sektöründe yetiştiricilik  gelişmekte olup, toplam üretimde 
yetiştiriciliğin payõ, son 20 yõlda %5�ten % 23�e çõkmõş ve üretim miktarõ 1997 yõlõ itibariyle 
28.8 milyon tona ulaşmõştõr (Tablo. 17).  
 

  3.1.1. İçsu Ürünleri Yetiştiriciliği 

 Türkiye bulunduğu iklim kuşağõ ve coğrafi yapõsõ nedeniyle, içsularda birçok su 
ürününün yetiştirilmesine uygun imkanlara sahiptir. 
 
 Türkiye�de 1,2 milyon ha alana sahip göl, gölet ve baraj gölü, 180 bin km. 
uzunluğunda akarsu, sõcaklõğõ 10-15 0C arasõnda değişen çok miktarda kaynak suyu vardõr. 
Ancak bu potansiyel yeterince değerlendirilemediğinden, içsulardan 1998 yõlõnda doğal 
avcõlõk yoluyla 54.500 ton, yetiştiricilik faaliyetleri sonucunda 33.290 ton su ürünleri 
üretilebilmiştir (Tablo: 4, 5 ve 6). 

 
Tablo: 6. Türkiye�de Yõllar İtibariyle, Türlere Göre İçsu Ürünleri Yetiştiricilik Üretimi 

(Ton) 
TÜR 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Alabalõk 1.765 2.471 3.212 4.146 6.271 6.848 6.977 12.689 17.180 26.500 32.340 
Sazan 2.200 1.033 1.025 364 251 544 288 424 780 800 950 
TOPLAM 3.965 3.504 4.237 4.510 6.522 7.392 7.265 13.113 17.960 27.300 33.290 

 
 Türkiye�de yetiştiriciliğin yapõldõğõ ilk yõllarda, daha kolay olan sazan yetiştiriciliği 
ile balõk yetiştiriciliği başlatõlmõştõr. Ancak sazan�õn ekonomik değerinin düşük olmasõ ve 
içsularõmõzda avcõlõk yoluyla, büyük oranda sazan avlanõldõğõ için, son yõllarda sazan 
yetiştiriciliği giderek azalmõş ekonomik değeri daha yüksek olan alabalõk yetiştiriciliği ağõrlõk 
kazanmõştõr. 
 
 Yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygõnlaştõrõlmasõ amacõyla, içsu ürünleri 
yetiştiriciliğinde büyük bir potansiyele sahip olan baraj göllerinde de Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ (TÜGEM) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ (DSİ) arasõnda 1994 yõlõnda 
yapõlan bir protokolle ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliğine başlanmõştõr. Bu amaç için 
baraj göllerinin yüzey alanõnõn %1�i kafes balõkçõlõğõna ayrõlmõştõr. 1999 sonu itibariyle baraj 
göllerinde faal halde 4.177 ton/yõl kapasiteli 57 tesis kurulmuştur. 
 
 GAP�õn da tamamlanmasõyla yaklaşõk 210.697 ha. su alanõna ulaşõlacaktõr. Böylece 
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde iç su ürünleri açõsõndan önemli bir potansiyel oluşacaktõr. 
Bölgede yapõlacak çalõşmalar sonucu halen 900 ton olan üretimin 10.000 tona ulaşmasõ 
beklenmektedir. GAP Bölgesi'nde Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna ait bir adet Su Ürünleri 
Araştõrma Enstitüsü ve DSİ Genel Müdürlüğüne ait iki adet balõklandõrma amaçlõ üretme 
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istasyonu mevcuttur. Bölgede hõzla yüksek ekonomik değere haiz �Paddlefish� gibi balõklarõn 
üretim çalõşmalarõna da başlanõlmalõdõr. 
  

Tablo: 7. Yõllar ve Türler İtibariyle  İç Su Ürünleri Yetiştiricilik  Tesisleri ( Faal) 
 
 ALABALIK 

 
ALABALIK** 
 

SAZAN BALIĞI 
 

SÜS BALIKLARI* 
 

GENEL TOPLAM 

 
YIL 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
( Ton/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Adet/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

1994 Yõlõ 
Sonu 
itibariyle 

 
107 

 
1.861 

 
- 

 
- 

 
25 

 
260 

 
- 

 
- 

 
132 

 
2.121 

1995 190 6.442 2   168 25 9.274 3 7.010.000 220 15.884 
1996 169 1.695,3 6   149 10    213 3 3.700.000 188 2.057,3 
1997 103 1.606 17    985  1       8 - - 121   2.599 
1998  93 1.448 15 1.465  1     10 - - 109   2.923 
1999  96 1.873,7 17 1.410 4    125 - - 117 3.408,7 

TOPLAM 758 14.926 57 4.177 66 9.890 6 10.710.000 887 28.993 
*Genel toplam değerlerine dahil edilmemiştir. 
 ** Ağ kafes tesisleri 
 

Tablo: 8. Yõllar ve Türler İtibariyle  İçsu Ürünleri Yetiştiricilik  Projeleri  
(Yatõrõm Aşamasõnda)* 

 
1999 ALABALIK 

 
ALABALIK** 
 

SAZAN BALIĞI 
 

YILAN BALIĞI 
 

GENEL TOPLAM 

 
YILI 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
( Ton/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

TOPLAM 167 5.695,92 56 3.239,5 9 1.026,6 1 250 233 10.212,02 
*   Bir kõsmõ faal olarak çalõşmaktadõr. 
**Ağ kafes projeleri 
      

3.1.2. Deniz Ürünleri Yetiştiriciliği  

       Ülkemiz su ürünleri potansiyeli bakõmõndan çok zengin kaynaklara sahiptir. Deniz 
kaynaklarõmõz yüzey alanlarõ itibariyle orman alanlarõmõzdan fazla, tarõm alanlarõmõza ise 
hemen hemen eşittir. Mevcut potansiyelin üretime sokulmasõ ülke balõkçõlõğõnõn gelişmesi 
açõsõndan büyük önem arz etmektedir.  
 
 Türkiye, deniz ürünleri yetiştiriciliği bakõmõndan çok ideal ortama ve potansiyele 
sahip ülkelerden birisidir. Özellikle Karadeniz, Ege ve Akdeniz�in bu iş için kullanõlmasõyla, 
Türkiye�nin dünya ülkelerine balõk satma potansiyeli artmaya başlamõştõr. Bu sonuçtan 
hareketle, yetiştiricilik sektörünün gelişmesi, Türkiye�nin gerek protein ihtiyacõna cevap 
vermesi ve gerekse döviz kazandõrõcõ önemli bir faaliyet olmasõ açõsõndan ekonomimize 
büyük katkõ sağlayacağõ açõktõr. 
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 Deniz ürünleri yetiştiriciliğinde, önceleri doğadan toplanarak üretime alõnan deniz 
balõklarõ, günümüzde  yumurtadan itibaren üretim aşamasõna ulaşmõş ve bir ivme kazanmõştõr. 
1999 sonu itibariyle, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nca faaliyetlerine izin verilen 324 adet 
deniz ürünleri yetiştiricilik işletmesi bulunmaktadõr. Bu tesislerde 1998 yõlõnda 23.410 ton 
deniz ürünleri yetiştirilmiştir (Tablo: 3, 4, 9, 11, 12). 
 

Tablo: 9. Türkiye�de  Yõllar  İtibariyle,  Türlere  Göre  Deniz  Ürünleri  Yetiştiricilik 
Üretimi (Ton) 

 
 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
  TÜR            
Çipura 100 798 1031 910 937 1.029 6.070 4.847 6.320 7.500 10.150 
Levrek 5 51 102 777 808 3.158 2.229 2.773 5.210 6.300 8.660 
Salmon - - 300 1.500 680 791 434 764 193 50 40 
Alabalõk - - - - - - - - 1.330 2.000 2.290 
Karides - - - - - - - 40 1.918 300 270 
Diğer * 30 1 112 138 263 68 - 70 270 2.000 2.000 
Toplam 135 850 1.545 3.325 2.688 5.046 8.733 8.494 15.241 18.150 23.410 

* Midye, Kefal, Karagöz 
 
 Türkiye�nin deniz ürünleri yetiştiriciliğine uygun potansiyeli dikkate alõndõğõnda, bu 
üretim miktarõnõn çok düşük seviyede olduğu görülmektedir. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ, 
deniz ürünleri yetiştiriciliğine uygun alanlarõ, 1993 yõlõnda yaptõğõ bir çalõşma ile belirlemiştir. 
Bu çalõşma ile Karadeniz�de 29, Ege�de 67, Marmara�da 3, Akdeniz�de 23 olmak üzere 
toplam 122 adet potansiyel alan tespit edilmiştir. Bu alanlarda mevcut tesislere ilaveten 
kurulabilecek işletme sayõsõ 536 adet olarak belirlenmiş olup, açõk deniz hariç, bu alanlarda 
yetiştirilebilecek su ürünleri miktarõ toplam 108.200 ton/yõl olarak tahmin edilmiştir. (Tablo: 
10). 
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Tablo: 10. Türkiye�de  Deniz  Ürünleri  Yetiştiriciliğine  Uygun Mevcut, İlave ve Toplam  
Potansiyel  Alanlar, İşletmeler ve Kapasiteleri* 
 
Bölgeler Potansiyel Alan Mevcut Durum Toplam 
 
ve Türler 

Alan 
Sayõsõ 

İşletme 
Sayõsõ 

Kapasite 
Ton/Yõl 

İşletme 
Sayõsõ 

Kapasite 
Ton/Yõl 

İşletme 
Sayõsõ 

Kapasite 
Ton/Yõl 

Karadeniz 29 55 20.000 29 7.000 84 27.000 
Alabalõk 
Kalkan 

10 
19 

32 
23 

13.000 
7.000 

29 
- 

7.000 
- 

61 
23 

20.000 
7.000 

Marmara 3 6 3.000 7 4.600 13 7.600 
Levrek 
Alabalõk 
Kalkan 
Midye 

1 
- 
1 
1 

2 
1 
1 
2 

600 
300 
300 
1.800 

- 
- 
- 
7 

- 
- 
- 

4.600 

2 
1 
1 
9 

600 
300 
300 

6.400 
Ege Denizi 67 400 40.000 154 10.000 554 50.000 
Çipura+Levrek 67 400 40.000 154 10.000 554 50.000 
Akdeniz 23 75 22.000 15 1.600 90 23.600 
Çipura+Levrek 
Karides 

16 
7 

66 
9 

20.000 
2.000 

12 
3 

1.000 
600 

78 
12 

21.000 
2.600 

TOPLAM 122 536 85.000 205 23.200 741 108.200 

••••    Kaynak Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ  
  
 

Tablo: 11. Yõllar ve Türler İtibariyle  Deniz Ürünleri Yetiştiricilik  Tesisleri ( Faal) 
 
 ÇİPURA-LEVREK ALABALIK- 

SOMON 
KARİDES MİDYE GENEL TOPLAM 

 
YIL 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
( Ton/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

1994 yõlõ 
Sonu  
İtibariyle 

 
87 

 
5.827,5 

 
17 

 
3.555,8 

 
2 

 
259 

 
4 

 
910 

 
113 

 
10.552,3 

1995 24 1.231 1 20 1 80 - - 26 1.331 
1996 24 2.096,5 1 150 - - - - 25 2.246,5 
1997 11 1.070 2 90 - - - - 13 1.160 
1998 8 372 2 120 - - - - 10 492 
1999 7 800 1 60 - - - - 5 860 

TOPLAM 161 11. 397 24 3. 995.8 3 339 4 910 192 16.641,8 
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Tablo:12. Yõllar ve Türler İtibariyle Deniz Ürünleri Yetiştiricilik Projeleri (Yatõrõmda)* 
                             
1999 ÇİPURA 

LEVREK 
ALABALIK 

SOMON 
KARİDES MİDYE GENEL TOPLAM 

 
YILI 

 
ADET 
 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

 
ADET 

 
KAPASİTE 
(Ton/Yõl) 

TOPLAM 121 6.365.5 4 120 4 334 3 1 000 132 7.819,.5 
* Çoğu faal olarak üretim yapmaktadõr. 
 

3.1.3. Yavru Yetiştiriciliği 

  
 Türkiye�de yavru yetiştiriciliği 1980�li yõllarda İtalyan Teknik Yardõmõ ile Tarõm ve 
Köyişleri Bakanlõğõ�na bağlõ üretme istasyonlarõnda başlatõlmõştõr. Daha sonra 1990�lõ 
yõllardan itibaren yetiştiriciliğin gelişmesi ile özel sektör de yavru yetiştiriciliğine 
başlamõştõr. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnca bu amaçla Antalya- Kepez, Antalya- Kale ve 
Muğla- Bodrum�da üretme istasyonlarõ kurulmuştur. Bu istasyonlarõn kuruluş amaçlarõ ve 
faaliyetleri özet olarak aşağõda verilmiştir. 
 

3.1.3.1. Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyonu 
 

  Kepez Su Ürünleri Üretme İstasyonu Müdürlüğü 1978 yõlõnda kurulmuş,1982 
yõlõndan bu yana mevcut tesislerinde aynalõ sazan, alabalõk ve süs balõklarõ üretimi 
yapõlmaktadõr.1985 yõlõndan itibaren bu Müdürlüğe bağlõ Ulupõnar tesislerinde mevcut 
kuluçkahanede alabalõk yavru üretimi yapõlmaktadõr. Bunlarõn yanõnda 1984-1994 yõllarõ 
arasõnda Türkiye�de ilk defa pekin ördeği üretimi yapõlarak tüm yurda dağõtõlmõştõr. Daha 
sonraki yõllarda bu ünite süs balõklarõ üretimi için dizayn edilerek ortak kiracõ yöntemiyle, 
özel sektöre açõlmõş, halen süs balõklarõ üretimi ortaklõk şeklinde devam etmektedir. Tesis 
Antalya�nõn kuzeyinde, Kepez orman arazisi içinde, Orman Bakanlõğõ�ndan irtifa hakkõ 
alõnarak kullanõlan yaklaşõk 100 dekar�lõk arazide faaliyet göstermektedir. 
 
 Türkiye�de su ürünleri üretimini ve yetiştiriciliğini yaparak üreticilerin damõzlõk ve 
yavru balõk ihtiyaçlarõnõ karşõlamak ve ayrõca doğal stoklarõ korumak, ekonomik değeri 
yüksek olan su ürünleri yetiştiriciliğini ülke genelinde yaygõnlaştõrmak, modern yetiştiricilik 
tekniklerini yaymak, göl, gölet, baraj gölü ve akarsularõ balõklandõrmak, yetiştiricilik 
konusunda özel ve tüzel kişilerle Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ elemanlarõnõn eğitimini 
sağlamak ve su ürünleri eğitimi yapan öğrencilere uygulamalõ olarak staj yapmalarõ 
konusunda çalõşmalar yapmak amacõyla faaliyette geçirilmiştir. 
 
 Söz konusu müdürlüğe ait tesislerde halen alabalõk, sazan yetiştiriciliği ile bu 
balõklarõn yavrularõ ve süs balõklarõ yetiştiriciliği yapõlmaktadõr. Tesislerde son beş yõllõk 
üretim durumu aşağõda verilmiştir (Tablo: 13). 
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Tablo: 13.  Kepez Su Ürünleri  İstasyonu�nda  Son  Beş Yõllõk Yavru Üretimi (Adet) 
YILLAR ALABALIK SAZAN SÜS BALIKLARI 

 Yavru Larva Yavru Satõş Boyu 
1995 463.000 5.225.000 3.598.661 - 
1996 433.860 8.641.500 2.938.086 9.852 
1997 708.000 2.536.000 311.887 81.006 
1998 732.000    720.000 2.911.000 58.146 
1999 666.000 9.929.000 3.403.207 48.000 

  Kepez su ürünleri üretim tesislerinde yetiştiriciliği yapõlan balõk yavrularõnõn 
üretimlerinde en son teknolojilere geçilmesi ve bunlarõn yetiştiricilik denemelerinin 
yapõlmasõ, içsu kaynaklarõnõn balõklandõrõlmasõnda kullanõlan sazana ilaveten ekosistemin 
korunmasõ ve biyolojik mücadele açõsõndan DSİ tarafõndan üretilen ot sazanõ, kocabaş sazan 
gibi herbivor balõk türlerinin bu tesislerde  üretilip balõklandõrmada kullanõlmasõ, ayrõca 
kerevit, turna, sudak, yayõn gibi balõklarõnda üretim ve deneme tekniklerinin geliştirilmesi 
sağlanmalõdõr. 

 
3.1.3.2. Beymelek Su Ürünleri Üretim ve Geliştirme Merkezi 

 
 Beymelek Su Ürünleri Üretim ve Geliştirme Merkez Müdürlüğü, Bakanlar Kurulu 
Kararõ ile 05.07.1988 tarihinde kurulmuştur. Antalya İli, Kale İlçesi, Beymelek Lagün Gölü 
kenarõnda 3200 dekarlõk su alanõ (dalyan) ve 2300 dekarlõk arazi üzerinde UNDP, FAO ve 
TÜBİTAK�õn mali ve teknik katkõlarõyla, 1993 yõlõnda yatõrõmõn bir kõsmõ tamamlanmõş, 
1993-1994 üretim sezonundan itibaren yavru üretimine başlanmõştõr.  
 
 Tesisin kuruluş amacõ; deniz balõklarõ üretimini sağlayarak yetiştiricilerin damõzlõk ve 
yavru balõk ihtiyacõnõ karşõlamak, ülkemize modern yetiştiricilik teknolojisini getirmek ve 
yaymak, lagün işletmeciliği konusunda örnek çalõşmalar yapmak, yetiştiriciler  ve kamu 
personeli ile uluslararasõ personelin eğitimini sağlamaktõr. 
 
 Müdürlüğe ait tesisler, yõlda 2.000.000 adet çipura, levrek ve karides yavrusu, 100 
ton/yõl levrek, 50 ton/yõl çipura, 10 ton/yõl karides yetiştiriciliği yapacak şekilde 
planlanmõştõr. projede belirtilen yatõrõmlarõn tamamõ henüz gerçekleştirilemediğinden 
bugüne kadar ancak levrek, çok az çipura yavrusu üretilebilmiştir. Tesislerde son beş yõllõk 
üretim durumu aşağõda verilmiştir (Tablo: 14). 

Tablo:14. Beymelek Su Ürünleri Üretim Ve Geliştirme Merkez Müdürlüğü 
Tesislerinin Son Beş Yõllõk Yavru Üretimi  (Adet) 

YIL LEVREK ÇİPURA 
1995 380.900 375.200 
1996 456.000 221.000 
1997 743.000 105.000 
1998 900.000 - 
1999 300.000 50.000 
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 Müdürlüğe ait tesislerin  eksik kalan yatõrõmlarõnõn tamamlanarak modern teknikler 
kullanõlmak suretiyle yetiştiriciliği yapõlan türlerin çeşitlendirilmesi için yeni deniz balõklarõ 
türlerinin üretim tekniklerinin geliştirilmesi konusunda çalõşmalar yapõlmalõdõr. Özellikle  
doğada çipura stoklarõ azalmakta olduğundan ve artacak talebe göre çipura yavru üretimi 
geliştirilmeli, yatõrõmcõlara öncülük yapõlmalõdõr.  
 
 Ayrõca, Müdürlüğün eğitim tesisleri tamamlanarak uluslararasõ eğitim faaliyetlerine 
imkan verecek şekilde düzenleme yapõlmalõdõr. 
 
 FAO Beymelek Su Ürünleri Üretim ve Geliştirme Merkezi Projesini bölgenin örnek 
projesi olarak belirlemiştir.  

 
3.1.3.3. Bodrum- Güvercinlik Üretim ve Eğitim Merkezi   

 
 Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ, Bodrum Su Ürünleri Araştõrma Enstitüsü�ne bağlõ 
olarak faaliyetlerini yürüten Merkez, Muğla İli, Bodrum İlçesine 23 km. mesafede 
Güvercinlik mevkiinde, Orman Bakanlõğõndan irtifa hakkõ alõnan 16 dekarlõk arazi üzerinde 
��Türk- İtalyan Teknik İşbirliği ve Yatõrõm Programõ�� çerçevesinde 1993 yõlõnda 
kurulmuştur.  
 
 Merkezin kuruluş amacõ ülkemizde ağ kafeslerde deniz balõklarõ yetiştiriciliği yapan 
üreticilerin yavru balõk ihtiyacõnõ karşõlamak, deniz ürünlerinin yetiştiricilik yoluyla 
üretimini sağlayarak kaliteli ve sağlõklõ yavru ve anaç ihtiyacõnõ karşõlamak, ekonomik 
değeri yüksek su ürünleri yetiştiriciliğini ülke genelinde yaygõnlaştõrmak, modern 
yetiştiricilik teknolojisini ülkemize getirmek ve yaymak, yetiştiriciler ve kamu personeli ile 
uluslararasõ personelin eğitimlerini sağlamaktõr. 
 
 Tesisler; yõlda 300.000 adet levrek, 300.000 adet çipura ve 400.000 adet karides 
yavrusu olmak üzere toplam olarak 1.000.000 yavru üretimi yapacak şekilde planlanmõştõr. 
Ancak tesisin yatõrõmlarõ tamamlanamadõğõndan sadece levrek yavrusu üretilebilmiştir.  
 
 Tesiste üretilen levrek yavrusunun son beş yõllõk üretim durumu aşağõda verilmiştir 
(Tablo: 15). 
 
 Merkeze ait tesisler, planlandõğõ şekilde tamamlanamadõğõndan hedeflenen çalõşmalar 
gerçekleştirilememiştir. Bu tesisin de yatõrõm eksiklikleri giderilerek özellikle araştõrma 
amaçlõ bir konuma kavuşturulmalõ, bu çerçevede fangri, sivriburun karagöz ve diğer sparit 
türlerinin üretim teknikleri geliştirilerek, yetiştiricilere önderlik edilmesi sağlanmalõdõr. 
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Tablo: 15. Bodrum- Güvercinlik Üretim ve Eğitim Merkezi Tesislerinde Son Beş 
Yõllõk  Levrek Yavrusu Üretimi (Adet) 

YIL ÜRETİM 

1995 252.000 
1996 156.000 
1997 365.500 
1998 271.800 
1999 784.000 

 
3.1.3.4. Yavru İhtiyacõnõn Temini 

 
 Su ürünleri yetiştiricileri, yavru ihtiyaçlarõnõ kuluçkahanelerden, doğadan ve yurt 
dõşõndan ithal ederek temin etmektedir. İhtiyaç duyulan levrek yavrusu  büyük ölçüde 
kuluçkahanelerden karşõlanmasõna rağmen, çipura yavrusu yeteri kadar üretilemediğinden 
bugüne kadar büyük ölçüde doğadan ve bir miktar da ithal edilerek karşõlanmõştõr.  
 
 Doğadan çipura yavrusu toplanmasõnõn, doğal stoklara zarar vermeye başlamasõ, 
mevcut kuluçkahanelerin ihtiyaca cevap verecek kapasiteye yaklaşmasõ üzerine Tarõm ve 
Köyişleri Bakanlõğõ 2000 yõlõndan itibaren lagünlerden yavru toplamayõ durdurmuştur. 
 
 1998 yõlõ istatistiklerine göre Türkiye�de 10.150 ton Çipura, 8.660 Levrek balõğõnõn 
yetiştiriciliği yapõlmõştõr (Tablo. 9). 1998 yõlõ üretim miktarõ esas alõndõğõnda, 1 kg balõk için 
4-5 adet yavrunun yetiştiriciliğe alõnmasõ durumunda 40-50 milyon adet çipura yavrusuna, 
35-45 milyon adet levrek yavrusuna, toplam olarak 75-90 milyon adet yavruya ihtiyaç 
olduğu görülmektedir. 
 
 1999 yõl  sonu itibariyle Türkiye�de 2�si Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�na, 17�si özel 
sektöre ait olmak üzere, toplam 19 adet çipura ve levrek kuluçkahanesi mevcuttur. Bu 
kuluçkahanelerin 1999-2000 üretim sezonunda planladõklarõ yavru üretim miktarõ, 50- 60 
milyon adet civarõndadõr. Buna göre 25- 35 milyon adet yavru açõğõnõn plan döneminde 
yatõrõmcõlara teşvik ve destek verilerek kapatõlmasõ sağlanmalõdõr. Ancak doğadan yavru 
toplanmasõnõn durdurulmasõ nedeniyle, bu geçiş dönemindeki yavru açõğõ ithalat yoluyla 
karşõlanmalõdõr. 
 
 Bu plan döneminde hedeflenen üretime ulaşõlabilmesi için kuluçkahanelerin teşvik ve 
desteklenmesi yanõnda, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nca lagünlerin õslahõna ve yönetimine 
ilişkin yaptõrõlan fizibilite çalõşmalarõ sonucunda ortaya çõkan raporda tavsiye edilen 
yatõrõmlar gerçekleştirilerek, deniz balõklarõ yavru üretiminin 200 milyon adede çõkarõlmasõ 
yönünde tedbirler alõnmalõdõr.  
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 İçsu balõklarõ yavru ihtiyacõ ise Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�na ait Antalya-  Kepez 
Su Ürünleri Üretme İstasyonu, Tarõm İşletmeleri Genel Müdürlüğü Konya- Konuklar Tarõm 
İşletmesi, DSİ Genel Müdürlüğü ve Orman Bakanlõğõ�na bağlõ üretim tesisleri, bazõ bilimsel 
kuruluşlara ait tesisler ile büyük oranda özel sektör tesislerinden ve yurt dõşõndan yumurta 
ve yavru ithal edilerek karşõlanmaktadõr. 
 
  İçsu balõklarõ yetiştiriciliğinde yavru ihtiyacõnõn karşõlanmasõ konusunda, deniz 
ürünlerine nazaran daha az sõkõntõlar yaşanmaktadõr. Ancak plan hedeflerine ulaşõlabilmesi 
için mevcut kapasite artõrõlmalõ, damõzlõk vasfõ yüksek yavru üretilmelidir. Bunun için de 
özel sektör teşvik edilerek desteklenmelidir.  

 
3.1.4. Balõklandõrma Çalõşmalarõ 

   Ülkemizde göl, gölet ve akarsular Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nca, baraj gölleri ise 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü�nce sazan, aynalõ sazan ve alabalõk yavrularõ ile 
balõklandõrõlmaktadõr.  

 
   Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nca 1980 yõlõndan itibaren uygulanmakta olan, ��İçsu 

Kaynaklarõnõn Balõklandõrõlmasõ Projesi�� çerçevesinde, mevcut popülasyonun korunmasõ ve 
geliştirilmesi, yeni açõlan kaynaklarõn en verimli şekilde değerlendirilmesi amaçlanmaktadõr. 
Bu çalõşmalar çerçevesinde, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�na bağlõ Antalya-Kepez Su 
Ürünleri Üretme İstasyonu Müdürlüğü�nce 1995-1999 yõllarõ arasõnda aralõklõ olarak 
yaklaşõk 625 su kaynağõ 30 milyon adet yavru balõkla balõklandõrõlmõştõr. 2000 yõlõnda ise, 
öncelikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu�daki bazõ su kaynaklarõ olmak üzere, 10 milyon adet 
aynalõ sazan, sazan ve alabalõk yavrusu ile balõklandõrõlmasõ planlanmõştõr. 

 
 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü�nce işletmeye açõlan 167 adet baraj gölünde ve 206 

gölet, balõklandõrma çalõşmalarõ tamamlanmõş, bu rezervuarlardan 112 adedi su ürünleri 
üretimine açõlmõştõr. Rezervuarlarõ, ekonomik değeri yüksek su ürünleri türleri ile takviye 
etmek amacõyla faaliyetlerini sürdüren Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü�ne bağlõ su 
ürünleri üretim tesislerinde yõlda yaklaşõk 24 milyon adet yavru balõk üretimi yapõlarak baraj 
gölleri ve göletler  balõklandõrõlmaktadõr.          

 
3.1.5. Lagünlerde Yetiştiricilik 

Ülkemizde, yaklaşõk 36.000 hektarlõk alanõ kapsayan 72 adet lagün, siltasyon ve doğal 
yapõnõn bozulmasõ sonucunda bu alanlar verimsiz duruma gelmiş veya verimleri azalmõştõr.  
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nca 1997 yõlõnda üzerinde çalõşõlan 72 lagünden 15 tanesi õslah 
edilebilir bulunmuştur. 

 
Bu lagünlerden yõlda yaklaşõk olarak 900 ton civarõnda balõk elde edilmektedir. Birkaç 

istisna dõşõnda, bütün lagünlerin balõk üretiminde azalma görülmektedir. Ortalama verim 25 
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kg/ha�dan azdõr. Bu miktar, gelişmiş vallikültür tekniklerinin kullanõldõğõ ve ortalama 100 
kg/ha�lõk bir üretimin gerçekleştirildiği İtalyan lagünleriyle karşõlaştõrõldõğõnda çok düşük 
kalmaktadõr.  

 
Bu lagünlerden Samsun-Bafra Balõk Gölleri, Edirne Enez Lagün kompleksi, İçel 

Paradeniz- Akgöl Lagünü ve Adana-Akyatan Lagününde õslah amaçlõ fizibilite yatõrõm 
projelerinin uygulanmasõna yönelik tip projeler geliştirilmiştir. 

 
Geliştirilen bu projeler kapsamõnda õslah çalõşmalarõ yapõldõğõ takdirde, lagünlerdeki 

vallikültür üretimi 4-5 kat arttõrõlabilecektir. 
 

3.1.6. GAP Bölgesi Su Ürünleri Potansiyeli 

Fõrat ve Dicle nehir sistemlerinin içinde bulunan GAP Bölgesinde  2235 km. 
uzunluğunda nehir, 6481 hektar doğal göl ve DSİ tarafõndan inşasõ tamamlanarak işletmeye 
açõlmõş, yaklaşõk 126.592 hektar baraj gölü bulunmaktadõr (Tablo: 16). 

 
Tablo: 16. GAP Bölgesinde Mevcut ve Potansiyel Su Kaynaklarõ* 

 
   Mevcut  İnşa Halinde   Planlanan    Toplam 

Doğal Göller  
ve Göletler (Ha.) 

        6.481          6.481  

Baraj Gölleri (Ha.)     126.592        9.311        68.313     204.216 
TOPLAM     133.073       9.311        68.313     210.697 
* Kaynak: DSİ (1999) 

 
  GAP Bölge�sinde halihazõrda 10 adet baraj gölü işletmeye alõnmõş olup, bunlarõn 

toplam yüzey alanõ yaklaşõk 126.592 hektardõr. Yüzey alanõ yaklaşõk 9.311 hektar olacak 4 
adet baraj gölü ise inşa halinde olup, planlanan 21 adet baraj gölünün de devreye girmesiyle 
doğal göl ve göletlerle birlikte yaklaşõk 204.216 hektarlõk su alanõ oluşturulacaktõr. GAP 
Projesi kapsamõnda toplam 35 barajõn tamamlanmasõyla,  bölgedeki doğal göllerle birlikte 
yaklaşõk 210.697 hektar su alanõna ve 2.235 km. uzunluğunda akarsuya sahip olacak GAP 
Bölge�si, içsu ürünleri açõsõndan önemli bir potansiyel oluşturacaktõr. 

 
Bu alan, ülkemiz göl, baraj gölü ve gölet olarak toplam 1.263.995 hektar olan toplam 

içsu alanõnõn yaklaşõk %17�sidir. Bölgedeki su kaynaklarõnõn fazla olmasõna karşõn bölge 
gerek üretim gerekse tüketim açõsõndan diğer bölgelere oranla çok düşük seviyededir. GAP 
Bölgesinde elde edilen su ürünleri üretim miktarlarõ, baraj göllerinin aşamalõ olarak devreye 
girmesi ve buralarda yapõlan  balõklandõrma çalõşmalarõyla  artõş gösterecektir. 
 
 GAP Bölgesinde yapõlacak çalõşmalar sonucu halen yaklaşõk 900 ton/yõl olan 
üretimin doğal avcõlõk yolu ile yaklaşõk 10.000 ton, yetiştiricilik ile yaklaşõk 12.000 ton/yõl 
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balõk olmak üzere toplamda yaklaşõk 22.000 ton/yõla ulaşmasõ beklenmektedir. Bu miktar 
Türkiye toplam üretiminin yaklaşõk % 4�ü, içsu üretiminin ise % 25�i  kadardõr. 
 
 Bölgedeki baraj göllerinde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği uygulamalarõ 
devam etmekte olup, önümüzdeki yõllarda su ürünleri yetiştiricilik üretimlerinde önemli 
artõşlar beklenmektedir. Bu amaçla; 

        
•  Bölgede   mevcut  potansiyelin  değerlendirilmesi   ve  su ürünleri üretimini  

artõrmak amacõyla baraj gölleri sahalarõnda limnolojik etütlerin yapõlmasõ 
gerekmektedir. 

•  GAP Bölgesinde su ürünleri ile ilgili kuruluşlarca yeterli personel ve ekipmanõ  
sağlayacak  düzeyde  gerekli  teşkilatlanma  çalõşmalarõnõn  yapõlmasõ, bölge balõkçõlõğõnõn 
gelişmesinde yarar sağlayacaktõr. 

•  Bölge de su ürünleri  kooperatiflerinin kurulmasõnõn  hõzlandõrõlmasõ ve teşvik      
edilmesi sağlanmalõdõr. 

•  GAP Bölgesinde işletmeye açõlan baraj göllerinde su ürünleri avlanabilir  stok 
miktarõ belirlendikten sonra, avlak   sahalarõnõn  kontrollü   bir  şekilde   su  ürünleri  
avcõlõğõ yönünden kooperatiflere kiralanmasõna devam edilmelidir. 

•  Baraj  göllerinde,  kafeslerde  su  ürünleri  yetiştiriciliğine uygun  olan sahalar 
tespit edilerek mevcut potansiyel bu açõdan da değerlendirilmelidir.  

•  Baraj göllerinde su ürünleri yetiştiriciliği ve avcõlõk konusunda  bölge halkõnõn 
bilgilendirilip, bölgede bu konuda yatõrõm yapmalarõ teşvik edilmelidir. 

•Bölgede ileride üretimi kõsõtlayõcõ bir faktör olarak ortaya  çõkacak pazarlama 
konularõnõn çözümlenmesi gerekmektedir. 

•  GAP Bölgesi baraj göllerinde  su  ürünleri  populasyonu büyük olan  sazan ve 
sazangiller oluşturmakta  olup, bunun  yanõnda  ekonomik    değeri yüksek   ve  ihracat  
talebi olan balõk türleri ile doğal üretiminin artõrõlmasõ için balõklandõrma çalõşmalarõ 
yapõlmalõdõr.     

          
3.1.7. Karadeniz�de Balõk Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi  

 Balõk üretiminde büyük bir potansiyel teşkil eden Karadeniz�de meydana gelen 
kirlenme ve aşõrõ avcõlõk ekonomik değeri fazla olan türlerin stoklarõnda düşüşlere neden 
olmuştur. Stoklarõn zenginleştirilmesi ve üretim tekniklerinin geliştirilmesi amacõyla 1996 
yõlõnda Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nca Japon Hükümeti (JICA) ile işbirliği yapõlarak yassõ 
balõk yetiştiriciliği projesi başlatõlmõştõr. 

 
 2002 yõlõ sonuna kadar ülkemiz ve JICA katkõlarõyla; 

• Karadeniz�de yassõ balõk üretim teknikleri geliştirilecek, 
• Bu teknoloji üreticiye aktarõlacak,  
• Yavrularõn bir kõsmõ üreticiye verilecek, 
• Yeni teknolojiler ile ilgili bilgilendirme ve eğitim sağlanacaktõr. 
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  Bu çalõşmanõn mümkün olan en kõsa zamanda sonuçlandõrõlarak sözleşmenin 
yürürlüğe girmesi Karadeniz Balõkçõlõğõnõn geliştirilmesi yönünde önemli katkõlar 
sağlayacaktõr. 

3.1.8. Karadeniz�de Balõkçõlõk ve Canlõ Kaynaklarõn Korunmasõ Sözleşmesi      
          Çalõşmalarõ 

   1996 yõlõnda Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nca  stoklarõn õslahõ ve müşterek yönetimi 
ile ilgili anlaşma metni hazõrlanmõş ve 1997-Haziran ayõnda Bulgaristan, Gürcistan, 
Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna�nõn katõlõmõ ile yapõlan toplantõlarda Konvansiyonun 
metni ele alõnarak heyet başkanlarõnca parafe edilmişse de bu metnin diplomatik bir toplantõ 
ile imzalanarak yürürlüğe girmesi sağlanamamõştõr. Bu çalõşmanõn, mümkün olan en kõsa 
sürede sonuçlandõrõlarak sözleşmenin yürürlüğe girmesi, Karadeniz Balõkçõlõğõnõn 
geliştirilmesi yönünde önemli katkõlar sağlayacaktõr. 

 
3.2. DÜNYA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU 
  

1992�de 100,7 milyon ton olan dünya toplam balõk üretimi her yõl  belli oranlarda 
artarak 1996 yõlõnda 119,9 milyon ton ve 1997 yõlõnda ise 122,1 milyon tona ulaşmõştõr. Bu iki 
yõlda yetiştiricilikteki artõş miktarõ avcõlõktan daha fazladõr. Kişi başõna ortalama dünya balõk 
tüketiminin 2000 yõlõnda yaklaşõk 14.0 kg olabileceği belirlenmiştir . 
  

Dünya toplam avcõlõk  üretimi, 1997 yõlõnda 93.33 milyon ton olmuştur. Çin, Peru, 
Şili, Japonya, ABD, Rusya Federasyonu, Endonezya ve Hindistan avcõlõkla yapõlan üretimde 
önde gelmekte ve toplam üretimin yarõsõndan fazlasõnõ bu  8 ülke sağlamaktadõr. Türkiye 
dünya  balõk avcõlõğõ  üretiminde 34. sõrada yer almaktadõr. Dünyada avcõlõkla yapõlan 
üretimin % 90�õndan fazlasõ denizlerden,  kalan miktar ise içsulardan sağlanmaktadõr. FAO 
istatistiklerine göre, denizlerdeki üretim miktarõ 1996 yõlõnda 85.72 milyon ton ,1997 yõlõnda 
ise 85.59 milyon ton olmuştur.  

 
Son yõllarda  yetiştiricilikteki artõş miktarõ avcõlõktan daha fazladõr. Dünya yetiştiricilik 

üretimi 1997  yõlõnda 28.81 milyon ton düzeyinde gerçekleşmiştir. Yetiştiricilik üretiminde, 
Çin, Hindistan, Japonya, Endonezya  önde gelmektedir. (Tablo 17 ve 18) 

 
Tablo 17�nin incelenmesinden  görüleceği gibi ülkemiz de yetiştiricilikle elde edilen 

su ürünleri üretimi, gelişmiş ülkelerle kõyaslanmayacak kadar düşüktür. Bu nedenle su 
ürünleri yetiştiriciliğine gereken önem verilmelidir.  
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Tablo: 17. FAO Verilerine Göre 1997 Yõlõ Avcõlõk  ve Yetiştiricilik İle Üretilen Balõk 
Miktarlarõ (Bin Ton) 

Ülkeler Yetiştiricilik % Ülkeler Avcõlõk % 
Çin   19316 67 Çin         15722 16.8 
Hindistan    1776 6.2 Peru          7869 8.4 
Japonya      806 2.8 Japonya           5882 6.3 
Endonozya      755 2.6 Şili 5811 6.2 
Tayland      576 2.0 ABD 5010 5.4 
Bengladeş      513 1.8 Rusya 4662 5.0 
Vietnam      480 1.7 Endonezya 3649 3.9 
ABD      438 1.5 Hindistan 3602 3.9 
Kore Cum.      392 1.4 Tayland 2912 3.1 
Norveç      366 1.3 Norveç 2856 3.0 
Filipinler      330 1.1 İzlanda 2206 2.4 
Fransa      287 1.0 Güney Kore 2204 2.4 
Şili      272 0.9 Danimarka 1827 2.0 
Tayvan      256 0.9 Filipinler 1806 1.9 
Türkiye        45 0.156 Türkiye   455 0.5 
Diğer Ülkeler    2200 7.6 Diğer 26856 7.6 
Toplam 28 808 100 Toplam       93 329 100 

Ülkemizde yetiştiricilik yoluyla yapõlan su ürünleri üretiminin dünya yetiştiriciliği 
içindeki payõ 1988 yõlõnda % 0,035 iken 1997 yõlõnda yaklaşõk % 0,16�lara yükselmiş 
bulunmaktadõr. Bu durum , dünyada yetiştiricilikle yapõlan üretimin artmasõna paralel olarak 
Türkiye�de de üretimin arttõğõnõ göstermektedir. Başka bir deyişle 1997 yõlõnda 1988 yõlõna 
göre %146 oranõnda, ülkemizde ise aynõ dönemde % 1000 den fazla artõş kaydedilmiştir 
(Tablo: 18-19). 

Tablo.18: 1998 Yõlõ FAO Verilerine Göre Yõllar  İtibariyle Dünya Su Ürünleri Üretimi 
(Milyon Ton) 

ÜRETİM 1990 1992 1994 1995 1996 1997 
İçsu 
  Yetiştiricilik 8.15 9.35 12.14 14.05 15.93 17.62 
  Avcõlõk 6.43 6.14 6.71 7.25 7.46 7.74 
  Toplam 14.58 15.49 18.85 21.30 23.39 25.36 
Deniz 
  Yetiştiricilik 4.93 6.12 8.66 10.43 10.84 11.19 
  Avcõlõk 79.03 79.12 84.68 84.30 85.72 85.59 
  Toplam 83.96 85.24 94.44 94.73 96.56 96.78 
Yetiştiricilik toplamõ 13.08 15.47 20.80 24.48 26.77 28.81 
Avcõlõk toplamõ 85.46 85.26 91.39 91.55 93.18 93.33 
Dünya Toplamõ 98.54 100.73 112.19 116.03 119.95 122.14 
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Dünya su ürünleri üretimi FAO�nun  verilerine göre 1997 yõlõnda 122.138.000 ton 

olarak gerçekleşmiştir.1998 yõlõnõn geçici verilerine göre üretim miktarõ 125.384.000 ton 
olarak gerçekleşmiştir.1998 yõlõnda yetiştiricilik yoluyla 26.384.00 ton üretim gerçekleşmiştir. 
Toplam yetiştiricilik üretiminin yaklaşõk %60-70�i Çin Halk Cumhuriyeti tarafõndan 
gerçekleştirilmiştir (Tablo.19). 

 
Tablo: 19. Yõllara Göre Dünya�da ve Türkiye�de  Karşõlaştõrmalõ Olarak Su Ürünleri 

Üretimi  (Bin Ton) 
YIL TOPLAM ÜRETİM TÜRKİYE�NİN 

PAYI (%) 
 Dünya Türkiye  

1988 100.363 676 0.6 
1989 101.587 457 0.4 
1990 98.547 385 0.3 
1991 98.128 365 0.3 
1992 100.740 354 0.3 
1993 104.356 556 0.5 
1994 112.189 601 0.5 
1995 116.042 650 0.5 
1996 119.942 549 0.4 
1997 122.138 500 0.4 
1998* 125.384 544 0.4 

*1998 yõlõ  Türkiye üretimi kesinleşmiş olup, dünya üretimi tahmini rakamlardõr. 
 

Avrupa Birliği ülkelerindeki su ürünleri üretimine bakacak olursak, 1997 yõlõnda 
AB�ye üye 14 ülkede toplam 8 milyon ton su ürünleri üretimi gerçekleşmiştir. AB ülkelerinde 
1997  yõlõnda ortalama kişi başõna su ürünleri tüketimi 22.8 kg civarõndadõr. Türkiye�nin 
üretim miktarõ dikkate alõndõğõnda AB ülkeleri arasõnda 7�nci sõraya girmektedir. Fakat kişi 
başõna su ürünleri tüketimi açõsõndan son sõralarda yer almaktadõr (Tablo: 20). 
 
3.3.  YEDİNCİ  BEŞ  YILLIK   KALKINMA   PLAN   DÖNEMİNİN 
         DEĞERLENDİRİLMESİ VE SORUNLAR 
 
          Yedinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda öngörülen hedeflere özkaynak, kaynak 
yetersizliği, kredi ve teşviklerin sektöre gerektiği şekilde kanalize edilememesi, yoğun 
bürokratik işlemler ve gelişmiş teknolojilerin uygulamaya aktarõlamamasõ nedenleri ile 
ulaşõlamamõş ve yetiştiricilik sektöründe yeterli gelişme kaydedilememiştir. Aynõ 
olumsuzluklarõ yeniden yaşamamak için konuya önem verilerek sorunlar tespit edilmeli ve 
çözüm önerileri verilmelidir. Önerilerin gerçekleşebilmesi için de sektör, etkin ve yaptõrõm 
gücü olan yasal bir yapõya kavuşturulmalõdõr. En azõndan yetkileri etkilendirilmiş katma 
bütçeli bir Su Ürünleri Genel Müdürlüğü bu görevi üstlenmelidir. Ayrõca bu konu detaylõ 
olarak ele alõnmalõ, alõnan kararlarõn uygulanmasõ için finansal destek sağlanmalõdõr. 
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Kuruluşlar arasõndaki iletişim sağlanarak, yetkili kuruluşlara etkinlik sağlanmalõdõr. Kõsaca, 
alõnacak kararlarla Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõnda belirlenen hedeflere ulaşõlmalõdõr. 
 

 Ülkemizde su ürünleri yetiştiricilik faaliyetleri ile ilgili olarak yöre halkõ ve diğer 
sektörler arasõnda zaman zaman sorunlar yaşanmõştõr. Bu dönemde yeni mevzuatlarõn 
eklenmesi ile hazõrlanan ÇED Yönetmeliği, Çevre Bakanlõğõ�nca yürürlüğe konmuştur. 
Bunun sonucu olarak da yetiştiricilik sektörü ile diğer sektörler arasõnda oluşan sorunlar ve 
 

Tablo: 20. 1997 Yõlõ Avrupa Birliği Su Ürünleri Üretimi ve Tüketimi * 
 

Sõra No Ülke Adõ Üretim  Miktarõ 
( Ton/Yõl) 

Kişi Başõna Tüketim 
(Kg/Yõl) 

1 Danimarka 1 894 310 23.7 
2 İspanya 1 335 197 36.7 
3 İngiltere 998 158 19.1 
4 Fransa 878 277 28.7 
5 İtalya 598 511 21.6 
6 Hollanda 524 130 14.2 
7 İsveç 406 183 28.3 
8 İrlanda 381 547 19.2 
9 Almanya 289 606 12.9 
10 Portekiz 267 045 59.7 
11 Yunanistan 206 595 25.1 
12 Finlandiya 187 506 32.7 
13 Belçika 34 439 19.5 
14 Avusturya 4 448 10.3 
 TOPLAM 8 005 992 AB  Ort.   22.8 Kg/Yõl 

    
* Aynõ yõl Türkiye toplam  üretimi  500. 260 Ton olup, kişi başõna tüketim  8.9  Kg/yõl�dõr. 
 
Çevre Düzeni Planõ çalõşmalarõ nedeniyle kõyõ ötesi (Off-Shore) tipi yetiştiricilik projeleri 
uygulamaya konulamamõştõr.  
  
 Bütün bunlara rağmen Yedinci Plan döneminde su ürünleri yetiştiriciliği üretim 
miktarlarõ artõş göstermiştir. Ancak, pazarlama açõsõndan tek pazara bağõmlõ olmak çok ciddi 
sõkõntõlar yaratmõştõr. 1998 yõlõnda Avrupa Birliği ülkeleri, hijyenik nedenlerle ülkemizden 
taze su ürünleri ithalatõnõ geçici bir süre için durdurmuştur. Bu yasak ancak 1998 yõlõ sonuna 
doğru kaldõrõlabilmiştir. Ürettiği ürünü satamayan üreticiler bu yasak dönemde maddi 
sõkõntõya düşmüşlerdir. Ekonomik yönden sõkõntõya düşen üreticilerin bir çoğu iç piyasadaki 
aracõlara maliyetinin çok altõnda balõk satmak durumunda kalmõşlardõr. 
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 Yetiştiriciliğin başladõğõ ilk dönemlerde çok karlõ bir faaliyet olan su ürünleri 
yetiştiriciliği zaman içinde karlõlõğõnõ yitirmektedir. Son zamanlarda üretilen ürünün fiyatõ 
hemen hemen maliyet fiyatõnõn altõna düşmüştür.  
 

Bu dönemde görülen başlõca sorunlar: 
• Su ürünleri ile ilgili özel ve tüzel kişilerin muhatap olacağõ ve yetkileri artõrõlmõş 

etkili idari tek bir birimin ve yapõnõn kamuda olmamasõ, 
• Taze balõk dõşõnda su ürünleri tüketim azlõğõ nedeniyle tüketim alõşkanlõğõnõn 

yaygõnlaştõrõlamamasõ, 
• Su ürünleri istatistiklerinde yetiştiricilikle ilgili eksiklikler, 
• Yetiştiricilik için uygun kara ve su alanlarõnõn bu amaca yönelik özel sektöre 

tahsisinde, çok sayõda kamu kurum ve kuruluşun iznine tabi oluş neticesinde 
karşõlaşõlan büyük zorluklar, 

• Yetiştiricilikte önemli olan balõk hastalõklarõnõn teşhis ve tedavisi yönünde 
araştõrmalar yapacak ve üreticilerin sorunlarõna çözüm getirecek uluslararasõ kabul 
görmüş , ihtisaslaşmõş bir merkezin veya Enstitünün  mevcut olmamasõ, 

• Yetiştiriciliği yapõlabilecek su ürünü türleri için yetiştirme teknikleri 
geliştirebilecek, bu konuda AR-GE faaliyetlerini ve uygulamalarõnõ yapacak etkin 
yapõ ve insan gücünün bulunmamasõ, 

• Sigorta ve sigortalama problemlerinin varlõğõ ile riskli bir iş olan sektörde sigorta 
müessesesinin yaygõnlaşmamasõ, 

• Yetersiz öz kaynak, kaynak ve işletme sermayesi nedeniyle yatõrõmlarõn ya hiç 
yapõlamamasõ veya çok ilkel tesislerle yetinilmesi,  

• Dünya�da yetiştiricilik teknolojisinde meydana gelen gelişmeye uyum 
sağlanamamasõ ve 1990�yõlõndan önce kurulmuş tesislerde önemli teknoloji 
yenileme gerekliliğinin ortaya çõkmasõ ile bu konuya yeterli ağõrlõk verilememesi ve 
kaynak ayrõmõ yapõlamamasõ, 

• Kõyõ ötesi (off-shore) yetiştiricilik sistemlerinin henüz geliştirilememiş, 
uygulamaya konulamamõş olmasõ, 

• Göl, baraj gölü, dalyan ve voli gibi kamuya ait yerlerin çok kõsa olan kira 
müddetinin (10-15 yõl) sabit yatõrõm yapõlmasõna imkan vermemesi, 

• Su ürünleri sağlõğõ konusuna yeterince önem verilememesi ve balõk hastalõklarõ ve 
zararlõlarõ konusunda hizmet veren kamu ve bilimsel kuruluşlara ait alt yapõlarõn, 
laboratuvar, araç ve gereç yönünden yeterli düzeyde olmamasõ, 

• Soğuk zincir, şoklama, donmuş ve soğutulmuş muhafaza ve pazarlama sisteminin 
yeterince gelişmemiş olmasõnõn yanõnda taşõmacõlõkta kullanõlan frigofirik araçlarõn 
yetersiz olmasõ, 

• Soğutma dondurma, konserve, tütsüleme ve diğer işleme tesislerinde hijyenik ve 
teknik şartlara yeterince uyulmamasõ, 
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• İthalatta su ürünleri sektörünü korumaya yönelik tedbirlerin alõnmamasõ ile yerli 
sanayinin yeterince korunmamasõ, 

• Dünya ülkelerinde kapsamõ itibariyle evrensel anlamda kullanõlan balõkçõlõk 
sözcüğünün, kamu ve eğitim kuruluşlarõ, kanun ve sirkülerde kullanõlmamasõ ve bu 
durumun uygulamalarda meydana getirdiği güçlükler,  

• Eğitim, araştõrma ve geliştirme faaliyetleri için ayrõlan kaynaklarõn yetersizliği, 
• Çalõşmalarda temel olabilecek yurtiçi ve yurtdõşõ su ürünleri literatür ve istatistikleri 

ile dökümanlarõn yeterli düzeyde sağlanamamasõ ve bir bilgi merkezinin ve internet 
veri sistemlerinin yaygõn olarak kullanõm imkanlarõnõn bulunmamasõ, 

• Türkiye için potansiyel arz eden dõş pazarlarda sektör ürünlerinin tanõtõmõnõn 
yetersizliği nedeniyle, yurt dõşõnda teknik ve ticari bağlantõlarõn istenilen düzeyde 
gelişememesi, 

• Su ürünleri sektöründeki ihracatçõ firmalar arasõnda örgütlenmenin yeterli 
olmamasõ,  

• Ürünlerde standardizasyonunun sağlanamamasõ, sektörün en önemli sorunlarõdõr.  
 
3.4.  SEKİZİNCİ    BEŞ   YILLIK    KALKINMA    PLANI   DÖNEMİNDE   HEDEF   VE  
        POLİTİKALAR 
 
 Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ döneminde; avcõlõk yoluyla yapõlacak üretimde, 
doğal kaynaklarõmõza zarar vermeden sürdürülebilir verimliliklerinin devamõ göz önüne 
alõnarak, 1998 yõlõnda  56.700 ton olan yetiştiricilik yoluyla elde edilen üretim düzeyinin Plan 
döneminde yaklaşõk 100.000 tona erişmesi mümkün görülmektedir. Bu üretim düzeyinin 
barajlarõmõzõn bu amaçla kullanõlmasõ, doğal alanlarõmõzõn õslah edilmesi ve açõk deniz kafes 
yetiştiriciliğinin uygulanmasõ ile 2020-2025 yõlõna kadar 250.000-300.000 ton�a yükselmesi 
beklenmektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için sektör bütün yönleriyle  irdelenmeli ve gerekli 
yatõrõmlar yapõlmalõdõr.  Bunun için, sektörde etkin politikalar uygulamaya koymalõ, belli bir 
süre (5 yõl kadar) teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Bu arada AB�nin bu konudaki 
uygulamalarõ detaylõ olarak incelenmeli, gerekli yasal düzenlemeler yapõlmalõ, 1380 Sayõlõ Su 
Ürünleri Kanun�unda Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn değişiklik teklifi bir an önce 
yasalaşmalõ ve kapsamlõ bir �Su Ürünleri Yetiştiricilik Yönetmeliği� hazõrlanarak yürürlüğe 
konmalõdõr. 
 

3.4.1.Genel Politika Önerileri  

 
 Gerek bürokratik işlemlerin yoğunluğu, gerekse özkaynak ve kaynak yetersizliği, 
teşvik ve kredilerin uygun şartlarda sektöre kanalize edilmemesi vb. nedenlerle yetiştiricilik 
faaliyetinin cazibesini önemli ölçüde azaltmõştõr. Bunun sonucu olarak ekonominin genel 
kurallarõ içinde profesyonelce üretim yaparak, ürününü en ekonomik şekilde üreten 
üreticilerin piyasada kendilerine yer bulabilecekleri, diğerlerinin zaman içinde eriyerek yok 
olacaklarõ bir ortam oluşmuştur. 
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Türkiye gerek içsu, gerekse deniz kaynaklarõ açõsõndan su ürünleri yetiştiriciliğine çok 

uygun olup büyük bir potansiyele sahiptir. Baraj göllerinin kafes balõkçõlõğõna açõlmasõ ve 
deniz balõklarõ yetiştiriciliğinde kõyõ ötesi sistemiyle yapõlacak üretimin teşvik edilmesiyle 
üretimin artõrõlmasõ mümkündür. Ayrõca, Özel Çevre Koruma Bölgesi içindeki bazõ bölgelerin 
de üretim sahasõ olarak belirlenerek yetiştiriciliğin üretim miktarõ plan döneminde  100.000 
ton seviyesine yükseltilebilecektir.  
  
       Deniz balõklarõ yetiştiriciliğinde çipura ve levrek balõklarõ üretilmektedir. Diğer 
Akdeniz ülkelerinde bu balõklarõn ağõrlõklõ olarak üretilmesi ve bu ülkelerinde aynõ pazarõ 
paylaşmalarõ fiyatlarõn düşmesine sebep olmuştur. Bu nedenle sivriburun , lagos, mersin 
balõğõ, kalkan ve mercan gibi yeni türler denenip, kademeli olarak bu balõklarõn toplam 
üretimdeki oranlarõ artõrõlmalõdõr. 
  
 Yetiştiricilikte kullanõlan yemin çevreye etkileri de düşünülerek fabrikalarda üretilen 
yemlerin kalitesinin geliştirilerek artõrõlmasõ teşvik edilmeli veya zorlayõcõ tedbirler 
belirlenerek uygulanmaya konulmalõdõr. 
 
 İnsan beslenmesi için vazgeçilmez besin kaynaklarõndan birini oluşturan su ürünleri 
üretiminin artõrõlmasõ ve halkõmõzõn bundan faydalandõrõlmasõ için; 
 

• Bakanlõklar arasõ koordinasyon sağlanarak, su ürünleri mevzuatõ gözden 
geçirilmeli, 1380 Sayõlõ Su Ürünleri Kanununun ivedilikle yetiştiricilik yönünde 
düzenlenerek yetiştiricilikle ilgili bir yönetmelik çõkarõlmasõ, 

• Bakanlõğõn çeşitli birimlerine dağõlmõş olan su ürünleri konusunun tek çatõ altõnda 
toplanmasõ, buna paralel olarak taşra teşkilatõnda da düzenleme yapõlmasõ, 

• Ülkemiz kõyõlarõnõn büyük bir kõsmõ , özellikle yüksek üretim potansiyeline sahip 
Güney Ege ve Batõ Akdeniz kõyõlarõmõz Özel Çevre Koruma Bölgesi içindedir. Bu 
kõyõlarda yapõlaşmanõn ve yerleşimin olmadõğõ çok miktarda yetiştiriciliğe uygun 
alan bulunmaktadõr. Atõl durumdaki bu yerlerin yetiştiricilikte kullanõlmasõ ve milli 
ekonomiye katkõnõn artõrõlmasõ sağlanmalõdõr. 

• Yetiştiricilik üretiminin arttõrõlmasõ gerektiği için yeni türlerin denemelerine önem 
verilmelidir. 

• Yavru balõk konusunda doğaya bağõmlõlõktan kurtulunmasõ için kuluçkahaneler 
desteklenmelidir. 

• Yetiştiricilikte kullanõlan yemin kalitesi artõrõlmalõdõr. 
• Yetiştirilen balõklarõn pazarlanmasõnda yaşanan sorunlar giderilerek özellikle iç 

piyasada tanõtõcõ ve tüketimi özendirici faaliyetler genişletilmelidir. 
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3.4.2. Su Ürünleri Yetiştiricilik Çevre Etkileşimi ve Mevzuatõ 

Su ürünleri yetiştiriciliği, ülkemizde yeni gelişen bir konu olup, diğer amaçlarla 
kullanõlabilecek sahalarõ kullanmak durumundadõr. Su ürünleri yetiştiriciliği için uygun olan 
alanlar diğer birçok kullanõm ve sanayi için de uygun sahalardõr. 

 
Ülkemizde bütün sahilleri kapsayan bir sahil planlama çalõşmasõ (Master Plan) 

yapõlmõş olup, bazõ ilave çalõşmalar halen devam etmektedir. Bu Master Plan orman ve milli 
park, turizm, tarõm, sanayi, şehirleşme, çevre olarak korunmuş sahalar v.s. gibi gelişme 
alanlarõnõ da kapsamaktadõr. Bu çalõşma, su ürünleri potansiyeli dikkate alõnmadan 
yapõldõğõndan su ürünleri yetiştiriciliği için uygun alanlar ayõrt edilmemiştir. Bu nedenle 
yetiştiricilik  için  uygun kara ve su alanlarõnõn bu amaca tahsisinde, proje uygulamalarõnda ve 
işletmelerin faaliyetleri döneminde çok sayõda kamu kurum ve kuruluşun müdahalesi  ve 
iznine tabii  olunmasõndan dolayõ yatõrõmcõlar  büyük  zorluklar içerisinde kalmaktadõr. Bu 
konuda istekli olan yatõrõmcõlar bu işten vazgeçmekte, yabancõ sermayeli yatõrõmlar da 
yapõlamamaktadõr.  

 
Su ürünleri yetiştiriciliği yapmak isteyenler 1380 Sayõlõ Su Ürünleri Kanunu�nun 13 

üncü Maddesi gereği yapõlacak üretime ilişkin plan ve projelerini Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ�na vererek onay ve izin almak mecburiyetindedirler. Ancak bu tür yatõrõmlara izin 
verilmeden önce ilgili kuruluşlarõn görüşleri alõnõp, daha sonra da Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõnca incelenmektedir. 

 
 Denizde su ürünleri yetiştiriciliği konusunda talebin olmasõ durumunda 1380 Sayõlõ 
Kanunun 13 üncü maddesi gereği yukarõda belirtilen sahalarda uygulanacak olan projelerin 
memleket ekonomisi ve teknik bakõmdan uygun bulunmasõ halinde Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõnca, çevre sağlõğõ açõsõndan Sağlõk Bakanlõğõ ve seyrü sefer açõsõndan da sakõnca 
olmadõğõna ilişkin Denizcilik Müsteşarlõğõ Deniz Ulaştõrmasõ Genel Müdürlüğü�nden belge 
almalarõ gerekmektedir. 
 

 İç sularda, karada  su ürünleri yetiştiriciliği konusunda talebin olmasõ durumunda 
uygulanacak olan projelerin memleket ekonomisi ve teknik bakõmdan uygun bulunmasõ 
halinde Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnca, tesisin kurulacağõ yerin mülkiyet durumunu 
açõklayõcõ belge,  çevre sağlõğõ açõsõndan Sağlõk Bakanlõğõ ve karayollarõ trafiği açõsõndan 
sakõnca yaratmayacağõna ilişkin Karayollarõ Genel Müdürlüğü�nden belge almalarõ 
gerekmekte, göl, baraj gölü ve akarsularda ağ kafeslerde uygulanacak olan projelerde ise, 
çevre sağlõğõ açõsõndan Sağlõk Bakanlõğõ�ndan ve baraj gölleri sahalarõ için de Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü�nün  onayõ gerekmektedir. 

 
 Yetiştiricilik projelerinin uygulanacağõ alan Hazine arazisi ise, 1380 Sayõlõ Su 

Ürünleri ve 2886 Sayõlõ Devlet İhale Kanunu gereği Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnca 
belirlenen muhammen kira bedeli, kira süresi ve uygulamaya ilişkin teknik şartlarla birlikte 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                     Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/suurun/oik588.pdf   70

kiralama işleminin yapõlabilmesi için sözleşme düzenlenmek üzere Maliye Bakanlõğõ (Milli 
Emlak Genel Müdürlüğü)�na gönderilmektedir. 

 
Ayrõca, Hazinenin veya Devletin hüküm ve tasarrufu altõnda bulunan su ürünleri 

üretim sahalarõnõn kiraya verilmesi amacõyla bu sahalarõn yõllõk kira bedelleri ile kira süreleri, 
teknik şartlar 1380 Sayõlõ Su Ürünleri Kanunu ve bu kanunda değişiklik yapan 3288 Sayõlõ 
Kanun ile 2886 Sayõlõ Devlet İhale Kanunu�nun 51. ve 65. Maddeleri gereği Tarõm ve 
Köyişleri Bakanlõğõnca belirlenmektedir. 
 
 Maliye Bakanlõğõ kiralama işleminden önce, Turizm, Çevre, Orman, Bayõndõrlõk ve 
İskan ile Kültür Bakanlõklarõnõn görüşlerini istemektedir. Kiralamalarõnõ yapamayan 
işletmeler üretim sezonunu kaçõrmamak için Maliye Bakanlõğõ�nõn taşra teşkilatlarõna ecr-i 
misil ödemek şartõyla faaliyetlerine devam edebilmektedirler. Bu tür kiralamalar ise kõyõ 
bandõ üzerinde küçük kapasitede ve dağõnõk bir görünüm arzetmektedir. Maliye Bakanlõğõnca 
yapõlan kiralama işlemlerindeki gecikmeler nedeniyle, yapõlacak olan yatõrõmlarõn hem 
belirlenen süre içerisinde gerçekleşmesini engellemekte, hem de zaman kaybõna neden 
olmaktadõr.  
 

Yetiştiriciliğin çevreye etkilerinin özellikle deniz eko sistemine yaptõğõ çevresel 
etkilerini belirlemede ilk araştõrmalar salmon yetiştiriciliğinin yapõldõğõ Norveç, Danimarka 
ve İskoçya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinde yapõlmõştõr. Ülkemizde ise deniz balõklarõ 
yetiştiriciliği yeni bir sektör olup çevresel etkilerine dair bilgiler sõnõrlõdõr. Bu nedenle yasal 
düzenlemeler, planlama ve yönetim kontrolleri etkin bir şekilde planlanõp uygulanamamõştõr. 
 
      Su ürünleri yetiştiriciliğinin artmasõyla birlikte diğer sektörlerle bazõ sorunlar yaşanmaya 
başlanõlmõştõr. Bunlarõn bir kõsmõ işletmelerin çevreyi kirlettiği ve zarar verdiği konusunda 
herhangi bir veriye dayanmadan yapõlmõş iddialardõr. İşletmelerin çevreye yaptõğõ etkiler 
konusunda, yapõlmõş incelemeleri ihtiva eden veriler su tahlilleri yönünde olup diğer etkiler 
konusunda yeterli bilgiler mevcut değildir. Böyle verilere şiddetle ihtiyaç vardõr. Kapalõ ve 
yarõ kapalõ koylardaki ağ kafes yetiştiriciliğinin deniz tabanõnda yarattõğõ çevresel etkilerin 
belirlenmesine yönelik çalõşmalara önem verilmelidir.  
 

• Kapalõ koy, fiyort, liman vb. yerlere sõkõşmõş vaziyetteki balõk çiftlikleri su 
sirkilasyonunun daha hõzlõ olduğu açõk denizlere (off-shore) çekilmelidir. 

• Ortamõn kaldõrma kapasiteleri iyi belirlendikten sonra projelendirme yapõlmalõ, 
kapalõ ve yarõ kapalõ koylarla ilgili olarak Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ile Çevre 
Bakanlõğõnca illerde oluşturulacak bir inceleme komisyonunca, ön inceleme 
yapõlarak ÖN ÇED Raporunun gerekli olup olmadõğõna karar verilmesi, gerekli 
görülürse rapor istenmelidir. 
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• Ağ kafeslerin konulduğu yerler 2 yõlda bir kez değiştirilmeli ve dip birikintilerinin 
toplanmasõ veya dağõtõlmasõ sağlanmalõdõr. Açõk deniz (Off-shore) yetiştiricilik 
sistemlerinde ise bu uygulama şekli istenmemelidir. 

 
 Mevcut kontrol laboratuvarlarõ ülkemiz su ürünleri potansiyeli göz önüne alõnarak 

ihtiyaca cevap verecek şekilde modernize edilmeli çevre ile su ürünlerinin etkileşiminin 
tespitinde kullanõlmalarõ sağlanmalõdõr. 
 
        Su ürünleri işletmelerine ait, karasal yapõlarõn görsel kirliliğe sebep olmamasõ için  
ihtiyaca cevap verebilecek büyüklük ve nitelikte olacak şekilde planlanmasõ ve yaptõrõlmasõ 
için ilgili kuruluşlar, yer tahsisinde yardõmcõ olmalõ, böylece görsel kirliliğin önlenmesi 
sağlanmalõdõr.  
 
3.5. ULUSLARASI İLİŞKİLER 

 
 Su ürünleri ile ilgili kuruluşlarla olan ilişkiler daha da geliştirilmeli ve mevcut ilişkili 
olduğumuz Ekonomik Kalkõnma ve İktisadi İşbirliği Teşkilatõ (OECD), Avrupa Birliği (AB), 
Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Birleşmiş Milletler Gõda ve Tarõm Teşkilatõ (FAO), Atlantik 
Tuna Balõğõnõn Korunmasõna İlişkin Uluslararasõ Komisyon (ICCAT), Birleşmiş Milletler 
Kalkõnma Programõ (UNDP), Japon Ululslararasõ İşbirliği Teşkilatõ (JICA) gibi kuruluşlara 
ilaveten Gelişmiş Akdeniz Tarõm Çalõşma Merkezi (CIHEAM), Dünya Yetiştiricilik Birliği 
(WAS), Avrupa Yetiştiricilik Birliği (EAS), Avrupa Yetiştiricilik Federasyonu (FEAP), 
Akdeniz Yetiştiriciliğini Geliştirmek İçin Bilgi Sistemi (SIPAM) gibi kuruluşlar ile de temasa 
geçilmeli ve onlarõn olanaklarõndan yararlanõlmalõdõr. Bu kuruluşlarõn vermiş olduğu 
yardõmlarõn en üst düzeye çõkarõlabilmesi için projeler geliştirilmelidir. Ayrõca çok iyi lisan 
bilen, konusuna hakim ve ülkemizi en iyi temsil edebilecek olan ve uluslararasõ hukuku da 
bilen bir teknik heyetin bu kurum ve kuruluşlarla sürekli temasõn sağlanmasõ da temin 
edilmelidir. Önümüzdeki yõllarda girmeyi düşündüğümüz Avrupa Birliği�ne geçiş için gerekli 
hazõrlõklar yapõlmalõdõr. 
 
 Avrupa Birliği, balõkçõlõk kaynaklarõnõ yönlendirmede başarõlõ bir politika 
uygulayabilmesi için hem uluslararasõ kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini, hem de üçüncü 
ülkelerle ilişkilerini uygun bir şekilde yürütmek durumundadõr. Konuya bu açõdan 
bakõldõğõnda, Birliğin stoklarõn kullanõmõnõ iyi bir şekilde yönetebilmesinin Kuzey Batõ 
Atlantik Balõkçõlõğõ Teşkilatõ (NAFO), Orta Doğu Atlantik Balõkçõlõğõ Teşkilatõ (CECAF), 
Denizlerin Keşfine İlişkin Ululslararasõ Konsey (İCES), Atlantik Tuna Balõğõnõn 
Korunmasõna İlişkin Uluslararasõ Komisyon (ICCAT) gibi uluslararasõ kuruluşlarla yaptõğõ 
anlaşmalar sonucu, bu kuruluşlarca yönetilen balõkçõlõk alanlarõndan ve konularõnda aktif 
etkinlikte iyi bir pay alõnmasõna bağlõ olduğu görülmektedir. Dolayõsõyla Birlik üyesi ülkelere 
tanõnan kotalarõn aynen kullanõlmasõ önem arz etmektedir. Deniz kaynaklarõnõn yõllar boyu 
sorunsuzca kullanõlmasõ, özellikle ekonomik önemi çok yüksek olan ringa ve morina 
stoklarõnõn azalmasõna ilaveten, 1970�lerde yaşanan petrol krizi ülkelerin su ürünleri 
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kaynaklarõnõn daha rasyonel kullanõlmasõna önem verilmesini gerektirmesi, açõk deniz 
balõkçõlõğõnõ büyük ölçüde etkilemiştir. Bu çerçevede konu Birleşmiş Milletler (BM) 
tarafõndan ele alõnmõş ve Deniz Hukuku Konvansiyonu uyarõnca kaynaklarõn rasyonel bir 
şekilde yönetimi ve yetiştiriciliğin geliştirilmesi amacõyla 27 Haziran-6 Temmuz 1984 
tarihlerinde yapõlan BM Balõkçõlõk Konferansõ ile Deniz Hukuku Konvansiyonu imzaya 
açõlmõştõr. Halen Deniz Hukuku Konvansiyonu�na 40 ülke imza koymuş bulunmaktadõr. 
Ülkemiz bu anlaşmayõ imzalamamõştõr. 
 
 Deniz Hukuku Konvansiyonu�nun balõkçõlõk açõsõndan en önemli maddesi 200 millik 
Münhasõr Ekonomik Bölge (Exclusive Economic Zone) uygulamasõdõr. 
 
 Deniz Hukuku Konvansiyonu ile 6 mil olan karasularõ 12 mile çõkarõlmõştõr. Kõyõdan 
itibaren 200 millik bir alanõ Münhasõr Ekonomik Bölge ilan eden ülke bu bölgede balõkçõlõk 
haklarõnõ kullanabilmekte ve kendi kullanmadõğõ miktarlar için ise, diğer ülkelere kontrollü 
kota tahsis edebilmektedir. Ayrõca Deniz Hukuku Konvansiyonu ile kõyõdaş ülkelere 
denizlerin kullanõmõ ile ilgili bazõ imtiyazlar verildiği gibi, denizlerde kõyõsõ olmayan ülkelere 
balõkçõlõk kaynaklarõnõ kullanmaya yönelik haklar verilebilmektedir. 
 
 Avrupa Birliğinin balõkçõlõk politikasõnõn uygulanmasõ halinde, Akdeniz�de kõta 
sahanlõğõnõ 12 mile çõkarmanõn mümkün olmadõğõ yerlerin bulunmasõ, ülkemiz açõsõndan 
önem arz etmektedir. Ayrõca kõyõdaş ülkelerin balõkçõlõk haklarõndan istifade etmeleri ülkemiz 
açõsõndan sorun oluşturabilecektir. Örneğin;Yunanistan, 1986 yõlõnda NATO�dan bilimsel ve 
teknik araştõrma yardõmõ alarak Deniz Hukuku Konvansiyonu uyumlandõrma çalõşmalarõ 
çerçevesinde, deniz yatağõ dahil canlõ ve cansõz kaynak araştõrmalarõnõ Ege Denizinde 
başlatmõş bulunmaktadõr. 
 
 Bütün bunlara ilaveten Avrupa Birliğinin üçüncü ülkelerle yaptõğõ karşõlõklõ 
anlaşmalar da önem arz etmektedir. Bu anlaşmalar genelde müzakerelerle yapõlan anlaşmalar 
olmakla birlikte İspanya ve Portekiz�in Birliğe katõlõmõ bu anlaşmalara yeni boyutlar 
getirmektedir. Balõkçõlõk açõsõndan güçlü İspanya ve Portekiz�in Birliğe katõlõmõ, bu ülkeleri 
üçüncü ülke durumundan çõkardõğõ için birtakõm ek uyum anlaşmalarõna gerek görülmüştür. 
 
 Genel çerçevede ele alõndõğõnda AB�nin yaptõğõ ikili anlaşmalarda karşõ tarafõn 
Senegal, Sao, Tome ve Madagaskar gibi gelişmekte olan ülkeler olmasõ halinde, yapõlan 
anlaşma Birliğin menfaatini daha fazla korurken, ABD ve İsveç gibi güçlü ekonomileri olan 
ülkelerle yapõlan anlaşmalarõn çok daha ciddi ve her iki tarafõn çõkarlarõna hitap eden 
anlaşmalar olduğu gözlenmiştir. 
 
3.6. TEDBİRLER 

Su ürünleri üretiminin arttõrõlmasõnda yetiştiricilik geliştirilerek teşvik edilmeli ve 
sorunlarõn çözümüne her türlü kolaylõk sağlanmalõdõr. Bu nedenle; 
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• Su ürünleri Kanun ve Yönetmelikleri günümüz şartlarõna göre yeniden 
düzenlenmelidir.  

• Yetiştirme proje onayõ aşamasõndaki bürokratik sorunlar giderilmelidir. 
• Teknolojik yeniliklerin transferindeki yetersizlikler giderilmelidir. 
• Balõk hastalõklarõnõ teşhis ve tedavisi ile ilgili bir merkez laboratuvarõnõn  

kurulmasõ, buna bağlõ olarak, yetiştiriciliğin yaygõn olduğu bölgelerde bölge 
laboratuvarlarõ kurularak, bulaşõcõ hastalõklarõn ortaya çõkõşõna yönelik 
(epidemiyolojik sörvey) çalõşmalar programlanmalõ, hazõrlanacak hastalõk 
ve zararlõ haritalarõ ile balõk sağlõğõ kontrolu, önlemleri ve mücadele 
kurallarõ oluşturulmalõdõr. 

• Balõk yumurta , yavru ve anaçlarõn ithal ve ihracõ, ülke çapõnda çiftlikler 
arasõndaki hareketleri, ayrõca balõk için kullanõlan ilaç ve aşõlarõn ithali de 
kurallara bağlanmalõdõr. 

• İthal edilen yumurta ve yavru balõklarõn her türlü ulaşõmõ (kara, hava, deniz) 
ve yaşamlarõ için gerekli olan ortamõn bulunduğu (Tatlõsu-denizsuyu) bir 
yerde karantina tesisinin kurulmasõ sağlanmalõdõr.  

• Yetiştirme faaliyetlerinde kiralama sürelerinin en az 30 yõla çõkarõlmasõ ve 
kira bedellerinin makul seviyede tutulmasõ, bu konuda Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ ile Maliye Bakanlõğõ uygulama yönetmeliği hazõrlamalõdõr. 

• Yetiştiricilikte maliyeti artõrõcõ en önemli faktörlerden yem ve diğer girdiler 
desteklenmelidir. 

• Sigorta işlemlerinin ve şartlarõnõn iyileştirilmesi gerekmektedir. 
• Yetiştirici birlikleri oluşturularak, pazarlama organizasyonu sağlanmalõdõr. 
• Çevre kirliliği konusunda yetiştiriciliğin diğer kirleticilere oranla daha az 

etkili olabileceği konusunda kamu bilgilendirilmelidir. 
• Kredilendirilme işleminde, tesisin de ipotek olarak kabul edilmesi 

sağlanmalõdõr.  
• Hijyenik açõdan AB ile sorun yaşanmamasõ için denetimlerin sürekli 

yapõlmasõ sağlanmalõdõr.  
• Teknolojik yeniliklerin ülkemize getirilmesi hõzlandõrõlmalõ, açõk denizlerde 

kafes balõkçõlõğõnõn yapõlmasõ gerçekleştirilmelidir. Bunun için ithalatta bazõ 
korumalar sağlanmalõdõr. 

• Su ürünleri faaliyetlerinde daha sağlõklõ ve yeterli düzeyde etkili 
olunabilmek için başta çok iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadõr. 
Bu bakõmdan özellikle personel eğitimine büyük önem verilmelidir. 

• Baraj göllerinin planlama, projelendirme, inşa ve işletme aşamalarõnda su 
ürünlerinin korunmasõ ve geliştirilmesi yönünde daha detaylõ çalõşmalar 
yapõlmalõ ve önerilen tedbirlere  titizlikle uyulmalõdõr. 

• İçsu ürünleri kaynaklarõnõ geliştirmek amacõyla yapõlacak balõklandõrma 
çalõşmalarõna esas olacak temel etüt araştõrmalarõna önem verilmeli, 
balõklandõrmada kullanõlacak tür sayõsõ ve yavru balõk üretim kapasitesi 
artõrõlmalõ, gölet balõklandõrõlmasõ yaygõnlaştõrõlmalõdõr. 
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• Baraj gölleri işletmeye açõlõrken gölden her yõl avcõlõkla üretilecek su 
ürünleri miktarõ belirlenip, kiracõ ile yapõlacak sözleşmeye 
konulmalõdõr.Baraj göllerinde stok tespiti ve işletme esaslarõnõn belirlenmesi 
için daha uzun ve sürekli çalõşmalar yapõlmalõdõr. 

 
Yukarõda belirtilen hususlarõn gerçekleşmesi, su ürünleri sektörünü daha sağlõklõ 

bir yapõya  kavuşturacak ve gerek istihdam gerekse ülke ekonomisine katkõsõ bakõmõndan 
daha yararlõ olacaktõr.  
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4. SANAYİ VE PAZARLAMA 
 
4.1. GİRİŞ 
 
 Su ürünleri sanayii; avcõlõk, yetiştiricilik, işleme ve pazarlamasõ ile bir bütündür. Bir 
başka ifade ile, avcõlõk, yetiştiricilik, işleme, pazarlama ve yan sanayii de gerek bir bütün ve 
gerekse de ayrõ ayrõ  sanayi kollarõdõr. 
  

Taze veya hiçbir işleme tabi tutulmamõş soğutulmuş su ürünleri temel gõda 
maddeleridir. Su ürünleri sanayii ürünleri ise; AB tanõmlarõna da uyumlu olarak; kesilmiş, 
fileto haline getirilmiş, tuzlanmõş, kurutulmuş, füme edilmiş, pişirilmiş, dondurulmuş ve 
konserve edilmiş işlenmiş su ürünleridir. 

 
Plan ve programlarda da aynõ tanõmlara uygun olarak su ürünleri sektöründe 

işlenmemiş ürünler, gõda sektöründe ise işlenmiş ürünler yer almaktadõr. Bu nedenle su 
ürünleri sektöründe belirtilen ihracat ve ithalat rakamlarõ işlenmemiş ürünleri de 
kapsamaktadõr. 
 
 Dünyada meydana gelen teknolojik gelişmeler ve çalõşma hayatõndaki değişimler 
insanlarõn zamanlarõnõ daha tasarruflu kullanmaya yönlendirmektedir. Gelişmiş ülkelerin 
çoğunda beslenme alõşkanlõklarõ değişmektedir. �Isõt ve ye� cinsi su ürünleri için geniş bir 
potansiyel mevcuttur. Çünkü koku ve hazõrlõk sõrasõnda ortaya çõkan zorluklar böylece asgari 
düzeye indirilmiştir. Bunun sonucunda geçmiş yõllarda yeni tekniklerle işlenmiş farklõ ürünler 
geliştirilmiş ve başarõyla pazarlanmõştõr.  
 
 Ülkemizde son yõllarda ekonomik sõkõntõlarõn artõşõ aile fertlerinin çalõşma 
zorunluluğunu ortaya çõkarmõştõr. Dünyadaki değişimler paralelinde, ülkemiz 1990�lõ yõllarõ 
tarõm ürünlerinin üretimden tüketime sanayileşmesinin en hõzlõ yaşandõğõ yõllardõr. 
Ülkemizdeki bu gelişmeler değişen dünya ve AB standartlarõ çerçevesinde su ürünleri 
sektöründe de kendini göstermeye başlamõştõr.  
 
 Ülkemizde su ürünleri işleme sanayii giderek teknolojik gelişmeyi ve değişmeyi 
kullanmaya ve ülkemiz kaynaklarõndan gelen bir çok  su ürününü işlenmiş olarak pazara 
sunmaya başlamõştõr. 
 
 İşleme sanayiinde halen, dondurulmuş içsu ve deniz ürünü, ön pişirilmiş kerevit, ton, 
hamsi, sardalya, istavrit konservesi, tuzlanmõş, salamura edilmiş hamsi, sudak  filetosu, 
tütsülenmiş alabalõk, yõlan balõğõ, somon balõğõ  gibi çeşitli ürünler, çeşitli soslar da 
kullanõlarak üretilmektedir. 
 
 Maliyetinin az olmasõ nedeniyle  ülkemizde tüketime sunulan  su ürünleri çoğunlukla  
taze , soğutulmuş veya dondurulmuş haldedir. Son yõllarda konserve ve işleme sanayiinde 
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büyük yatõrõmlar yapõlmõş ve ülkemiz tüketicilerine yeni olanaklar sunulmuştur. Bu 
gelişmeler ülkemizde balõk tüketiminin artmasõna katkõda bulunmuştur.  Ancak, piyasada 
bulunan bazõ balõk konservelerinin hammaddelerinin çoğunlukla ithal edilmiş olmasõ, 
ülkemizdeki balõk çeşitlerinin bolluğuna karşõn tezat oluşturmaktadõr.  Akdeniz ve Karadeniz 
�e ait deniz ürünlerinin konservelenmesi yeni bir üretim  çeşitliliği olarak düşünülmektedir.  
 
 Su ürünleri  sanayiinin kapsadõğõ ürünler, balõk konserveleri, balõk unu ve yağõ , 
yumuşakça ve kabuklu konserveleri ile kabuklu ve kabuksuz salyangoz ve işlenmiş diğer su 
ürünleridir. Ülkemizde yetiştiricilik ve avcõlõkla üretim yapan üreticilerimiz iç piyasaya veya 
ihraç pazarlarõna ürünlerini çoğunlukla taze ve/veya soğutulmuş olarak vermektedir. Fakat, 
ürünün katma değer kazanmasõ ve üretim merkezlerinin kurulmasõ nedeniyle istihdamõn 
artmasõ açõsõndan  ürünlerin ileri şekillerde işlenmesi birçok açõdan yarar sağlayacaktõr.  Bunu 
gerçekleştirmek için gereken finansman kolaylõğõ sağlanmakta olup raporun ilerleyen 
bölümlerinde bu konu daha ayrõntõlõ olarak işlenecektir.  

 
Kõsaca, su ürünleri sektörü, avcõlõk, yetiştiricilik, işleme ve pazarlanmasõ ile bir bütün 

olarak düşünülmeli, sektörün gelişimi açõsõndan mevcut pazar imkanlarõnõn arttõrõlmasõ ve 
yeni pazarlarõn oluşturulabilmesi açõsõndan hizmetlerin daha yaygõn hale getirilmesine 
çalõşõlmalõdõr. Bu konuda Başbakanlõk Dõş Ticaret Müsteşarlõğõ İhracatõ Geliştirme Etüt 
Merkezi tarafõndan gerekli faaliyetler sürdürülmektedir. 
 
4.2. MEVCUT DURUM 

4.2.1. Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Sanayii 

Ülkemizde su ürünleri işleyen ve değerlendiren tesis sayõsõ giderek artmakta ve bu 
tesislerde, 1380 sayõlõ Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve AB Direktif 
şartlarõnõn yerine getirilmesi yönünde uyum çalõşmalarõ yürütülmektedir. 

 
Bu kapsamda, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ tarafõndan,  onaylanan tesislerin,  üretilen 

ürün bazõnda genel dağõlõmõ Tablo 1a�da verilmiştir. Bu tabloda gösterilen tesisler AB 
tarafõndan onaylanmõş tesislerdir. AB ve AB dõşõ üretim yapan  tesislerin toplam adetleri 120 
civarõndadõr.  

 
Ülkemizdeki su ürünleri  işleme değerlendirme firmalarõnõn yüzde 64,7�sinde hem  

üretim  hem de  ihracat yapõlmakta, yüzde 23,5�inde sadece ihracat, geri kalan  yüzde 
11,8�inde  firmalar sadece üretim yapmaktadõr. Bu durum  üreticilerin üretip iç pazara 
satmakla yetinmeyip, aynõ zamanda pazarlama olanaklarõnõ araştõrõp dõşa açõldõğõnõ 
göstermektedir.  
  

Üretici ve ihracatçõ olarak sadece su ürünleri ile ilgilenenlerin  oranõ yüzde 61 başka 
ürünleri de üretip ve/veya ihraç edenlerin oranõ yüzde 30� dur. İşlenmiş balõk üreticilerinin  
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yüzde 66�sõnõn benzer õsõl ve fiziksel işlemlere (konserveleme ve dondurma) tabi tutulan 
ürünleri arasõnda  meyve-sebze ağõrlõklõ üründür.  
 

Firmalar arasõnda, teknik ve idari personel oranlarõnda büyük farklõlõklar olup, üretim  
miktarlarõna doğrudan bağlõ olan ideal personel sayõlarõnõ, firmalar arasõnda üretim ve 
donanõm açõsõndan büyük farklõlõklar bulunmasõ nedeniyle tespit etmek mümkün değildir. 
Belirtilmesi gereken başka bir gerçek de firmalarõn %94�ü KOBİ (Küçük ve Orta Boy 
İşletmeler) kapsamõna Küçük Orta Sanayi Geliştirme Başkanlõğõ (KOSGEB) �na göre 250 
veya daha az kişi çalõştõran işletmeler girmektedir. Bazõ firmalarda teknik personel sayõsõ 
oranõnõn fazla olmasõ (%62-90 arasõ) tam görev dağõlõmõndaki eksikliğe veya �teknik 
personel� kavramõnõn  yanlõş anlaşõldõğõna işaret etmektedir.     
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                    Tablo:1.a. Ülkemizde Mevcut Avrupa Birliğine İhracat Yapõlabilen Su Ürünleri İşleme ve Değerlendirme Tesisleri 
TESİSİN ADI ADRESİ BALIKÇILIK ONAY 

NUMARASI 
ÇİFT KABUKLU 
YUMUŞAKÇA 
ONAY 
NUMARASI 

İŞLENMİŞ 
KURBAĞA VE 
KARA 
SALYANGUZU 
ONAY 
NUMARASI 

CANLI 
KURBAĞA VE 
KARA 
SALYANGOZU 

1. Ada Dõş Tic. Ltd. Şti. 
 

Ayvalõk-BALIKESİR TR 10 20 30 40 318 TR 10 60 318   

2. Aegean Dõş Tic. ve Paz. Ltd. Şti. 
 

Milas-MUĞLA TR 48 20 30 40 410    

3. Ahmet Aydeniz Sebze, Meyve ve Deniz 
Ürünleri İşleme Tesisi 

Gölbaşõ-ANKARA  TR 06 70 445   

4. Aksalkur Tarõm ve Su Ür. A.Ş. 
 

Akyazõ-SAKARYA   TR 54 30 439 X 

5. Akua Den. Pet. Nak. Tur. ve Dõş Tic. Ltd. Şti. 
 

Kadõköy-İSTANBUL TR 34 30 90 398 TR 34 70 90 398   

6. Akyürek Balõkçõlõk Su Ürünleri Tic. Ltd. Şti. 
 

Milas-MUĞLA TR 48 20 30 40 428    

7. Alba Tarõm Su ve Hay. Ürl. Ürt. San. ve Tic. 
Ltd. Şti. 

Bozdoğan-AYDIN TR 09 30 383    

8. Alfarm (Akuafarm) Alarko Su Ür. San. ve Tic. 
Ltd. Şti. 

Ümraniye-
İSTANBUL 

TR 34 30 211    

9. Altes Su Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. 
 

Yüreğir-ADANA TR 01 30 435  TR 01 20 30 435 X 

10. Altõnbalõk Su Hay. Bit. Tar. Ür. Ürt. ve Tic. 
Ltd. Şti. 

Dereağzõ-YALOVA    X 

11. Altõnel/Mim-Tur Paz. Tic. Ltd. Şti. 
 

Sarõyer-İSTANBUL TR 34 10 20 30* 140 TR 34 60 70 140   

12. Arõ Tarõm ve Su Ür. Ltd. Şti. 
 

Beyşehir-KONYA TR 42 30 365    

13. Artur Bal. Ltd. Şti. Su Ür. Dez. ve Art. Tes. Ayvalõk-BALIKESİR TR 10 20 205 TR 10 60 70 205   
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14. Aspra Su Ür. Tic. ve San. Ltd. Şti. 
 

Fatsa-ORDU TR 52 30 157 TR 52 70 157   

15. Ayanoğlu Ltd. Şti. Devrek-
ZONGULDAK 

  TR 67 30 405  

16. Bağcõ Su Ür. Ürt. San. Tic. Ltd. Şti. 
 

Köyceğiz-MUĞLA TR 48 30 212    

17. Balõk İş Su Ür. İth. San. ve Tic. A.Ş. 
 

İskenderun-HATAY TR 31 20 30 210   X 

18. Balker Su Ür. Ltd. Şti. 
 

Çubuk-ANKARA TR 06 10 310    

19. Bayramoğlu Balõkçõlõk İhr. San. Tic. Ltd. Şti. 
 

Tekkeköy-SAMSUN TR 55 30 156    

20. Baysoy Deniz Ür. San. Tic. A.Ş. 
 

Dikmen-SİNOP TR 57 30 433    

21. Callut Tarõm Turz. ve Su Ür. İth. İhr. Ltd. Şti. 
 

Beyşehir-KONYA TR 42 30 389    

22. Can Kardeşler Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Dikmen-SİNOP TR 57 30 446    
23. Cansu Su Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönen-BALIKESİR TR 10 30 201    
24. Cemtar Su Ür. Tic. Ltd. Şti. Avcõlar-İSTANBUL TR 34 30 425    
25. Cesurlar Balõk Market Torbalõ-İZMİR TR 35 20 30 40 429 TR 35 70 429   
26. Çalõşkan Gõda Su Ür. San. Tic. Ltd. Şti. Dinar-AFYON TR 03 10 30 427    
27. Çanakkale Balõkçõlõk San. Tic. Ltd. Şti. Lapseki-

ÇANAKKALE 
TR 17 20 30* 426    

28. Dardanel-Önentaş Gõda San. A.Ş. ÇANAKKALE TR 17 20 30 418 TR 17 70 181   
29. Denizer Gõda Mad. Tic. Ltd. Şti. Eceabat-

ÇANAKKALE 
TR 17 20 30* 336    

30. Dört Mevsim Balõk İş San. ve Tic. Ltd. Şti. KONYA TR 42 30 440    
31. Ege Balõk İş İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti. Bornova-İZMİR TR 35 20 40 323    
32. Ege İzmir Su Ür. Tic. A.Ş. Bornova-İZMİR TR 35 30 138    
33. Ege İzmir Su Ür. Tic. A.Ş. Kõzgölü Alabalõk 

İşletmesi 
Fethiye-MUĞLA TR 48 30 395    

34. Elektrosan İth. ve Paz. Ltd. Şti. Yeni Foça-İZMİR TR 35 20 40 367    
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35. Emir-Pa Paz. ve Gõda San. Ltd. Şti. Menemen-İZMİR TR 35 30 34  TR 35 30 34 X 
36. Erku Gõda San. ve Dõş Tic. Ltd. Şti. Eğirdir-ISPARTA TR 32 10 30 312    
37. Et ve Balõk Ür. A.Ş. Fatsa-ORDU TR 52 20 40 437    
38. Gölköy Su Ür. San. İth. İhr. Ltd. Şti. Beyşehir-KONYA TR 42 30 393    
39. Güney Su Ür. İth. İhr. Ltd. Şti. ADANA    X 
40. Has Su Ür. Tic. San. A.Ş. Eğirdir-ISPARTA TR 32 30 415    
41. Hisar Doğa Ür. ve Soğuk Depo San. ve Tic. 

A.Ş. 
Söke-AYDIN   TR 09 30 139  

42. İpek Su Ür. ve Gõda Mad. San. Tic. Ltd. Şti. SAMSUN  TR 55 70 376   
43. Kardez Su Ür. San. Tic. Ltd. Şti. Çarşamba-SAMSUN TR 55 30 364  TR 55 30 364  
44. Kemal Balõkçõlõk İhr. Ltd. Şti. İpsala-EDİRNE TR 22 10 20 30 142  TR 22 10 20 30 142 X 
45. Kemal Balõkçõlõk İhr. Ltd. Şti. ADANA   TR 01 30 444 X 
46. Kerevitaş-Mersu-Ancoker Su Ür. San. ve Tic. 

A.Ş. 
Akçalar-BURSA TR 16 10 20 30 301 TR 16 70 301   

47. Kõlõç Deniz Ür. A.Ş. Bodrum-MUĞLA TR 48 10 20 40 307    
48. Kocaman Balõkçõlõk İth. Tic. Ltd. Şti. Bandõrma-

BALIKESİR 
TR 10 10 20 30 185  TR 10 10 20 30 185 X 

49. Lodos Balõkçõlõk Gõda San. Turz. Tes. ve İşl. 
Ltd. Şti. 

Küçükçekmece-
İSTANBUL 

TR 34 20 30* 40 441    

50. Mantaş A.Ş. YALOVA   TR 77 30 190  
51. Marmaroz Su Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. Gökçeada-

ÇANAKKALE 
TR 17 40 438    

52. Marsan-Marmara Gõda Mad. İmal. San. ve 
Tic. A.Ş. 

Eceabat-
ÇANAKKALE 

TR 17 30 110 TR 17 70 110   

53. Mazlumoğlu Dõş Tic. Turz. Yük. Nak. Paz. 
A.Ş. 

Silivri-İSTANBUL TR 34 20 30 430 TR 34 70 430   

54. Menetrel Gõda San. ve Tic. A.Ş. BİLECİK   TR 11 30 321  
55. Noordzee Su Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. Milas-MUĞLA TR 48 20 40 436    
56. Pakyürek Tarõm San. ve Tic. A.Ş. ADANA TR 01 30 124  TR 01 30 124 X 
57. Põnar Deniz Ür. A.Ş. Çeşme-İZMİR TR 35 20 30 40 134    
58. Ro-Se-Ma İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. 
 

ADANA TR 01 30 319    
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59. Saros Gõda İth. ve İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Eceabat-
ÇANAKKALE 

TR 17 20 30* 338    

60. Satürn İth. İhr. ve İnş. Ltd. Şti. Orhangazi-BURSA TR 16 10 335    
61. Savuran Balõkçõlõk İth. İhr. Ltd. Şti. Eceabat-

ÇANAKKALE 
TR 17 20 30* 311    

62. Şahlanlar Gõda San. ve Tic. Ltd. Şti. ISPARTA TR 32 30 111    
63. Taka Deniz Ürl. Gõ. ve Yem San. Soğ. Hava 

İşl.Dõş Tic. Ltd. Şti. 
Çarşõbaşõ-TRABZON TR 61 30 394    

64. Tavşanlar Balõkçõlõk Su Ür. Tic. İth. İhr. Ltd. 
Şti. 

Ayvalõk-BALIKESİR TR 10 20 30 409    

65. Tuna Su Ür. İmal. San. Ltd. Şti. Tuna-1-
Gemisi 

Kumkapõ-
İSTANBUL 

TR 34 20 30* 90 432    

66. Turbel Gõda San. ve Tic. A.Ş. BURSA TR 16 10 30 396-148    
67. Ulubay Soğuk Depo İşl. ve Tic. Ltd. Şti. Lapseki-

ÇANAKKALE 
TR 17 20 30 129 TR 17 70 129   

68. Varollar Gõda San. Tic. A.Ş. Şile-İSTANBUL  TR 34 70 370   
69. Yavuz Mildon Deniz Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. Gelibolu-

ÇANAKKALE 
TR 17 20 30 183 TR 17 60 183   

70. Yay-Çet Su Ür. İşletmesi Hüyük-KONYA TR 42 30 434    
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Tablo 1.b: Ülkemizde AB Onayõ Verilen Tesislerin Kurulu Kapasiteleri 
ÜRÜN ÇEŞİDİ KAPASİTESİ (ton/yõl) 
İşlenmemiş (1)  
 Taze Soğutulmuş (Avcõlõk+Yetiştiricilik) Ürünleri 31.945 
 Canlõ Ürünler(Kerevit v.b.) 1.150 
 Canlõ Kurbağa 2.600 
 Canlõ Çift Kabuklu Yumuşakçalar 2.430 
 Deniz Salyangozu 3.952 
 Toplam 42.077 
İşlenmiş(2)  
 Konserve Ürünler 25.000 
 Salamura Ürünleri(Hamsi, Sardalya, Lakerda) 2.415 
 Dondurulmuş (İşlenmiş dondurulmuş ve Dondurulmuş) 20.339 
 Fileto Balõk 4.461 
 Füme(Tütsülenmiş) Ürünler 2.675 
 Çift Kabuklu Yumuşakça İşlenmiş Ürünler  7.560 
 İşlenmiş Kara Salyangozu  5.510 
 Kurbağa Bacağõ (Taze soğutulmuş ve dondurulmuş)  1.850 
 Toplam 69.810 
TOPLAM 111.887 
(1) İşlenmemiş Ürünler Toplama ve Muhafaza Kapasitesi 
(2) İşlenmiş Ürünler Üretim Kapasitesi 

Farklõ ürün üreten firmalarõn kapasite kullanõm oranlarõ (KKO) karşõlaştõrõldõğõnda 
işletmelerin %11�inde KKO �nun %50�nin altõnda olduğu görülmüştür.  

 
Kapasiteleri %50�nin altõndaki üreticilerin çoğunluğu hammadde yetersizliğine bağlõ 

olarak tam kapasite ile çalõşamamaktadõr. Bu da Türkiye�de istikrarlõ su ürünleri üretimi 
politikasõnõn gerekliliğini göstermektedir. Ayrõca hammaddenin pahalõlõğõ da kapasite 
düşüklüğünün nedenlerinden biridir. Buradan işleyicilerin  hammaddelerini ikinci veya 
üçüncü el aracõlardan satõn aldõklarõ,  bu el değiştirmenin de fiyat artõşlarõna neden olduğu 
ortaya çõkmaktadõr. Sadece su ürünleri sektörü için değil , diğer tarõm ürünlerinin de kayõtlara 
geçmesinin gerekliliği  bu vesile ile ortaya çõkmaktadõr.  Hammadde azlõğõndan ve 
pahalõlõğõndan şikayetleri ile şikayetçilerin işyeri büyüklüğü arasõnda bir korelasyon 
bulunamamasõ bu sorunun tüm sektörde var olduğunu göstermektedir. 
 

Üretici ve ihracatçõ durumundaki birkaç firma kendi şirket markalarõnõ kullanmakta 
olup bu firmalarõn % 36 �sõnda çalõşan personel sayõsõ  40�tan fazladõr. Bu da firma ölçeği 
büyüdükçe yatõrõm payõnõn üretim hattõndan pazarlama , ihracat , Ar-Ge gibi ileriye dönük 
yatõrõmlara doğru kaydõğõnõ göstermektedir. Çünkü AB ile Gümrük Birliği çerçevesinde Su 
ürünlerinde en büyük ihraç pazarõ olan Avrupa ülkelerinde firmalarõn kendini kabul 
ettirmeleri ancak kendi  ambalajlarõnõn üzerinde firma markasõ taşõyan ürünler ile 
mümkündür.  İşlenmiş ve raf ömrü uzun gõda maddeleri hem katma değerleri bakõmõndan  
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firmalar açõsõndan , hem de sağlõklõ  ve kullanõm  açõsõndan bol  çeşide sahip olduklarõ için  
tüketiciler  tarafõndan tercih edilmektedir. Geleceğe dönük düşünen firmalar fason üretimin 
veya tekrar ihraç edilmek üzere ithal edilen (reexport) ürünlerle gelişimlerinin sõnõrlõ 
olduğunu görmüştür.  

 
Firmalar, ileriye dönük yatõrõmlarõnõn % 69�unu üretim hattõnõ genişletmek için 

yapmakta, yeni ve katma değeri daha yüksek ürünlere yönelmektedir. Ürünlerini 
taze/dondurulmuş şekilde pazarlayan üreticilerin tamamõ katma değer artõrõmõ amacõyla 
örneğin şoklama ünitesi, buzhane v.b. tesisler kurma çalõşmalarõnõ sürdürmektedir. Dünyadaki 
tüketim eğilimlerinin dikkate alõnarak  ürün çeşitlendirilmesine gidilmesinin ihracat 
performansõ üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu bilinmektedir. Burada dikkat edilmesi 
gereken  nokta ürün çeşitlendirilmesine gidilirken  kalitenin de buna paralel olarak 
geliştirilmesidir.  
 

Firmalarõn büyük çoğunluğu ürün çeşitlemesinde ithalatçõ firma isteklerini dikkate 
almakta ve tüketici isteklerini ön planda tutmaktadõrlar. Yine aynõ oranda, hammadde 
temininde ve işleyişinde kolaylõk,  üretim tercihini belirleyen bir faktördür. Ulaşõm olanaklarõ,  
hammadde ve dağõtõm yerine yakõnlõk vb.  açõsõndan önemli bir kriter olan fabrika yerinin 
seçimi önem arz etmektedir. 
 

4.2.2. Su Ürünleri Pazarlamasõ 

4.2.2.1. İthalat  

Ülkemiz su ürünleri ithalatõ 1994-1998 yõllarõ itibariyle miktar ve değer olarak Tablo 
2�de verilmiştir. Bu tabloya göre, işlenmiş ürünlerin toplam ithalat içindeki payõ yõllar 
itibariyle giderek artmaktadõr. Balõk ithalatõ Avrupa Birliği ülkelerinden (özellikle Hollanda, 
İngiltere ve Norveç), ile bazõ Afrika ülkeleri (Gana, Fildişi Sahilleri) ve Uzakdoğu 
ülkelerinden (Singapur, Tayland ) yapõlmaktadõr. 
 
 İthalatõmõzdaki ikinci büyük kalem olarak yumuşakça ve kabuklular grubu görülmekte 
ve toplam ithalatõmõzõn yaklaşõk yüzde 6�lõk bir oranõnõ teşkil etmektedir. Bu ithalat daha çok 
AB ve Uzakdoğu ülkelerinden işlenmiş ürünler olarak yapõlmaktadõr. ( Tablo .2 ) 
  

Gelir seviyemizin yükselmesi, insanlarõn zevklerinde meydana gelen değişimler, süs 
balõğõ ithalatõna da yansõmõş ve canlõ balõk ithalatõmõzõn esasõnõ oluşturmuştur. 
 

4.2.2.2. İhracat 

Ülkemiz su ürünleri ihracatõnõn yöneldiği ülkeler, ağõrlõklõ olarak Almanya, İngiltere, 
İtalya ve Fransa�dõr. Bu ülkelere çoğunlukla konserve balõk ihraç edilmektedir. Ayrõca 
Uzakdoğu pazarlarõna olan ihracatõmõz son yõllarda gelişmeye başlamõş olup, Japonya ve 
Hong Kong ihracatõn gerçekleştirildiği başlõca ülkeler olmuştur. Özellikle kabuklu ve 
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yumuşakçalar ( deniz salyangozu ) bu pazarlar tarafõndan talep edilmektedir. Dünya 
ithalatõnda önemli yere sahip olan ABD �ye Türkiye önemli miktarda ihracat 
gerçekleştirememiştir. 

Tablo: 2. Türkiye�nin Su Ürünleri İthalatõ (Miktar(M)-Ton,    Değer (D)- 1 000$) 
 

 1994 1995 1996 1997 1998 
Ürün M D M D M D M D M D 
İşlenmemiş          
  Canlõ Su Ürünleri 1* 1   65* 495 91* 667 69* 313 
  Taze, Soğutulmuş Balõk 3715 828 3105 821 88 115 276 161 175 450 
  Kabuklular 4 34 12 96 13 106 14 82 4 20 
  Yumuşakçalar 68 50 350 444 232 362 269 451 421 260 
  Diğerleri 461 586 233 329 224 460 541 335 38 82 
Toplam 4248 1499 3700 1690 557 1538 1100 1696 638 1125 
İşlenmiş          
  Donmuş, Flato Balõk     28346 28410 37036 44583 28312 35304 
  Tuzlu,Tütsülü, 
   Kurutulmuş Balõk     594 1046 674 1406 722 1232 

  Kabuklu Donmuş     96 1927 63 194 7 32 
  Yumuşakça Donmuş     6 24 989 1587 1251 1765 
  Kabuklu, Yumuşakça 
  Konservesi 270 903 280 1155 300 1214 274 994 347 1287 

  Balõk Konservesi 68 246 234 587 200 645 182 475 478 1468 
  Diğerleri 25463 23583 30239 33688 700 1619 4 15 20 71 
  Ara Toplam 25801 24732 30753 35430 30242 34885 39222 49254 31137 41088 
  Balõk Unu 27122 12418 26186 14265 35503 25370 46125 31373 41958 32045 
  Balõk Yağõ 183 275 132 394 220 746 781 1104 546 822 
  Ara Toplam 27305 12693 26318 14659 35722 26116 46906 32477 42504 32867 
Toplam 53106 37425 57071 50089 65964 61001 86128 81731 73641 73955 
GENEL TOPLAM 57354 38924 60771 51779 66521 62539 87228 83427 74279 75080 
* 1000 adet, miktar toplamõna dahil edilmemiştir. 
Kaynak: A.ACARA , 2000 GAP Bölgesi Su Ürünleri Ana Planõ 
 

Son yõllarda Türkiye su ürünleri ihracatõnda önem kazanan bir başka ürün de 
yetiştiricilik ürünleridir. Türkiye�deki su kaynaklarõnõn bolluğu fark edilmeye başlanmõş olup 
son yõllarda üreticiler bu konuya ağõrlõk vermeye başlamõştõr. Başlõca pazarlarõmõz İtalya ve 
Yunanistan olup, yeni pazarlarõn bulunmasõ için girişimler sürdürülmektedir.  

 
Avrupa ülkelerinden İsviçre, Almanya ve Belçika başlõca ihraç pazarlarõmõz haline 

gelmişlerdir. Bu ülkelere yapõlan ihraç bağlantõlarõnõn % 78�inin şahsi tanõşõklõklarla kurulmuş 
olmasõ ihracatçõlarõmõzõn pazar yakõnlõğõ avantajõndan yararlanarak bizzat ilişki kurduklarõ 
veya yurtdõşõnda bulunan yurttaşlarõmõz aracõlõğõyla  ihracat gerçekleştirdiklerini akla 
getirmektedir. Ayrõca gelişen bir ihraç pazarõ görünümünde olan Japonya�ya 
ihracatçõlarõmõzõn % 28�i ihracat yapmaya başlamõştõr. Burada dikkati çeken  bir nokta, 
Japonya�ya ihracat yapanlarõn aynõ zamanda Avrupa�ya da ihracat yapmalarõdõr. Bu da 
sektörün aranan standartlara uyum sağladõğõnõ göstermektedir. 
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Su ürünleri ihracatõnõn ürün gruplarõ açõsõndan dağõlõmõ Tablo.3 �te verilmiştir. Bu 
tabloya göre işlenmiş ürünler toplam ihracat içinde en büyük paya sahip olup, 1998 yõlõnda 
yaklaşõk yüzde 82,5�ini oluşturmuştur. 

 
Tablo: 3. Türkiye�nin Su Ürünleri İhracatõ ( Miktar=Ton,   Değer = 1 000$) 

 1994 1995 1996 1997 1998 
Ürün M D M D M D M D M D 

İşlenmemiş           
  Canlõ Su Ürünleri 1* 41 3* 143 29* 450 47 213 10* 63 
  Taze, Soğutulmuş Balõk 2473 13014 4113 11928 4743 18525 6380 25070 3664 12455 
  Kabuklular 356 1863 492 2736 294 2719 849 3778 872 2298 
  Yumuşakçalar 2636 2538 2063 1700 953 1234 2579 1591 311 362 
  Diğerleri 5465 4785 6186 5098 665 3745 626 2661 674 2183 
Toplam 12384 22241 12834 21605 6655 26673 10434 33313 5521 17298 
İşlenmiş           
  Donmuş, Flato Balõk     1726 6772 2722 11100 2104 9320 
  Tuzlu,Tütsülü,Kurutulmuş 
  Balõk     244 1714 292 1833 180 952 

  Kabuklu Donmuş     526 3277 479 2208 294 1151 
  Yumuşakça Donmuş     4315 20659 4617 20553 4016 12896 
  Kabuklu,Yumuşakça  
  Konservesi 1892 8646 1833 9804 2425 12972 3496 14151 3254 13848 

  Balõk Konservesi 6910 20287 9874 31828 12907 39511 14182 45627 13435 42732 
  Diğerleri 7949 32040 7624 33760 142 646 252 984 188 739 
  Ara Toplam 16751 60973 19331 75392 22285 85554 26042 96454 23471 81638 
  Balõk unu   7 4       
  Balõk Yağõ 2041 568 6714 2131 40 20     
  Ara Toplam 2041 568 6721 2135 40 20     
Toplam 18792 61541 26051 77527 22325 85578 26042 96454 23471 81638 
GENEL TOPLAM 31176 83782 38885 99132 28980 112251 36476 129767 28992 98936 

* 1000 adet, miktar toplamõna dahil edilmemiştir. 
Kaynak: A.ACARA , 2000 GAP Bölgesi Su Ürünleri Ana Planõ 
 

 İhracatçõlarõmõzõn büyük çoğunluğu bir aracõ niteliğinde olan ithalatçõ şirkete 
ürünlerini satmaktadõrlar. İhracatçõlarõn % 25�i yurtiçinde bir dağõtõm  ağlarõ bulunmasõna 
rağmen, büyük çoğunluğunun (% 56) yurtdõşõnda dağõtõm ağõ mevcut değildir. İhracatçõlarõn 
% 12�si hem yurt içinde hem de yurtdõşõnda dağõtõm ağõna sahiptirler. 
  

İhracatçõlarõmõz gelişmeye açõk, yeni uygulamalar yapmaya isteklidirler. Fakat 
günümüz iletişim araçlarõndan faydalanmak, mümkün olan tüm araçlarõ kullanmak açõsõndan, 
ihracatçõlarõmõz gün geçtikçe değişen şartlarõ takip etmek  ve bunlara uyum sağlamak için 
iletişim olanaklarõnõ azami ölçüde kullanmak durumundadõrlar .  
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4.2.2.3. Tüketim  
 
Su ürünleri, günlük tüketilen gõdalarda genellikle bulunmayan mikro-besinler 

bakõmõndan zengindir . Balõk yağõnda vücut  tarafõndan oluşturulmayan A ve D vitaminleri 
bol miktarda bulunmaktadõr. Aynõ zamanda demir, fosfor ve kalsiyum da fazlaca mevcuttur.  
Deniz balõklarõ iyot açõsõndan oldukça yararlõdõr. Beynin ve vücudun sağlõklõ gelişmesi için  
gerekli olan yağ asitlerini tamamlamaktadõr. Kandaki kolesterol düzeyini indirmek ve 
kardiyovasküler hastalõklarõ önlemek gibi yararlarõ olan doymamõş yağ asitleri yağlõ 
balõklarda bol miktarda bulunmaktadõr.  
 

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) 1995 yõlõ su ürünleri istatistiklerine göre Türkiye�de 
kişi başõna tüketim 1995 yõlõnda önceki yõllara oranla büyük artõş göstermiş ve kişi başõna  
tüketim bu yõlda 9,8 kg olarak gerçekleşmiştir. Geçmiş yõllarda deniz balõklarõnõn azalmasõna 
paralel olarak tüketim de düşmüş ve 1991�de en düşük değer olan 5,4 kg/kişi olmuştur. Su 
ürünleri sanayiimizin gelişmesi, diğer bir deyişle ürünlerin raf ömrünün uzamasõna yönelik 
uygulamalar sonucu halkõmõzõn balõk ve diğer su ürünlerini istedikleri mevsimde 
tüketebilmesini sağlamõştõr. Buna ek olarak yetiştiricilik de bir alternatif arz kaynağõ olarak 
ortaya çõkmõş ve halkõmõzõn su ürünleri ihtiyacõnõn giderilebilmesine katkõda bulunmuştur. 
Ancak, 1997 yõlõ itibariyle bu miktar 7.5 kg/kişi�ye gerilemiştir. (Tablo -4 ) Bu açõdan 
ülkemiz insanõna tüketim alõşkanlõğõ kazandõrõlmasõ gerekmektedir.  

 
Tablo. 4: Ülkemiz Su Ürünleri Sektörünün Yõllara Göre Üretimi, İhracatõ, İthalatõ ve 
Tüketimi (1988-1997)(Ton) 

 
Yõl Üretim İhracat İthalat Balõk unu ve yağõ 

fabrikalarõnda 
işlenen 

Değerlendi-
rilemeyen 

İç tüketim Kişi 
başõna 
tüketim 

1988 676 004 20 025 3 952 162 040 28 888 469 003 8,7 
1989 457 116 25 957 5 682 84 826 7 531 344 484 6,3 
1990 385 114 23 065 16 500 24 045 9 162 345 342 6,2 
1991 364 661 14 394 24 037 58 856 7 295 308 153 5,4 
1992 454 346 12 744 36 260 29 598 8 047 440 217 7,5 
1993 556 044 13 649 33 573 98 231 10 580 467 157 7,8 
1994 601 104 14 635 25 695 106 695 5 198 500 332 8,2 
1995 649 200 14 000 30 639 51 200 4 929 609 712 9,8 
1996 549 646 12 785 29 648 17 842 8 103 540 564 8,5 
1997 500 260 18 402 39 829 21 000 10 348 490 339 7,5 

 
Ülkemizde, halen denizden ve içsulardan avlanan veya yetiştirilen ürünler taze olarak 

tüketilmektedir. İşlenmiş ürünlerin tüketimi, taze ürünlere göre oldukça düşük düzeylerde 
gerçekleşmektedir. Bu olgu üretilen işlenmiş ürünlerin dõş pazarlara satõş zorunluluğunu 
ortaya çõkarmakta, dõş pazarlarda oluşacak olumsuz gelişmelerden sektörün direkt olarak 
korunmasõz durumda kalmasõna neden olmaktadõr. Ayrõca, avcõlõk yolu ile elde edilen taze su 
ürünlerinin pazarlama zincirinin yetersizliği nedeni ile, tüketici taze ürünlerden optimum 
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ölçüde faydalanamamaktadõr. Ayrõca, su ürünleri arz-talep dengesinin sağlanmasõnda kilit rol 
oynayan yetiştiricilik ürünlerinin üretim koşullarõndaki belirsizlik ve dağõtõm kanallarõnõn 
sõnõrlõlõğõ, tüketiciye bu ürünlerin ulaştõrõlmasõnda olumsuzluklarõn yaşanmasõna neden 
olmaktadõr. 
 
 Balõğõn taze olarak tüketilmesinin gün geçtikçe çeşitli koşullara bağlõ olarak 
zorlaşmasõ, su ürünleri sanayii ürünlerinin raf ömrünü uzatmaya yönelik çalõşmalar yapmaya 
itmiştir. Su ürünlerinin yapõsõnõn çok hassas olmasõ  ve üzerinde mikroorganizmanõn , ürünün 
yüksek besin değerinden dolayõ çok çabuk  çoğalmaya başlamasõ koruma yöntemlerinin ve 
işleme teknolojisinin  önem kazanmasõna neden olmuştur.  İşlemlerin raf ömrü uzatmadaki 
etkinliği basit işlemeden (soğutma) karmaşõk konserve işlemeye doğru artmaktadõr.  
 
4.3. DÜNYA SU ÜRÜNLERİ TİCARETİ 

4.3.1. Mevcut Durum 

 
Ülkemiz su ürünleri ihracatõnõn dünya ticareti açõsõndan bir değerlendirmesi 

yapõldõğõnda, yönelinen pazarlarõn doğru pazarlar olduğunu söylemek mümkündür. 1994 
yõlõnda işlenmiş ürünlerin yüzde 53 olan payõ 1998 yõlõnda yüzde 81�e yükselmiştir. 
 
 1996 yõlõnda  insan gõdasõ tüketimine yönelik dünya su ürünleri ticareti yaklaşõk 52 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu ticaretin, %90'õndan fazlasõnõ işlenmiş ürünler 
oluşturmaktadõr.  Dondurulmuş su ürünleri ticareti, özellikle 1980'lerde önemli artõşlar 
göstermiş ve bugün toplam ticaretin %40'õnõ oluşturmuştur. Dondurulmuş kabuklular (karides 
, yengeç, istakoz) uluslararasõ su ürünleri ticaretinin %38'ini oluşturarak ikinci sõrayõ 
almaktadõr. Burada dikkati çeken unsur, karidesin daha çok ihracata yönelik olarak 
üretildiğidir (üretilen karidesin %90'õ ihraç edilmektedir). Konserve edilmiş su ürünleri global 
ticaret içinde %10'luk bir paya sahip olup, çoğunluk konserve tonbalõğõ olmakla beraber, 
kabuklu konserve ticareti son on yõlda önemli ölçüde artmõştõr . Toplam ihracatõn yaklaşõk 
%85'i Japonya , AB ve ABD'ye yapõlmaktadõr.  ( Tablo - 5 ) 
 
 Japonya , başlõca su ürünleri ithalatçõsõ konumundadõr. Genellikle Japon tüketicileri 
taze balõk satõn almaya eğilimli iken , kurutulmuş kalamar , haşlanmõş veya kõzartõlmõş yõlan 
balõğõ , fileto veya balõk gözü gibi farklõ ürünlerin ithalatõ son zamanlarda artmõştõr. Bu durum 
Japonya ithalatõnõn farklõ bir nitelik kazanmaya başladõğõnõ ve daha çok işlenmiş ürünlerin 
piyasaya girdiğini  göstermektedir.  
 
 Dünya su ürünleri ithalatõ, 1993 -1996 döneminde 13 milyar $�lõk bir artõşla 
gerçekleşmiştir.  İthalat kalemlerini çoğunlukla yarõ işlenmiş balõk veya işlenmemiş balõklar 
oluşturmaktadõr . 
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 Bir başka büyük pazar olan AB 'de Fransa , İspanya , Almanya ve İtalya büyük su 
ürünleri ithalatçõlarõdõr. Bu doğrultuda ihracat projeksiyonu yapõlmasõ sektör açõsõndan 
önemlidir.  
  
 Güney Asya ülkelerinde su ürünleri pazarõnõn büyümesi beklenmektedir ve işleyiciler 
hedef pazar olarak yerli pazarõ ve komşu ülkeleri görmektedir. Tayland'da Norveçli 
girişimciler tarafõndan kurulan bir �joint-venture� firmasõ başarõlõ bir örnek olarak 
görülmektedir. Tayland ve Singapur'daki süpermarketler için üretim yapan bu kuruluş, 
�tempura balõğõ� filetosu , dilimlenmiş balõk, istiflenmiş kalamar ve dizilmiş kõzartõlmõş 
karides üretmektedir. Karides Tayland karides çiftliklerinden gelirken, kalamar Tayland 
Körfezinden  avlanmaktadõr.  Tüketici ambalajlarõnda pazara sunulan ürünlerin satõşõ her yõl 
%10-20 civarõnda artmaktadõr .  
 
 Kendine ait olan  tonbalõğõ üretimi olmamasõna ve hammaddeleri ithal etmesine karşõn 
, Tayland dünyanõn belli başlõ konserve edilmiş tonbalõğõ üreticisi haline gelmiştir. Düşük 
işçilik maliyetleri de bu başarõya etki etmiştir . Ürünün yüksek kalitesi ve düşük fiyatõ  büyük 
ilgiye neden olmuştur . Asya-Pasifik-Karayip ülkelerine tanõnan ithalat kotalarõna  karşõn  , 
Tayland böyle bir uygulamaya tabi olmadõğõ halde avantajlõ konuma gelmiştir . Tayland, 
ihracatõnõ ABD, AB ve Japonya'ya  gerçekleştirmektedir. Gelişmiş teknolojileri uygulamaya 
başlayan Hindistan'da dünyada en büyük üreticisi olduğu avcõlõkla üretilen dondurarak katma 
değer yaratmaya çalõşmaktadõr . 
 
 Gelişmekte olan ülkeler ucuz işgücü ve ucuz hammadde gibi avantajlarõ 
kullanmaktadõrlar . Bu avantajlardan tam olarak yararlanabilmek için , gelişmekte olan 
ülkelerin üretici ve ihracatçõlarõ kaliteyi garantilemek , arzõn devamõnõ sağlamak , malõ çabuk 
ve zamanõnda teslim etmek ve fiyatlarõnõ sabitlemek zorundadõrlar .  Su  ürünleri işleme 
sanayiinin geleceğine yönelik bir çözüm önerisi; gelişmekte olan ülke üreticileriyle gelişmiş 
ülkelerdeki üretici/tacir arasõndaki işbirliğini tesis etmektir. 
 
 Ülkemizde izlenen liberal politikalar sonucu tüm ürünlerde olduğu gibi su ürünleri dõş 
ticaretinde de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Dünyadaki tüketim eğilimlerine paralel 
olarak, özellikle tüketilmesi kolay ve raf ömrü uzun olan su ürünleri ticareti de bu yöne 
kaymõştõr. Yaşam standartlarõ geliştikçe de bu eğilimin devam etmesi beklenmektedir. Yine 
bu durumun bir sonucu olarak, beslenme rejimini çeşitlendirmeye çalõşan tüketiciler, klasik 
balõğõn yanõnda yumuşakça ve kabuklu ürünlerin tüketimine de ağõrlõk vermeye başlamõş ve 
ilgili ülke tüketicilerinin damak zevki doğrultusunda bir talep meydana gelmiştir. Her ülke 
için farklõ rekabet ortamlarõ doğmuş ve her pazar, ürünle birlikte değişiklik gösteren 
özelliklere sahip olmuştur. 
 
 Dünyada su ürünlerine olan talebin yõldan yõla artmasõ ticarete de yansõmõş ve hem 
dünya ithalatõnda hem de ihracatõnda düzenli artõşlar meydana gelmiştir. İnsanlarõn sağlõklõ ve 
bol proteine sahip olan su ürünlerine olan ilgisi çerçevesinde bu eğilimin daha da artmasõ 
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beklenmektedir. Ayrõca geçtiğimiz yõllardaki 'deli dana hastalõğõ' olarak adlandõrõlan salgõn su 
ürünlerine duyulan ilgiyi daha da artmõştõr. (Tablo-6 ) 
 
 Dünya su ürünleri ihracatõnda önemli paylara sahip diğer ülkelerin en büyük 
avantajlarõ tatlõ ve tuzlu su kaynaklarõnõn zenginliğidir. Özellikle Kuzey Denizi'ne yakõn  olan 
ülkeler dünyanõn başlõca su ürünleri üreticileri arasõna girmiştir. Aynõ durum zengin 
kaynaklara sahip Pasifik Okyanusu bölgesinde yer alan ülkeler için de geçerlidir.  
   

Dünyada önemli su ürünleri ithalatçõsõ olan ülkeler açõsõndan bakõldõğõnda ise gelir 
düzeyi yüksek ülkelerin en büyük ithalatçõ konumunda olduklarõ görülmektedir. Japonya 
dünya ithalatõnõn yaklaşõk üçte birini gerçekleştirmektedir. Aynõ zamanda reeksport amaçlõ 
ithalat da oldukça yaygõnlõk kazanmõştõr. 
 

Tablo: 5. Dünya Su Ürünleri İhracatõnda Önde Gelen Ülkeler (Değer-1 000 Dolar) 
 

Ülke 1993 1994 1995 1996 
Tayland 3 404 268 4 190 036 4 449 457 4 417 869 
A.B.D. 3 179 474 3 229 585 3 383 589 3 383 589 
Norveç 2 302 346 2 718 132 3 122 662 3 415 696 
Çin Halk Cum. 1 542 429 2 320 125 2 854 373 4 667 017 
Danimarka 2 150 665 2 359 034 2 459 629 2 689 976 
Çin- Tayvan 2 369 422 2 213 259 2 328 105 2 362 200 
Kanada 2 055 438 2 182 078 2 314 413 2 291 261 
Şili 1 124 679 1 303 974 1 704 260 1 704 260 
Endonezya 1 419 492 1 583 416 1 666 752 1 678 222 
Rusya Fed. 1 471 446 1 720 459 1 628 204 1 686 162 
Hollanda 1 296 340 1 435 824 1 447 239 1 470046 
İzlanda 1 137 638 1 264 615 1 342 552 1 425 387 
Hindistan 835 980 1 125 440 1 240 603 1 115 991 
İngiltere 1 036 674 1 180 158 1 195 477 1 307 859 
Dünya 39 537 930 45 146 023 49 433 932 51 345 423 

 
Stratejik bir ürün olmasõ nedeniyle su ürünleri konusunda ülkelerin uyguladõklarõ 

kotalar farklõlõk göstermektedir. Fakat, özellikle Uruguay Round sonrasõ, su ürünleri için 
uygulanan dünya ortalama gümrük tarifeleri düşme göstermektedir. 
 

4.3.2. Hedef Pazarlar 

 
Su ürünleri  ihracatõnõ ağõrlõklõ olarak AB ülkelerine gerçekleştiren ülkemiz 

ihracatçõlarõ 370 Milyonluk AB tüketici pazarõna ulaşmak için bazõ engelleri aşmak 
durumundadõr.  
 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                      Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/suurun/oik588.pdf   90

Hijyenik koşullara çok önem veren  AB otorite ve tüketicileri ürünleri satõn alõrken bu 
koşullarõn sağlanmõş olmasõna dikkat etmektedirler . Sadece belli koşullarõ sağlamõş ürünlerin 
pazara girmesine izin verilmekte ve giren ürünler de  sõk sõk denetime tabi tutulmaktadõr . 
 

Tablo: 6. Dünya Su Ürünleri İthalatõnda Önde Gelen Ülkeler (Değer -1000 Dolar) 
 
Ülke  1993 1994 1995 1996 
Japonya 14 187 149 16 140 465 17 853 481 17 852 808 
A.B.D. 6 290 233 7 043 431 7 141 428 7 080 411 
Fransa 2 556 151 2 796 719 3 221 298 3 221 298 
İspanya 2 629 799 2 638 737 3 105 684 3 105 684 
Almanya 1 884 301 2 316 449 2 478 817 2 478 808 
İtalya 2 131 181 2 257 462 2 281 316 2 590 285 
İngiltere 1 628 852 1 880 350 1 910 091 2 065 025 
Hong Kong 1 376 856 1 642 105 1 827 691 1 928 143 
Danimarka 1 094 253 1 415 239 1 573 732 1 618 669 
Hollanda 791 608 1 017 635 1 191 857 1 141 647 
Kanada 821 404 913 404 1 034 070 1 158 864 
Belçika 730 459 916 067 1 014 290 966 333 
Çin Halk Cum. 575 929 855 706 941 293 1 797 116 
Tayland 830480 815 616 825 606 818 350 
Güney Kore 537 346 718 451 824 817 1 057 511 
Portekiz 627 713 669 888 763 245 782 858 
Singapur 566 502 619 595 659 681 656 284 
Çin- Tayvan 544 243 560 799 589 723 586 755 
DÜNYA 43 611 027 50 011 052 54 748 795 56 888 113 

  
 Roma Antlaşmasõ 'yla 1957'de Avrupa Topluluğu 'nun kurulmasõyla başlayan Avrupa 
Ülkeleri arasõndaki tarihi bütünleşme süreci günümüze kadar devam etmiş ve tek bir pazarõ 
ortaya çõkarmõştõr. Maastricht Antlaşmasõ (1992) sonrasõ  bu oluşuma Avrupa Birliği adõ 
verilmiştir . Şu anda bu birlikte 15 ülke bulunmaktadõr.  Bu ülkelerin tüketicileri; yüksek gelir 
seviyesine ve belirli bir yaşam standardõna sahip olup gõdalarõn güvenliği ve kalitesine yönelik 
beklentileri yüksektir. Yasalarõ bu yönde düzenlenmiş ve ilgili ülke otoriteleri, tüketicilerini 
korumaya yönelik çeşitli tedbirleri almõşlardõr. Üye ülkelerin kendi yasalarõyla 
uyumlaştõrmayõ taahhüt ettikleri Avrupa Topluluğu direktifleri bu açõdan üçüncü ülkeler için 
önem taşõmaktadõr . 
 
 Dünyadaki en büyük üç ithalat pazarõ olan ABD, AB ve Japonya arasõnda ham ve 
işlenmiş ürünler için en yüksek korumayõ uygulayan AB 'dir. Örneğin dondurulmuş morina 
balõğõ için gümrük vergisi %12, dondurulmuş morina balõğõ filetosu ve kaplanmõş morina 
balõğõ filetosu için gümrük vergisi %13,5 ve bu balõğa ait diğer ürünler için ( kroket vb. 
ürünler) bu oran %20'dir. Uruguay Round'un tam olarak uygulanmaya başlanmasõndan sonra 
bile bu oranlarõn sabit veya çok az miktarda düşmesi beklenmektedir. 
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 ABD ve Japonya'da uygulanan gümrük vergileri daha düşük olup, bu oranlarõn 
önümüzdeki yõllarda daha da düşmesi beklenmektedir. ABD'ye dondurulmuş balõğõn büyük 
bir kõsmõ gümrüksüz olarak girmektedir. Dondurulmuş morina balõğõ, dondurulmuş morina 
balõğõ filetosu ve kurutulmuş morina balõğõ için Uruguay Round taahhütlerinin yerine 
getirilmesinden sonra gümrük vergileri kalkacaktõr. Japonya, dondurulmuş balõk ürünleri için 
%5-7 arasõnda bir gümrük oranõ uygulamaktadõr.  Fakat dondurulmuş istavrit, dondurulmuş 
kalamar, dondurulmuş barlam, surumi ve dondurulmuş morina balõğõ yüzgeci için ithalat 
kotalarõ Uruguay Round'un  tam olarak yürürlüğe girmesine kadar sürecektir. Bu aşamadan 
sonra Japonya, kurutulmuş morina balõğõ gümrük tarifesini %15'ten %10,5'e, konserve ton 
balõğõ gümrük oranõ %15'ten %9.6'ya ve konserve karides için bu oranõ  %15'ten %4.8'e 
indirecektir. 
 
 Genellikle gelişmiş ülkelere ihracatta, gelişmekte olan ülkeler genelleştirilmiş 
Referanslar Sistemi'nin getirdiği  avantajlardan  faydalanmaktadõr . Hatta, AB'ye su ürünleri 
ihracatõ açõsõndan bakõldõğõnda , Asya-Pasifik-Karayip ülkeleri , And Paktõ ülkeleri , Panama 
ve Orta Amerika Cumhuriyetleri gümrük vergilerinden muaftõr . AB aynõ zamanda  kendisiyle 
balõkçõlõk anlaşmasõ yapmõş bir ülkeye örneğin Arjantin gümrüksüz giriş izni vermektedir.  En 
az gelişmiş ülkeler, Karayipler ve NAFTA üyeleri ülkeler, AB su ürünleri pazarõna tercihli 
olarak gümrüksüz girebilmektedir.  
 
 ABD ve AB gibi başlõca ithalatçõ ülkeler tarafõndan  kalite kontrole ilişkin yeni  
regülasyonlar uyumlaştõrõlmõş olmakla birlikte , bu uygulamalar su ürünleri işleme sanayiini 
büyük ölçüde etkileyecektir. HACCP(Hazard Analyses Critical Control Point - Kritik Kontrol 
Noktalarõ Tehlike Analizi)  uygulamasõna dayanan yeni  regülasyon , işleme anõnda kalite 
kontrol prosedürlerinin uygulanmasõnõ gerektirmektedir. Buna göre önümüzdeki yõllarda 
ABD ve AB'de bütün su ürünleri işleme tesislerinin kendilerine ait bir HACCP planõ 
olmalõdõr. Ayrõca bu ülkelere su ürünleri ihracatõ yapan tesislerde mutlaka HACCP 
uygulanmalõdõr. HACCP uygulayacak su ürünleri işleme tesislerinin yapacağõ yatõrõm oldukça 
büyük çapta olacağõ için, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki firmalar, bu yeni uygulamanõn 
aslõnda gelişmekte olan ülkelere karşõ konulmuş bir tarife dõşõ engel olduğu yönünde görüş 
bildirmektedirler. Tesislerdeki değişim sadece ilk adõm olacaktõr . Kontrol birimleri  son 
ürünü kontrol etmekle kalmayõp, HACCP sisteminin gereklerini yerine getirecektir. Ülkemiz 
su ürünleri sanayi uyumlaştõrma ve yatõrõmlardan oluşan  bir süreçten geçmektedir. HACCP 
aynõ zamanda gõda zincirindeki kayõplarõn giderilerek tüketim için daha çok gõdanõn  
kazanõlmasõna yardõmcõ olacaktõr . 
 
 AB'de, HACCP'e geçiş için son tarih ulusal kanunlarõn AB regülasyonlarõna 
uyumlaştõrma sürecine bağlõdõr. 1996'nõn sonunda toplam 26 ülke AB HACCP'in su 
ürünleriyle ilgili anlaşmalarõna imza atmõştõr. ABD için bu süre 18 Aralõk 1997'de sona 
ermiştir. Eğer ithal edilen su ürünleri yerli ürünler gibi bir kalite kontrol sürecinden geçmemiş  
ise ve bu konuda bir güvence yoksa , ürünün bu ülkelere girişi engellenecektir. Bu yüzden, 
pazara girişin devamlõlõğõnõ sağlamak için birçok ülke (Avustralya, Kanada, Brezilya, 
Tayland, Fas, Yeni Zelanda gibi ) HACCP ile ilgili uyumlaşmalarõnõ tamamlamõşlardõr.  
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1995 'te Japonya'daki bir hanenin tüketim harcamasõ yõllõk  ortalama 45125 $ olarak 

(1$=105 yen) gerçekleşmiştir (bu rakam hane için yatõrõmlarõ ve hayat sigortasõ ödemelerini 
kapsamamaktadõr). 1995'te ortalama bir hane halkõ yõlda sadece gõda için 8901 $ harcamõştõr 
ve bunun %21'i et ve su ürünlerini kapsamaktadõr . Öte yandan , dõşarõda yemek için Japon 
tüketicileri yõllõk gelirlerinin %16'sõnõ ayõrmaktadõrlar .  
 

Uygun fiyatlõ ürünleri tercih eden Japon tüketicileri , dünyada kaliteye en çok önem 
veren kitlenin başõnda gelmektedirler. Düşük fiyatlõ düşük kaliteye sahip ürünler de kesinlikle 
tercih edilmemektedir. Tüketicinin tercihi kaliteli ve uygun fiyatlõ ürünlerdir. Gõda için kalite 
göstergesi tazelik ve lezzettir.  
 
 Su ürünleri  tüketimi açõsõndan, dünyada birinci sõrada olan Japonya , Türk 
ihracatçõlarõ için oldukça geniş bir pazar oluşturmaktadõr . Japon tüketicilerinin tercihinin 
geniş bir ürün yelpazesine yayõlmõş olmasõ, Türk ihracatçõlarõ açõsõndan bir avantaj arz 
etmektedir.  
 

Dünyada en büyük ekonomiye sahip  2. ülke olan Japonya'da , son yõllarda görülen 
sosyo-ekonomik  güçlerdeki değişim , ulusallaşma,  Japon yeninin değer kazanmasõ ve 
süregelen ekonomik durgunluk gibi faktörler üreticiler arasõndaki ilişkileri etkileyerek 
perakende pazarõnda önemli değişiklikler meydana getirmiştir.  Bunun sonucu ,  tüketicinin 
taleplerini daha düşük fiyatlarla karşõlamak amacõyla bir fiyat rekabeti başlamõştõr.  Firmalar, 
ayakta kalabilmek için maliyetlerini kõsmõş ve düşük fiyatlõ kalemlerin üretimine 
geçmişlerdir. İthal ettiği ürünleri satõşa sunan büyük marketler ise , yüksek yenin de etkisiyle , 
doğrudan ithalata yönelmişlerdir. Böylece, çeşitli dõş ticaret firmalarõ ve toptancõlar  aradan 
çõkarõlmõş ve fiyat avantajõ elde edilmiştir. Dağõtõm şirketleri ve büyük toptancõlar artõk tercih 
edilmediğinden Türk ihracatçõlarõnõn Japonya'da kendi bürolarõnõ kurmalarõ  gerektiği 
gerçeğini ortaya koymaktadõr .  
 
 Bir başka potansiyel arz eden  ürün grubu da kabuklulardõr. Gõda sanayi düzenli olarak 
karides ve istakoz talep etmekte olup, bu talep üretimin yeterli olmamasõ nedeniyle ithalat 
yoluyla karşõlanmaktadõr . Karideslerde Japon tüketicilerinin tercihlerini belirleyen en önemli 
unsur açõk kõrmõzõ renkleridir . Büyük boyutlarõn da bir tercih nedeni olduğu Japonya'da 
ürünlerin boyutlarõna göre ayrõlmõş ve belli bir standartta olmalarõ önemlidir.  
 
 Kabuklular için Uruguay Round çerçevesinde 1995 yõlõndan itibaren gümrük 
vergilerinde indirime gidilmiştir ve şu anda bu indirim %26'dõr . Kalamar da dondurulmuş 
halde tüketiciler tarafõndan  satõn alõnmakta ve %5 oranõnda da bir gümrük vergisi 
uygulanmaktadõr. 
 
  İspanya'da genel olarak ekonomik durgunluk yaşanmasõna karşõn , balõk tüketimi 
bundan etkilenmeyip diğer gõdalarõn aksine artmaktadõr . Tüketiciler , balõk alõşverişlerini 
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geleneksel pazarlardan yapmaktadõrlar . İspanyol tüketiciler damak zevki konusunda oldukça 
muhafazakar olduklarõ için yeni bir ürünü pazara sunmak oldukça zor olabilmektedir . 
 
 İspanyol balõk konserveleme sanayii sadece yerel firmalarõn ellerinde bulundurduklarõ 
, belki de tek sektördür . İspanya'nõn AB 'ye girişi artan rekabetten dolayõ genel olarak çeşitli 
sanayi dallarõnõ olumsuz olarak etkilemiştir . Tekrar yapõlanma ve teknik eksiklik giderme 
maliyetinin yüksekliği , oluşan rekabet ortamõ karşõsõnda giderek daha olumsuz bir etki 
yapmõş ve çoğu fabrikanõn kapanmasõna neden olmuştur . Bu zaman diliminde AB üyesi  
olmayan ülkelerden yapõlan ithalatta , özellikle Kuzey Afrika Ülkelerinde bir artõş olmuştur 
.Artan rekabet ve işlenmiş ürünlere olan yerel talebin düşüşü, İspanyol su ürünleri konserve 
sanayiini ihracata yönlendirmiştir . Rekabet  koşullarõnõ hafifletmek amacõyla birkaç Kuzey 
Afrika ülkesine özellikle Fas'a yatõrõm yapmaya başlanmõştõr . Konserve balõkta  %41 ile ton 
balõğõ ilk üretim kalemlerinden biridir, onu %10 ile sardalya  ve %9 ile palamut izlemektedir.  
 

İspanya Tarõm, Balõkçõlõk ve Gõda Bakanlõğõ , 1995 verilerine göre İspanyol tüketiciler 
gõda harcamalarõnõn %12,3'ünü su ürünlerine ayõrmaktadõr . Yine aynõ yõlda İspanya'daki su 
ürünleri tüketimi 45 kg/kişi-yõla ulaşmõş  ve İspanya Avrupa'da en çok su ürünleri tüketen 
ulus niteliğini kazanmõştõr . Yine İspanyol tüketicileri bu tüketim miktarõ ile Japonya'dan 
sonra dünyada da en çok su ürünleri tüketen ulus unvanõnõ da kazanmõşlardõr . 
 
 İspanya�da taze balõk toplam tüketiminin %46'sõnõ oluştururken , bunu %30 ile 
yumuşakça ve kabuklular , %15 ile dondurulmuş balõk ve %8 ile konserve edilmiş su ürünleri 
izlemektedir.  
 

Çok büyük olan talebi karşõlamak  ve denizdeki balõklarõ fazla miktarda avlayarak 
zarar vermemek için İspanya İthalata yönelmiştir. İspanyol ithalatçõlarõ, AB sõnõrlarõ dõşõnda 
balõk ihtiyaçlarõnõ karşõlamak için yeni fõrsatlar aramaktadõr. 
 
 Taze ve  dondurulmuş balõk ithalatõ, 1993'te 5,3 milyon ton olup (yaklaşõk 13,1 milyon 
$ değerinde) , bu ithalat bakalorya , sardalya ve somon balõklarõ üzerine yoğunlaşmõştõr . 
 
 İspanyol pazarõna en büyük ihracatõ gerçekleştiren ülkeler AB ülkeleri olup  bunlar 
arasõnda  Fransa, İngiltere ve Danimarka başta gelmektedir. Fransa ve İngiltere'den  ithal 
edilen balõklarõn %30'u taze balõklardõr .  
 

Yumuşakçalar da İspanya hedef pazarõ içinde değerlendirilmesi gereken bir unsurdur . 
Yumuşakçalara yönelik talebin  yõlda %5 dolayõnda artmasõ beklenmektedir.  Yumuşakçalar , 
tõpkõ balõklar gibi taze olarak tüketilmektedir (%50) . Bunu %40 ile dondurulmuş ve %10 ile 
konserve edilmiş yumuşakçalar izlemektedir . Bu durum tür bazõnda incelendiğinde  en 
popüler türlerin kalamar , midye , mürekkep balõğõ ve tarak olduğu görülmektedir . Diğer 
ihracatçõ ülkeler Fas, İtalya ve Hindistan olmuştur . Ürün bazõnda incelendiğinde ise  Fas'õn 
dondurulmuş kalamar ve ahtopot , Fransa'nõn taze kalamar ve ahtopot, İtalya'nõn taze tarak , 
Hindistan'õn ise dondurulmuş tarak ürünlerinde ihracatçõ olduğu görülmektedir . 
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Yumuşakçalar konusunda üçüncü ülkelere yönelik  gümrük vergileri %6-8 arasõnda 
değişmektedir. Potansiyel arz eden bir başka ürün, talebi özellikle Noel zamanõ artan 
õstakozdur. 
  

Su ürünleri Çin insanõnõn beslenmesinde önemli bir rol oynamaktadõr . Buna paralel 
olarak da Hong Kong'daki  su ürünleri pazarõ Hong Kong  gõda sektörünün önemli bir 
bölümünü oluşturmaktadõr . 1995'te Hong Kong yaklaşõk 1,8 milyar $'lõk su ürünleri ithalatõ 
yapmõştõr . Hong Kong su ürünleri sektörü yerel talebi üretimiyle karşõlayamadõğõndan , 
ithalata bağõmlõ hale gelmiştir. Nüfus ve gelir artõşõ bu pazarõn daha da büyümesine önemli 
katkõ sağlayacaktõr .  
 

Tüketici yapõsõ incelendiğinde ise , günlük yaşamda temel besin maddesi olarak su 
ürünleri tüketen altõ milyondan fazla bir kitle olduğunu bilmekte yarar vardõr . Nüfusunun 
%34,7'si 15-34 yaşõnda olan Hong Kong'un bu genç nesli daha iyi eğittiği düşünüldüğünde ve  
gelecekte yükselecek olan gelirlerini daha çeşitli ve katma değeri daha fazla gõda ve su 
ürünlerine harcayacaklarõ tahmin edilmektedir. Asya ülkeleri arasõnda kişi başõna yõllõk balõk 
tüketimiyle (57 kg) Tayvan'dan sonra ikinci sõrayõ alan Hong Kong'da su ürünleri daima talep 
edilen bir kalemdir . 
 

Hong Kong'a su ürünleri ihracatõ yapan başlõca ülkeler pazar yakõnlõğõ ve su ürünleri 
ticareti konusunda geçmişi olan ülkelerdir .   
 
 İthal edilen kalemler arasõnda özellikle taze veya soğutulmuş somon balõğõnda büyük 
artõşlar gözlemlenmiştir . Benzer şekilde , kabuklu ve yumuşakça ithalatõnda da artõşlar  
meydana gelmiştir . Fakat , fileto dõşõndaki dondurulmuş balõklarda da bir düşüş söz 
konusudur.  Somon balõğõ ürünleri bu ithalatõn  %1,4'ünü oluştururken , kabuklu ürünler 
%32,2'lik bir paya sahiptir . Buradan da açõkça anlaşõlmaktadõr ki, kabuklular Hong Kong  
tüketicileri arasõnda önemli bir yere sahiptir .  
 

Çin Halk Cumhuriyeti daha çok domuz ve tavuk eti tüketmesine karşõn , büyük 
nüfusundan dolayõ hala dünyanõn en büyük su ürünleri tüketicisi konumundadõr. 1995'te ÇHC 
960 milyon $ değerinde 1,34 milyon ton su ürünü ithal etmiştir . Bu ithalat , belirli bir ülke 
tarafõndan yapõlmayõp , çeşitli  dünya ülkelerinden (ABD, Rusya, İzlanda, Ekvator , Tayland , 
Endonezya, Avustralya ve Norveç) gerçekleştirilmektedir . 
 
 Avrupa'da en çok su ürünleri tüketen (25 kg/kişi-yõl) uluslardan biri olan Fransõzlarõn 
bu tüketiminin daha da artmasõ beklenmektedir . 1996 su ürünleri tüketiminin BSE hormonu 
krizi nedeniyle daha da  artmõş olacağõ düşünülmektedir . Tüketimindeki artõşõn diğer 
nedenleri Fransa pazarõnda bulunan su ürünlerinin çeşitliliği, kalitesi ve taze su ürünleri 
satõşlarõnõn %55'ini ellerinde bulunduran süper marketlerin küçük birimlerinde 
gerçekleştirilmesidir . Fileto  balõklarõn satõşlarõ yüksek oranda artmaya devam etmektedir. 
Aynõ zamanda tüketilmeye hazõr su ürünlerinin de gelecekte iyi bir yeri olacağõ  tahmin 
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edilmektedir . Taze ve paketlenmiş balõğõn son zamanlarda özellikle tercih edilir bir kalem 
haline geldiği belirtilmektedir . 
 
 1996 yõlõna göre %3 oranõnda bir artõş kaydeden taze balõk tüketimindeki bu 
yükselmenin nedeni, balõklarõn temizlenmiş, dilimlenmiş (pişirilmeye hazõr) olarak satõşa 
sunulmaya başlanmasõ olarak görülmektedir. 
 
 Dondurulmuş balõk ürünlerindeki artõşlarõn nedeni dondurulmuş balõklarõn 
paketlerinde yapõlan yeniliklerdir ( örneğin plastik ambalajlar yerine açõlõp kapanabilen, 
albenisi olan ve içi görünebilen karton kutular ) . Yine yarõ-hazõr ürünler de (örneğin 
zeytinyağõnda hazõrlanmõş balõklar) pazarda önemli yer edinmeye başlamõşlardõr. 
 

Fransõzlarõn yüksek düzeyde gelişmiş olan sağlõk bilinci ülkede beyaz et tüketiminin 
giderek  hakim olmasõna neden olmuştur . İstatistikler, toplam nüfusun %85'inin su ürünlerini 
sadece özel günlerde değil , düzenli olarak  tükettiğini göstermektedir.  
 

1995'te Fransa su ürünleri  ithalatõnõn yaklaşõk 3 milyar $ olduğu tahmin edilmektedir . 
Fransa'da geleceği olduğu düşünülen su ürünleri somon, yengeç , istakoz , konserve edilmiş 
ton balõğõ ve kerevittir . Tüm Avrupa ülkeleri arasõnda Fransa , taze ve dondurulmuş somon 
balõğõ için en büyük pazar olarak görülmektedir .  
 

İtalya su ürünleri üretimi  incelendiğinde  İtalyan balõkçõlõk filosunun (toplam 38 000 
tekne) yõllõk 350 000 ton balõk avladõğõ , AB Ortak Balõkçõlõk Politikasõ sonucu bu miktarõn  
her geçen yõl düştüğü  görülmektedir. İtalya'nõn su ürünleri tüketimi son yõllarda artõş 
kaydetmiştir. Fakat bu artõş , İtalyan tüketicileri dünyanõn en çok balõk tüketen uluslarõ  
arasõna sokmaya yetmemiştir . Ancak İtalyan tüketicilerin beslenme alõşkanlõklarõ  
değişmektedir. Sağlõklõ beslenme faktöründen dolayõ ,  kõrmõzõ ete olan ilgi yavaş yavaş su 
ürünlerine kaymaktadõr . İtalyan tüketiciler , özellikle Akdeniz'den elde edilen taze balõk 
ürünlerini tercih etmektedir. Fakat işlenmiş ve dondurulmuş balõğõn gün geçtikçe önemi 
artmaktadõr .  
 
 Temsilciliklerin İtalyan pazarõnda önemli bir  yeri vardõr ve birçok ihracatçõ pazara 
girebilmek için onlarõn servisinden yararlanmaktadõr . Bunun önemli bir nedeni de pazar 
hakkõnda çok şey bilmeleri ve ilgili dağõtõm ağõna kolayca ulaşabilmeleridir . Genellikle , 
dondurulmuş balõk tüketiciye süper marketler , gõda satõcõlarõ ve özellikle dondurulmuş gõda 
satan marketler vasõtasõyla ulaşmaktadõr . Kuzey İtalya ithalatõn  %63'ünü tüketmektedir . 
 
 İtalya'nõn  ithalat yaptõğõ ülkeler arasõnda Akdeniz ülkeleri (Fransa , İspanya , Fas , 
Tunus , Cezayir ) esas ağõrlõğõ oluşturmaktadõr . İtalya'nõn önümüzdeki yõllarda  ithalatõnõ 
arttõracağõ düşünüldüğünde ; Türkiye menşeili su ürünlerinde , fiyat ve kalite konusunda 
dikkatli olunduğu takdirde , İtalya'ya yönelik bir ihracat artõşõnõn mümkün olabileceği  
düşünülmektedir.  
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 Kalamar , mürekkep balõğõ ve ahtapot gibi ürünler taze şekilde yakalanõr yakalanmaz 
satõşa sunulmaktadõr . Ayrõca bu ürünlerin tüketiciye bir başka  ulaşõm şekli de restoranlar 
vasõtasõyla olmaktadõr .  Bu ürünler açõsõndan oldukça geniş üretime sahip olan Türkiye'nin 
mevcut olan ihracatõnõ artõrma olasõlõğõ yüksek görülmektedir. 
 
 Yumuşakça ve kabuklu su ürünleri ticareti yapan firmalar daha çok ülkenin kuzeyinde, 
özellikle  Milano çevresinde toplanmõştõr , fakat Ancona , Napoli , Venice ve Trieste'de 
önemli  firmalar bulunmaktadõr . 
 
 Türkiye'de de avlanan kum midyesi İtalyan tüketicileri arasõnda son zamanlarda 
önemli sayõlabilecek bir popularite kazanmõştõr. Çünkü bu ürünün spagetti ile pişirilmesi ile 
(spagetti alle vongole ) yapõlan  yemek İtalyan sofralarõnda  önemli yer edinmiştir .  
 
 Portekiz balõk filosunun hacmi son yõllarda  daraltõlmõştõr . Ancak filolarõn AB 
yardõmlarõyla  modernleştirilmesi ile filonun yapõsõndaki değişikliklere karşõn üretim sabit 
kalmõştõr. Hatta  nüfus artõşõndan doğan  talep artõşõ , ithalat yoluyla  karşõlanmõştõr . 1995'te  
782,7 milyon $ olarak gerçekleşen ithalatõn üç yõl içinde  %16 civarõnda  artmasõ 
beklenmektedir . Kabuklu ürünlerde tüketim miktarõ 1992'de 1,4 kg/kişi yõl olarak 
gerçekleşmiştir .  
  

Yerel Portekiz kabuklu üretimi toplam talebin sadece %1'ini karşõladõğõndan talebin 
neredeyse tamamõ ithalat yoluyla  karşõlanmaktadõr. Yakõn gelecekte bu talebin %25 oranõnda 
büyüyeceği tahmin edilmektedir. Fakat uzun vadede Avrupa'daki durgunluğun bu pazara da 
yansõmasõ beklenmektedir. Ayrõca tüketicinin yenmeye hazõr veya yarõ işlenmiş ürünlere ilgi 
duymaya başladõğõ ve bu ürünlerin gelecekte önemli yer tutacağõ tahmin edilmektedir ( örneği 
dondurulmuş karides kuyruğu, soyulmuş karides). 
 
 Avrupa Birliği'nin ortasõnda yer alan Belçika , tüketicilerin çeşitliliği ile iyi bir su 
ürünleri pazarlama alanõ oluşturmaktadõr. Belçika pazarõna girmek isteyen ihracatçõlar için 
yeni fõrsatlar gün geçtikçe artmaktadõr. Toplam ithalatõnõn %58'i su ürünlerinden oluşan 
Belçika , bu yüzden bir hedef pazar olarak düşünülmelidir .  
 
 Belçikalõ tüketiciler, Kuzey Avrupa Ülkelerinde olduğu gibi soğuk su balõklarõnõ tercih 
ederken, kabuklu tüketimi açõsõndan Akdeniz ülkelerindeki tüketim eğilimini 
anõmsatmaktadõr.  
                        
 Su  ürünleri tüketim oranõ kişi başõna yõllõk 19,7 kg 'a  ulaşan  Belçika'da su ürünleri 
tüketmek sağlõklõ yaşamanõn ilk şartlarõndan biri olarak kabul edilmektedir . 
 
 Belçika'da su ürünleri tüketim oranlarõ ; %30 taze balõk , %25 dondurulmuş balõk , 
%20 kabuklu ve yumuşakçalar ve %25 işlenmiş balõk , hazõr yemek ve konserve balõk  
şeklindedir . 
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Belçika'nõn yerel üretimi talebin ancak %4'ünü karşõlayabildiğinden , kabuklularõn 
neredeyse tamamõ , ithal  edilmek durumundadõr . Karidesler konusunda başlõca ihracatçõ 
ülkeler Güneydoğu Asya ülkeleridir (%50) . Norveç ve Danimarka da önemli ihracatçõ ülkeler 
konumundadõrlar . İstakoz ihracatçõlarõ Hollanda (%45-Kanada'dan ithal edilip re-eksport ile 
satõlmaktadõr) , Kanada (%35) ve ABD' (%12). Belçika tarafõndan ithal edilen ürünlerin üçte 
biri tekrar Avrupa'ya satõlmaktadõr .  
 
 Hollanda'da su ürünleri tüketimi  yõldan yõla  artmakta olup yõlda kişi başõna tüketim 
miktarõ 13,5 kg'dõr . Ancak , bu rakamõn et ürünleri  ile karşõlaştõrõldõğõnda (42 kg/kişi-yõl) çok 
düşük düzeyde kaldõğõ ifade  edilmektedir . Hatta Uruguay Round'a bağlõ olarak et fiyatlarõnõn 
düşeceği ve böylelikle su ürünleri tüketiminin sõnõrlõ kalabileceği de belirtilmektedir. 
Hollanda pazarõndaki en popüler ürünler uskumru , istavrit , dil balõğõ gibi yassõ balõklar , 
karides ve midyedir. 
 
 Taze su ürünleri ithalatõnda başlõca ürünler levrek , yõlan balõğõ , canlõ kerevit ve 
böcektir. Yõlan balõğõ tekrar işlenmek üzere ithal edilirken , diğer ürünler restoranlara 
satõlmaktadõr .  
 

İthal edilen başlõca ürünler barbunya ve levrek , istakoz kuyruklarõ ve karidestir . Son 
zamanlarda hava yolu vasõtasõyla nakledilen taze ürünlere yönelik talep artmaktadõr . Bir diğer 
bölüm ise Hollanda'da yaşayan Surinam ve Akdeniz kökenli uluslardõr (toplam nüfusunun 
%7'si). Hollandalõ tüketicilerden farklõ damak zevkine sahip olan bu kesim , özellikle kalamar 
, ahtapot, levrek ve diğer egzotik ürünleri tercih etmektedir . Re-export pazarõ oldukça 
gelişmiş olan Hollanda da  karides , dondurulmuş ton balõğõ , ahtapot , kalamar ve konserve 
balõk tekrar ihraç edilmek üzere ithal edilmektedir .  
  
 Toplam 221 milyon $ ile karides ithalatõ son yõllarda önemli artõşlar göstermiştir ve 
daha da artmaya devam edeceği tahmin edilmektedir . Türkiye'nin 2000 tona yaklaşan karides 
üretimi ile Hollanda'nõn uygun bir pazar olabileceği düşünülmektedir . 
  
 Konserve edilmiş ürünler arasõnda konserve  ton balõğõ Hollanda ithalatõnda önemli rol 
oynamaktadõr . Türkiye'nin de konserve  ton balõğõ ihracatõ mevcut olup , talebi fazla miktarda 
olan bu ürünün ihracatõnõn arttõrõlmasõ mümkün görülmektedir . 
 
 BSE salgõnõndan sonra toplam su ürünleri tüketiminde önemli artõşlar  gözlenen 
İngiltere'de , Ortak Balõkçõlõk Politikasõ kapsamõnda  stok kontrolü nedeniyle avlanan balõk 
miktarõ sõnõrlõ kalmõştõr . Hammadde sõkõntõsõ arz ve talep arasõnda büyük bir uçurum 
yaratmõş, fiyatlarõn ve ithalatõn artmasõ sonuçlarõnõ doğurmuştur . Fiyatõnõn daha uygun 
olmasõndan dolayõ somon balõğõ özellikle değer kazanmõştõr . Şu anda su ürünleri pazarõnda 
üçüncü konumda bulunan somon balõğõ pazarõnõn önümüzdeki yõllarda daha da genişleyeceği 
düşünülmektedir . 
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 1996 yõlõnda su ürünleri tüketimi önceki yõla oranla %5.5 artmõştõr. Bu artõşõn önemli 
bir nedeni de su ürünlerinin restoran ve lokantalar tarafõndan yüksek oranlarda talep edilmesi 
olduğu düşünülmektedir. Hanelerin taze ve dondurulmuş su ürünleri talebi 1996'ya göre %3.5 
oranõnda artarken, konserve edilmiş su ürünlerinde bu oran %8 olmuştur.    
 
             İsveç su ürünleri pazarõnda; kabuklu ve yumuşakçalarla birlikte konserve edilmiş ve 
hazõrlanmõş balõklar önemli yer tutmaktadõr . İsveç'in su ürünleri dõş ticareti incelendiğinde 
miktarõn azaldõğõ , fakat buna karşõn değerin arttõğõ görülmektedir . İsveç'e en fazla ihracat 
yapan ülkeler sõrasõyla Norveç , Danimarka ve ABD'dir . 
 
 İsveç'te  çok popüler olan bir ürün de kerevittir . Tüketimi mevsimsel olan bu ürün , 
her yõl Ağustos ve Eylül aylarõnda avlanõp tüketilmektedir . 1994'te tüm yõl boyunca 
avlanmasõna izin verilmesine karşõn ,  mantar salgõnõndan dolayõ kerevit üretimi çok sõnõrlõ 
düzeyde kalmaktadõr . Kabuklu su ürünlerinden istakoz  özellikle noel/yõlbaşõ dönemlerinde 
çok miktarda talep edilmektedir . İstakoz ithalatõ canlõ olarak yapõlmakta , havayolu ile İsveç'e 
ulaştõrõlan ürünler tüm İsveç'teki otel ve restoranlarda tüketiciye sunulmaktadõr .  
 
 1997 yõlõnda İsveç kerevit fiyatlarõnõn 1996 yõlõna göre %15-20 oranõnda  daha düşük  
olduğu tahmin edilmektedir . Bu fiyat düşüşünün ilk nedeni ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti 
arasõndaki rekabettir . Bir diğer neden de geleneksel olarak İsveç'e taze kerevit ihraç eden 
Türkiye'nin de tekrar pazara girmesi ve Türk kerevitinin İsveç damak tadõna daha uygun 
olmasõdõr . 
 
4.4. YEDİNCİ BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Kamuda etkin, yönlendirici, kaynaklarõ yönetici, geliştirici bir yapõlanmanõn örneğin 
bir Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün bulunmamasõ, araştõrma geliştirme ve eğitimde 
yetersizliğe, üreticilerin yeterli düzeyde örgütlenememesine, sanayinin gelişememesine, alt 
yapõ eksikliklerine neden olduğu bilinmektedir. 
 

Uluslararasõ çalõşmalara yeterince önem verilmemiş, ICCAT, FAO, OECD gibi 
örgütlerde alõnan kararlarda ülke menfaatleri doğrultusunda etkin olmakta güçlükler 
yaşanmõştõr.  
 Su ürünleri işleme sanayiinin, geliştirilmesi kalitesi bozulmadan tüketiciye 
ulaştõrõlmasõ için, ülkede soğuk ve donmuş zincirin etkinlikle kurulmasõ tavsiye edilmiş ancak 
istenilen performansa erişilememiştir. 
 

Sektörün daha güvenli gelişebilmesi için öncelikle güvenilirliği olan bir bilgi 
sisteminin oluşturularak bunlarõn analizi gereklidir. Ancak ülkenin mevcut şartlarõ; kayõtlõ 
sisteme geçmede balõkçõyõ, yetiştiriciyi, sanayiciyi, pazarlamacõyõ ve aracõyõ olumsuz 
etkilemektedir. Diğer sektörler gibi devlet yardõmõ ve önceliği alamayan sektörde oluşan kayõt 
dõşõ ekonomi sektörün milli gelir içerisindeki gerçek gücünün bilinememesine  neden 
olmaktadõr. Bu nedenle sektöre gereken önem verilmeli, kayõtlõ sisteme geçilmeli ve 
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oluşturulacak veri tabanõ ile sağlõklõ sektör projeksiyonu yapõlmalõdõr. Mevcut istatistiksel 
verilerin de bu yöndeki bir anlayõşla değerlendirilerek yönlendirilmesi gerekmektedir. 
 

Ülkemizde balõk genellikle taze olarak tüketilmekte, konservelenmiş, tuzlanmõş, 
dondurulmuş, tütsülenmiş olarak işlenmiş ürünlerin tüketim alõşkanlõğõnõn yaygõnlaşmasõ 
yönündeki çalõşmalar özel sektör tarafõndan gerçekleştirilmekle beraber yeterli olmamõştõr. 
 

Su ürünleri kaynaklarõnda, kurulan sanayi tesislerinin kaynaklara verdiği zarar veya 
kaynaklarda meydana getirdiği değişimler, ödenek yetersizliği, alet ekipman ve yeterince 
uzman bulunmamasõ, konulara iller düzeyinde önem verilmemesi nedeniyle, kaynaklarõn 
sürekliliği ve verimliliği konusunda belirsizliğin oluşmasõna ve sektörün kesintisiz hammadde 
sağlamasõna engel teşkil etmektedir.  
 

Ülkemizde balõkçõ barõnağõ veya balõğõn karaya çõkõş noktalarõnõn tanõmõ, her boy ve 
her su kesimindeki balõkçõ teknelerine hizmet vermek amacõ ile dalgakõranlarla korunmuş, 
yöre balõkçõlarõna yetebilecek büyüklükte basen ve kara alanõna sahip, yükleme, boşaltma, 
bağlama rõhtõmlarõ ile içme suyu, elektriği, saha aydõnlatmasõ, ağ kurutma sahasõ, tekne bakõm 
ve onarõm tesisi, balõkçõ lokali, soğuk hava deposu, buz üretim tesisi ve deniz ürünleri 
pazarlama ve satõş yerleri bulunan kõyõ yapõlarõ olarak belirtilmekte, ancak bu standartlarõ 
taşõyabilen balõkçõ barõnağõ hemen hemen yok denecek kadardõr. Su ürünlerinde kalitenin 
muhafazasõnda büyük önem taşõyan soğuk zincirin başlamasõnda tekneden sonra ikinci öneme 
sahip bu yerlerin rehabilitasyonu acil bir önem arz etmektedir.  
 

Pazarlama ve üretim giderlerini etkileyecek, ürünlerin taşõma giderlerinin en düşük 
düzeyde olmasõ istenmiş ancak bu doğrultuda yapõlan çalõşmalar  yetersiz kalmõştõr. 
 

Yol, su ve elektrik gibi altyapõ ihtiyacõnõn tesise ekonomik olarak sağlanmasõ tavsiye 
edilmiş ancak bu çalõşmalar ihtiyaca cevap vermemiştir. 
 

Balõkhaneler, su ürünlerinin açõk arttõrma ile toptan satõşõnõn, muhafazasõnõn, kalite ve 
sağlõk kontrolünün yapõldõğõ yerlerdir. Belediyelerle gerçek ve tüzel kişiler tarafõndan 
kurulmakta ve işletilmektedir. Satõş ise açõk arttõrma ile yapõlmaktadõr.  
 

Sayõ, nitelik ve nicelik açõsõndan yetersiz olan balõkhanelerin, sağlõk ve güvenlik 
açõsõndan iptidai yöntemlerle çalõştõğõ, yeterli teknik personelden yoksun olduğu, satõşõ 
yapõlan su ürünü müstahsilden, belediye, kabzõmal, yardõmcõ, yazõhane, stopaj v.b. isimler 
altõnda %16-20 'lik maddi değere varan oranlarda vergi adõ altõnda kesinti yapõldõğõ, üretime 
hiç yardõmcõ olmayan kişilere kazanç sağlandõğõ halde gerçek müstahsilin mağdur olduğu, su 
ürünleri kooperatif ve birliklerinin dõşõnda yapõlan satõşlarda gerçekleştirmelerde Maliye 
Bakanlõğõ 'nca vergi açõsõndan gerekli kontroller yeterince yapõlmadõğõ, çõkan balõk 
arabalarõna sevk irsaliyesi kesilmediği tespit edilmiş ancak balõkhanelerin sorunlarõna köklü 
bir çözüm getirilememiştir. 
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Avlanma teknolojisi stoklarõn rasyonel kullanõlmasõnda kaliteli ürün elde edilmesinde 
önemli rol oynamaktadõr. Su ürünlerinin nerede, ne zaman, ne miktarda, en ekonomik ve 
kolay şekilde nasõl avlanacağõ, taşõnacağõ ve korunacağõ konularõ avlanma teknolojisinin 
temelini teşkil etmekte olduğunun önemi tam olarak anlaşõlamadõğõndan halen ekonomik 
kayõplarõn olduğu bilinmektedir. 
 

Türkiye'nin adaylõğõnõn onaylandõğõ Avrupa Topluluğu açõsõndan özellikle, su ürünleri 
sektöründe kooperatifleşme yapõsõnõn incelenmesi gerekmektedir. Su ürünleri kooperatifleri 
birer dayanõşma ve işbirliği kuruluşu olmalarõ yanõnda onlarõn kuruluş amacõ ve çalõşma 
konularõ Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ'nca belirlenmiştir. Her türlü su ürünlerinin istihsal, 
işleme, depolama ve pazarlama konularõnda ortaklarõna hizmet vermek amacõyla kurulan su 
ürünleri kooperatifleri bu amacõ gerçekleştirmek için; 

 
• Su ürünlerinin avlama faaliyetini düzenlemek ve yönetmek, 
• Çeşitli su ürünlerini cins ve durumlarõna göre standart sõnõflara ayõrmak, sağlõk şartlarõna 

ve piyasa taleplerine göre ambalajlamak, 
• Piyasaya sevk işlerinde su ürünlerinin istenen ve ihtiyaca uygun şekilde hazõrlanmasõnõ, 

muhafaza edilmesini ve naklini sağlamak, 
• Taşõnõr ve taşõnmaz mallar, bilgiler edinmek, yaptõrmak veya gerektiğinde satmak, 

işletmeleri devralmak, kooperatifin yatõrõmlarõ için gerekli tesislerin yapõlmasõna karar 
vermek, 

• Ortaklarõn her türlü ihtiyaçlarõnõn temini ve elde edilen su ürünlerinin değerlendirilmesi ve 
pazarlanmasõ ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerini yapmak veya yaptõrmak, 

• Kredi alõnan banka, kurum ve kuruluşlarõna kooperatif tüzel kişiliğine ait taşõnõr veya 
taşõnmaz mallarõ ipotek ve ortaklarõ adõna kefalette bulunmak, görevleri vardõr. 

 
Bu görevlere rağmen kooperatifler su ürünleri sanayiinin gelişmesindeki gerçek 

faaliyetlerini yeterli ölçüde gerçekleştirememişlerdir. 
 

Yedinci Beş Yõllõk Plan döneminde belirtilmesine rağmen AB üye ülkelerinde olduğu 
gibi su ürünleri kooperatiflerinin üst teşkilatlanmalarõnõn halen oluşmamasõ alõnan kararlar ve 
uygulamalarda birlikteliğin sağlanmasõnda, sorunlarõn çözümünde güçlükler yaşanmasõna 
neden olmuştur. 
 

Balõk unu ve yağõ üreten yan sanayi, teşvik verilmediği halde Doğu Karadeniz 
Bölgesinde büyük bir kapasite oluşturularak kurulmuş, sonuçta ham madde özellikle hamsi ve 
istavritin gõda sektöründe kullanõmõnõn artõşõ ve söz konusu hamsi ve istavrit üretiminde 
azalma sonucu balõk unu ve yağõ üretimi azalmõş ve bu ürünler son yõllarda ülkemize ithal 
edilir duruma gelmiştir. 
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 Su ürünleri gõda sanayiisinin geliştirilmesi yönünde sağlanan krediler ve teşvikler 
sektörel olarak belirlenen hedeflere ulaşõlmasõnda yetersiz kalmõştõr. 
 
4.5. SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ VE PAZARLANMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

4.5.1. Kalite Kontrol ve Denetim  

 
01.01.1996 tarihinden itibaren Avrupa Birliği su ürünleri ithalatõnda 91/492/EEC canlõ 

çift kabuklu üretilmesi ve pazara sunulmasõna ilişkin direktif ile 91/493/EEC balõk ve diğer su 
ürünlerinin üretilmesi ve pazara sunulmasõna ilişkin direktiflerin gerektirdiği sağlõk 
koşullarõna sahip olmayan su ürünlerini ilgili ülkeden ithal etmeme kararõ yürürlüğe girmiştir. 
Ülkemizde bu konuda yetkili otorite olan Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ Koruma Kontrol 
Genel Müdürlüğü tarafõndan çõkarõlan yönetmelikler bu iki temel AB kararlarõ yönünde 
hazõrlanmõştõr.  
 
 Su ürünleri ile ilgili olarak belli başlõ direktifler mevcuttur. Bunlarõn en geniş 
kapsamlõsõ olan "Su Ürünlerinin Üretim ve Pazara Sunumu Sõrasõndaki Sağlõk Koşullarõnõ" 
belirleyen 91/493/EEC sayõlõ direktif diğer direktiflerin temelini oluşturmaktadõr. Bu 
kapsamda üretim ve işleme faaliyetleri, kalite, ürün güvenliği ve sunumu ele alõnmõştõr . 
 
 Benzer amaçlarla çõkarõlmõş olan 91/492/EEC sayõlõ direktif de canlõ çift kabuklu 
üretilmesi ve pazara sunulmasõ hakkõnda direktif ilgili ürünlerin üretimi ile ilgili yapõ 
malzemeleri , binalar , tanklar ve ürünlerin depolanmasõ hakkõnda bilgi vermektedir. Bu 
çerçevede gerekli mikrobiyolojik analizi yapacak laboratuvarõn nitelikleri de belirtilmiştir .  
 

Diğer taraftan, 94/356/EEC sayõlõ  direktifin  temeli, HACCP'e (Hazard Analysis at 
Critical Control Points) dayanmaktadõr . Bu kalite kontrolü balõğõn işlenmesi sõrasõndaki en 
tehlikeli aşamalarõ belirleyip kritik kontrol noktalarõnõ bu sonuçlarõna göre belirleme temeline 
dayanmaktadõr. Burada amaç, işlem sõrasõnda oluşabilecek zararõ mümkün olduğu ölçüde 
çabuk belirleyip ürün zarar görmeden önlem almaktõr.  
 

Ambalajlama biçimleri ürünün satõldõğõ örneğin toptancõ, süper market vb gibi yerler 
itibariyle değişmesine karşõn, ürün etiketinde zorunlu olan bazõ bilgiler yer almalõdõr. Bunlar; 
ürünün adõ, ürünün menşei, ürünün işlem derecesi fileto haline getirilmiş, tütsülenmiş..., 
ürünün korunma şekli örneğin dondurulmuş, birim başõna adet miktarõ, ürünün ağõrlõğõ, son 
kullanõm tarihi, gerekli olabilecek uyarõlar, üretici, ithalatçõ veya ihracatçõ ismi, adresi ve onay 
numarasõ v.b. 'dõr. 
 
 Bu doğrultuda belirlenen standartlara uygun tesisler,  Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ  
Koruma Kontrol Genel Müdürlüğünce  onaylanmakta ve bu tesislerden gerek iç pazara satõş, 
gerekse dõş pazara ihracat gerçekleştirilmektedir.  
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 AB 'nin belirlemiş olduğu kriterler doğrultusunda yetiştiricilik çiftliklerinde 
uygulanacak (rezidü) kalõntõ veya atõk planõna ilişkin çalõşmalar sonuçlandõrõlarak ulusal 
(rezidü) kalõntõ veya atõk planõ yürürlüğe konulmuştur. 
 

Bunun yanõsõra Su Ürünleri Kanununun 23. ve 26. maddelerine istinaden Balõkhalleri 
Satõş Yönetmeliği çalõşmalarõ sürdürülmektedir. 
 
 AB ile mevzuat uyum çalõşmalarõnõn devam ettiği şu günlerde yine AB tarafõndan 
kullanõlan ve büyük ölçüde yaygõnlõk kazanmõş olan CN sistem kodlarõ kullanõlmõştõr. Bu 
sisteme göre su ürünlerinin  büyük çoğunluğu Fasõl 3'te yer almaktadõr. Ancak işlenmiş su 
ürünleri ( hazõrlanmõş, konserve edilmiş su ürünleri ve balõk yumurtasõndan elde edilmiş 
havyarlar) Fasõl 16'da 16.04 ve 16.05 alt başlõklarõnda yer almaktadõr. 
 

4.5.2. İşleme ve Değerlendirme 

 Ülkemizde pazarlamanõn gelişememesinin en büyük etkeni sektörün kendini gelişen 
teknolojiye uygun hale getirememesi ve buna bağlõ pazar ağõnõ oluşturamamasõ, dolayõsõ ile 
uluslararasõ pazarlarda süreklilik gösterememesidir. 
 

Türkiye 'de göl ve barajlarõmõzda tabii olarak yetişen ve balõkçõlarõmõz tarafõndan 
üretilen su ürünleri kapasite olarak 15 bin ton civarõndadõr. Sazangiller mahalli olarak 
tüketilmektedir. Etobur balõk çeşitleri ( sudak, turna gibi ) ise sanayi dalõnda işlenerek ihraç 
edilmektedir. Ayrõca kerevit istihsali yapõlmakta olup, canlõ ve konserve olarak ihraç 
edilmektedir. 
 

İstihsal edilen ürünlerin halka ulaşmasõnda ve işlenmelerinde yetersizlik söz 
konusudur. Dünya  ülkeleri ile  rekabette  zorlanmanõn nedeni hammadde sorunu değil 
yetersiz işleme teknolojisidir. Tesislerin yapõlmasõnda, yenilenmesinde,  teknolojiye uyum 
sağlanmasõnda düşük faizli kredi imkanõ sağlanmasõ gerekli ve acildir. 
  

İşleme ve değerlendirme tesislerinin akaryakõt, işçilik, elektrik gibi girdileri olmasõ ve 
KDV oranlarõnõn da çok yüksek olmasõ engelleyici faktörlerdir. 
 

Ülkemiz yetiştiricilik ürünlerinin ihraç potansiyeli yüksek olmasõna rağmen yurt 
dõşõndaki rakiplerle rekabet edilmesi oldukça güçtür. Bunun nedeni de üretimi etkileyen 
faktörlerin güçlüğü, yurt dõşõndaki satõş fiyatlarõnõn döviz bazõnda oluşu, yetiştiricilikle üretim 
yapan diğer ülkelerde hükümetlerin ihracat ve ithalatta çeşitli koruma avantaj ve teşvik 
sağlamalarõna karşõ rekabet gücümüzün olmamasõdõr.  
 

Ülkemizde ihraç edilen ürünlere destekleme primi verilmemektedir. Bu da Dünya 
Ticaret Örgütü ile yapõlan antlaşmalara göre 2004 yõlõna kadar  devam edecektir. Bunun için 
üretim ve işleme safhalarõnda destekleme faaliyetleri  yeniden gözden geçirilmelidir. 
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Su ürünleri, günümüzde ve gelecekte ülkemiz ekonomisine belirli bir emek ve yatõrõm 
karşõlõğõnda sürekli girdi sağlayabilecek önemli bir kaynaktõr. Bugün su ürünlerinin milli 
ekonomimize katkõsõ çok düşük seviyelerde olmasõna rağmen  konunun etkin bir şekilde ele 
alõnarak desteklenmesi ve teşvik edilmesi neticesinde, mevcut potansiyelimiz de dikkate 
alõnarak üretimimizi çok yukarõlara çõkarmak mümkündür. Bu hedefe ulaşmak ve sektörden 
beklenen gelişmenin sağlanabilmesi için sektörün politikalarõnõn uygulamaya konmasõ ve 
yetkilerin bir elde toplanõp bürokratik engellerden kurtulmasõ gerekmektedir. 
 

4.5.3.  Su Ürünlerine İlişkin Krediler ve Teşvikler            

 Su ürünlerinin  ülke ekonomisine daha çok katkõ sağlayabilmesi için sektörün süratle 
gelişmesini sağlamak üzere krediler ve teşvikler arttõrõlmalõdõr.  
 

Ülkemizde tarõm ürünlerine yönelik teşvikler, GATT kapsamõna alõnan tarõm 
ürünlerinin ticaretini uluslararasõ kurallara bağlayan DTÖ (Dünya Ticaret Örgütü) Tarõm 
Anlaşmasõ çerçevesinde sağlanmaktadõr. DTÖ Tarõm Anlaşmasõnõn ihracat 
sübvansiyonlarõnõn düzenlendiği V. Bölüm 8. maddesi uyarõnca ülkeler, Anlaşma ile uyumlu 
sübvansiyon sağlama yükümlülüğünü üstlenmişlerdir. 
 

DTÖ Tarõm Anlaşmasõ'na taraf olan ülkeler 1986-1990 dönemi (1991-1992 dönemi de 
baz alõnabilmektedir) uygulamalarõnõ baz alarak indirim taahhüdünde bulunmuşlardõr. Bu 
çerçevede, gelişmiş ülkeler 6 yõl içerisinde ihracat teşviklerini değer bazõnda %36, miktar 
bazõnda da %21 indirecektir. Gelişme yolundaki ülkeler de 10 yõl içerisinde sõrasõyla %24 ve 
%14 indirim taahhüdünde bulunmuşlardõr.   
 

Bu kapsamda; ülkeler taahhüt listelerinde belirttikleri ürünler için ve taahhütte 
bulunduklarõ meblağlar ile miktarlar çerçevesinde ihracat sübvansiyonlarõ sağlayabilmekte 
olup, 1995 yõlõndan beri ülkemizde de uluslararasõ yükümlülükler dikkate alõnarak ihracat 
iadesi uygulanmaktadõr. Ülkemiz 1995 yõlõndan başlayarak 10 yõl süreyle ürün bazõnda her yõl 
harcamalarda %2,4, miktarda da %1,4 indirime gitmekte olup, taahhüt listemiz 44 mal grubu 
ile sõnõrlõ bulunmaktadõr. 
 

Tarõmsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardõmlarõ; ülkemizin de taraf olduğu 25.02.1995 
tarihli ve 22213 sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan DTÖ Tarõm Anlaşmasõ çerçevesinde, 
Bakanlar Kurulu'nun 11.01.1995 tarihli ve 94/6401 sayõlõ "İhracata Yönelik Devlet 
Yardõmlarõ Kararõ"na dayanõlarak Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararõ olarak 
uygulanmaktadõr. 
  

Ülkemiz taahhüt listesindeki  44 ürün içerisinde 3. fasõlda su ürünleri yer almamakta 
olup, bu nedenle sözkonusu ürünlere ihracat iadesi yardõmõ yapõlamamaktadõr. 1604 ve 1605 
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu'ndaki hazõrlanmõş veya konserve edilmiş balõk, kabuklu 
hayvanlar ve yumuşakçalar ise taahhüt kapsamõnda yer almaktadõr. 
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Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 29.09.1995 tarih ve 22419 sayõlõ Resmi 
Gazete'de yayõmlanan 95/12 sayõlõ Kararõ ile 1 Eylül-31 Aralõk 1995 tarihleri arasõnda, 1604 
GTİPli ürünlere 80 $/ton, 1605 GTİPli ürünlere ise 100 $/ton ihracat iadesi yardõmõ 
sağlanmõştõr. 1996 yõlõnda sözkonusu ürünlere ihracat iadesi ödenmemiştir.  
 

26.03.1997 tarih ve 22945 sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan P-KKK'nõn 97/4 sayõlõ 
Kararõ'nda değişiklik yapan, 31 Temmuz 1997 tarih ve 23066 sayõlõ Resmi Gazete'de 
yayõmlanan 97/4 sayõlõ Tebliğ ile 1604 GTİP'li ürünler teşvik kapsamõna alõnmõştõr. Anõlan 
ürünler için 1 Temmuz-31 Aralõk 1997 tarihleri arasõnda 150 $/ton ihracat iadesi ödenmiştir. 
   

30.06.1998 tarih ve 23388 sayõlõ Resmi Gazete'de yayõmlanan 98/12 sayõlõ P-KKK 
Kararõ ile 1604 GTİP'li ürünlere 1998 yõlõ içerisinde de 150 $/ton ihracat iadesi ödemesi 
yapõlmõştõr. 
 

31.12.1998 tarih ve  23570 sayõlõ  Resmi Gazete'de yayõmlanan 98/30 sayõlõ P-KKK 
Kararõ ile 1604 GTİP'li ürünlere 1999 yõlõ içerisinde 210 $/ton ihracat iadesi ödemesi 
yapõlmõştõr. 2000 yõlõnda 14 kalem tarõm ürününe ihracat iadesi ödenmesi amacõyla hazõrlanan 
Karar Taslağõ P-KKK'ya sevkedilmiş olup, 1604 GTİP'li ürünlere de bir önceki yõlda olduğu 
gibi 210 $/ton ihracat iadesi ödenmesi öngörülmektedir.  
 

1997 yõlõnda uygulanmaya başlanan ihracat iadeleri firmalara nakit olarak 
ödenmemekte olup, teşvik kararlarõna istinaden oluşan firma hakedişleri firmalarõn kamu 
kurumlarõna olan borçlarõ ile mahsup edilmektedir. 

 
Ayrõca, Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ihracat gerçekleştiren firmalara teşvik 

kararlarõnda belirtilen oranlarda ihracat iadesi yapõlmamakta olup, ödemelerde yaratõlan net 
döviz girdisi dikkate alõnmaktadõr. Bu nedenle, önemli ihraç ürünlerimizden olan ton balõğõ 
konservesi ihracatçõsõ firmalar, hammaddeyi yurtdõşõndan DİR çerçevesinde temin etmeleri 
sebebiyle teşvik kararõnda belirtilen oranlarõndan daha az ihracat iadesinden 
faydalanmaktadõr. 
 

Ziraat Bankasõ'nca yapõlan  envanter çalõşmalarõ sonucunda ülkemizdeki toplam 848 
adet su ürünleri üretim tesisinin 662 adetinin faal olduğu ve bu tesislerden 428 adetinin 
kredilerle desteklendiği tespit edilmiştir .  
 
 Ziraat Bankasõ'nda su ürünleri konusunda faaliyet gösteren üreticilere daha etkin bir 
biçimde hizmet verebilmek için 1976 yõlõnda Su Ürünleri Kredileri Müdürlüğü kurulmuştur .  
Ziraat Bankasõ kredilerini iki grupta sõnõflandõrmak mümkündür: 
 

4.5.4. Su Ürünleri Ticaret Kredileri  

 
Ziraat Bankasõ mevzuatõna uygun olarak  kullandõrõlan su ürünleri kredileri ile ; 
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• Su ürünlerinin avlanmasõ için ihtiyaç duyulan her türlü araç ve gereçlerin (deniz 
motorlarõ, balõkçõ tekneleri , ağlar , balõk bulucu cihazlar, balõkadam takõmõ, oksijen 
tüpü v.b. donanõmlar)  edindirilmesi, 

• Bu tesislerin işletme giderleri (akaryakõt, motor yağlarõ, tayfanõn kumanya ve avans 
kredileri , bakõm-onarõm v.b.)  

• Ürün ulaşõmõ ile ilgili (sandõk, kasa, buz, kağõt, nakliye v.b.) malzeme giderlerinin 
karşõlanmasõ amaçlanmaktadõr. 

 
4.5.5 Su Ürünleri Sanayi Kredileri  

Bu kredilerin amacõ , avlanma veya yetiştiricilik yolu ile elde edilen su ürünlerinin nicelik 
ve nitelik yönünden en iyi şekilde muhafaza ve yetiştirilmesinde gerekli girdi ile her çeşit araç 
gereçlerin imali için ihtiyaç duyulan tesislerin kurulmasõ ve mevcutlarõn tevsi , kalitelerinin 
iyileştirilmesi ve modernleştirilmesini sağlamaktõr.   
 

Sözkonusu iki grup kredilerde özkaynak şartõ ise , işletme kredilerinde %40 oranõnda , 
yatõrõm kredilerinde %40 oranõnda ve sanayi kredilerinde  ise %60 oranõnda asgari özkaynak 
katkõsõ aranmaktadõr . 
 
4.6. VIII PLAN DÖNEMİ  DEĞERLENDİRİLMESİ HEDEF VE POLİTİKALARI 

1. Yedinci Plan döneminde belirlenen hedeflere varõlmakta çekilen darboğazlar aşõlarak 
günümüz şartlarõna uyum sağlayabilen etkin güçlü bir kurum olarak yeni Su Ürünleri  
Genel Müdürlüğünün kurulmasõ sağlanmalõdõr. 

2. Sektörün acilen ihtiyaç duyduğu yasal değişiklikler yapõlarak boşluklar ve yetersiz  
noktalar doldurulmalõdõr. 
3. Ülkemiz su ürünleri sektörünün gelişimi için; öncelikle, belirlenen hedefler için yeni 

politikalar üretilerek uygulamaya konmalõ kamu ve özel sektör üzerine düşeni yerine 
getirmede kararlõ olmalõdõr. 

4. Ülkemizde işlenmiş su ürünleri tüketim alõşkanlõğõ kazandõrõlabilmesi için fõndõkta, 
sütte v.b. ürünlerde olduğu gibi tanõtõm faaliyetlerine ağõrlõk verilerek toplumun 
sağlõklõ beslenmesi sağlanmalõdõr. 

 5. Sektöre gerekli olan finansman kaynağõ ucuz ve uzun vadede sağlanarak uluslar arasõ 
rekabet şartlarõna uyabilecek güçlü bir sektörün oluşumu sağlanmalõ ve böylelikle 
döviz girdimizin arttõrõlmasõ hedeflenmelidir. 

6. Gelişen dünya şartlarõna göre elektronik iletişim ortamlarõna uyum sağlayabilen bir 
sektör  ve bunun yasal alt yapõsõ oluşturulmalõdõr. 

7. Sektörün gerekli hammadde talebinin karşõlanabilmesi için yeni teknolojiler ve türler 
üzerinde çalõşmalara ağõrlõk verilmelidir. 

       8. Su ürünleri sanayii eğitimine üniversite ve diğer kurumlarda önem verilmelidir. 
        9. Kooperatif ve Birlikler sektörün sorunlarõnõn çözümünde etkin bir role sahip hale 
            getirilmelidir. 
       10. Gelişen dünya teknolojisinde su ürünleri tesislerinin modernizasyonu için gerekli  
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             finansal destek sağlanmalõdõr.  
        11. Sektörün uluslararasõ  rekabet gücünün artõrõlmasõ amacõyla rekabet edecek  
              ürünleri iç ve dõş piyasaya sürmesinde gerekli  güçlü kontrol mekanizmasõnõn 
             oluşumu sağlanmalõdõr. 
        12. Sektörün avcõlõğa bağlõ olarak sezonluk çalõşmadan tüm yõl çalõşma olanağõ  
              sağlayacak hammadde temini yada alternatif ürün üretimi için destek verilerek tüm 
              yõl boyunca çalõşan istikrarlõ bir sanayi oluşturulmalõ ve çalõşanlarda süreklilik   
              sağlanmalõdõr. 

13. Sektörün çalõşanlarõna ait sigorta ve vergilerinde mevcut sõnõrlar incelenerek gerekli 
yasal düzenlemeler yapõlmalõdõr. 

 
4.6.1. Pazarlama, İthalat ve İhracat Hedefleri  

Türkiye su ürünleri sektörü uzun vadede incelendiğinde su ürünleri kaynaklarõndan  
gõda sanayiinde giderek daha fazla yararlanõldõğõ ve ürünlere ticari değer kazandõrõldõğõ 
görülmektedir. 
 

İhracatçõlarõn ve üreticilerin sadece avlanan ürünü pazarlamasõ günümüz koşullarõnda 
yeterli değildir . Üretilen ürünün kalitesi , devamlõlõğõ   ve fiyat kararlõlõğõ  gibi önemli 
unsurlar yõldan yõla daha çok önem kazanmakta ve büyük ölçüde alõcõlarõn tercihlerini 
değiştirmelerine  neden olabilmektedir. Bu durumda ülkemiz su ürünleri üreticilerine düşen 
görevler büyüktür. HACCP sisteminin Türkiye'de su ürünlerinde uygulamaya koyma  
zorunluluğu; kalite kontrole yönelik olan yatõrõmlara hõz kazandõrmõştõr. Uzun bir süreç 
gerektiren HACCP için, tüm üreticilerin çalõşmalarõnõ sürdürmesinde fayda 
görülmektedir.Başarõlõ bir şekilde ihracat için, finansman gibi , nitelikli elemana olan ihtiyaç 
da son derece önemlidir . Türkiye'de işletmelerin çoğunluğunun aile şirketi olmasõ , bu 
işletmenin gelişmesine engel olabilmektedir . İşletmeler bu konuyu da göz önüne alarak daha 
profesyonel yönetim şartlarõ altõnda başarõya  ulaşacak ve dünya pazarlarõnda bir dereceye 
kadar  söz sahibi olacaklardõr .  
 
 Bulgulardan ortaya çõkan bir başka sonuç da, çeşitli şekillerde işlenmiş su ürünlerinin 
uluslararasõ pazarlarda gittikçe daha fazla önem kazanmaya başlamõş olmalarõdõr. Özellikle 
özgün ürünler, gelişmiş ülke tüketicileri tarafõndan tercih edilmektedir. İhracatõmõzõn bu 
ülkelere yönelmiş olduğu göz önüne alõnõrsa, su ürünleri üreticilerimizin de bu konuda 
çalõşmaya başlamalarõ gerektiği ortaya çõkmaktadõr. Bu bakõmdan firmalarda AR-GE 
birimlerin kurulmasõ işletmelerin uzun vadede kazançlõ çõkmalarõna büyük ölçüde yardõmcõ 
olacaktõr.  
 

Su ürünleri üreticilerinin çoğunluğunun KOBİ olduğu düşünüldüğünde firmalarõn 
yurtdõşõnda bağlantõ kurmasõ, pazar araştõrmasõ yapmasõ vb. konularda finansman açõsõndan 
sõkõntõlara neden olabilmektedir. En az on ( kalkõnmada öncelikli yörelerde beş) firmanõn bir 
araya gelmesi ile kurulabilecek bir sektörel dõş ticaret firmasõnõn bu tür problemlerin 
giderilmesinde faydalõ olabileceği düşünülmektedir. 
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 Yurtdõşõndan talep edilen önemli miktarlarda kabuklu ve yumuşakça ülkemizde 
avlanmaktadõr. Çoğunlukla taze dondurulmuş şekilde ihraç edilen bu ürünlerimizin bir kõsmõ 
ülkemizde  bilinçsizce avlanmayõ artõrmaktadõr. Yüksek miktarlarda yurt dõşõndan gelen talep 
sonucu çok miktarlarda avlanan bu ürünlerin ertesi yõllarda verimi düşmektedir. Eski verime 
ulaşõlmasõ için birkaç yõl geçmesi gerektiği için ihracatõmõzda azalma veya kesintiler meydana 
gelmektedir. Bu durumun önüne düzenli stok tayini, denetim ve su ürünleri avcõlarõnõn 
eğitilerek geçilmesi ihracatõmõzõn istikrar kazanmasõ açõsõndan önem arz etmektedir. 
 

İnsan sağlõğõna da zararlõ olabilecek su ürünlerine ait hastalõklar asgari düzeye 
indirildiği ve daha bilinçli bir üretim yapõldõğõ için yetiştiricilik dünyada önem kazanmaya 
başlamõştõr. Yetiştiricilik ürünlerinden dõş ülkelerde talep edilenler incelendiğinde,  somon 
balõğõnõn çok rağbet gördüğü anlaşõlmaktadõr . Üretici ülkelerin büyük tanõtõm faaliyetleri 
sonucu bu ürünün artõk belirli bir tüketici kitlesi mevcuttur. Türkiye'de gelişen yetiştiriciliğin 
en büyük ürünü alabalõk olmuş ve son yõllarda özellikle işlenmiş alabalõk yurtdõşõnda 
tanõnmaya başlanmõştõr. Bu potansiyelimizin azami ölçüde değerlendirilmesi amacõyla 
alabalõğa yönelik  yurt dõşõnda tanõtõm faaliyetlerine başlanmalõ ve hedef pazarlardaki 
potansiyel tüketicilerine bu ürün  ve gelecek görülen diğer ürünlerde promosyon çalõşmalarõna  
ihracat açõsõndan öncelikle ağõrlõk verilmelidir. 

 
4.6.2. Avrupa Birliği ile İlişkiler 

Ülkemizdeki su ürünleri sanayii 1980 'li yõllarda avcõlõk ile üretim alanõndaki 
teknolojik gelişmeyi yetiştiricilikte devam ettirmeye çalõşmõş ancak işleme sanayini yeterli 
ölçüde geliştirememiştir. Buna bağlõ olarak ülkemizin AB 'ne su ürünleri ihracatõ 1994 yõlõnda 
çift kabuklu yumuşakçalarda  yasaklamayla karşõ karşõya kalmõş ve bu yasaklama verilen 
garantilerle yõl sonunda aşõlmõştõr.1998 yõlõnda AB  uzmanlarõnõn mevzuat gereği, üçüncü 
ülkelerde ve ülkemizde yaptõğõ incelemeler sonucu yetkili kuruluş olan, Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõnca ihracat için Onay Numarasõ verilen tesislerin, analiz yapan laboratuvarlarõn, 
düzenlenen belgelerin, balõkhanelerin,  üretimi ve denetimi yapan kişilerin yetersizlikleri,  
sağlõk ve hijyen kurallarõnõn eksikliği gerekçeleri ile ülkemiz su ürünlerinin AB ülkelerince 
ithalatõ 24 Haziran 1998 tarihinde 98/407/EC kararõyla durdurmuştur.  
 

Gelişmekte zorlanan sektör için bu durum sõkõntõlarõn en yüksek noktaya ulaştõğõ 
dönem olmuştur.Alõnan bir seri radikal kararlar doğrultusunda, işleme ve değerlendirme 
sanayi yenilenmeye başlanmõştõr. Çok kõsa süre içerisinde gõda sektörü içinde  su ürünleri 
sektörü gõda üretiminde diğer sağlõk ve hijyenik üretim açõsõndan diğerleri  içinde ön sõraya 
geçmiştir. Gerek sektör, gerekse Bakanlõğõn yapmõş olduğu yoğun ve özverili çalõşma sonucu  
AB'nin ülkemiz menşeli veya çõkõşlõ taze balõkçõlõk ürünlerine getirmiş olduğu yasaklama 
1998 yõlõ Aralõk ayõnda kaldõrõlmõştõr.  
 

Ağõr bir modernleşme süreci yaşayan sektör dünyadaki ekonomik krizin üzerine 
yaşadõğõ bu ek krizi atlatmakta güçlükler yaşamõştõr. AB adaylõğõmõzõn onaylandõğõ ve 
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ülkemiz ihracatõnõn % 85 'lik bölümünün  AB 'ne yapõldõğõ bu dönemde sektörün yeniden 
yapõlanma ihtiyacõ artmõştõr. 
 
 1997 yõlõnda taze/ soğutulmuş balõk ihracatõmõz yaklaşõk 25 milyon $ olarak 
gerçekleşmiş ve aynõ yõlda toplam su ürünleri ihracatõmõzõn yaklaşõk %19'unu oluşturmuştur. 
Bu ihracatõmõzõn yaklaşõk %85'inin AB ülkelerine gerçekleştiği göz önüne alõnõrsa bu 
kõsõtlama kararõnõn boyutu daha iyi anlaşõlacaktõr.  
 

Ancak, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnca alõnan bir seri tedbir uygulamalarõ sonucu 
gerekli alt yapõ oluşturulmuş ve verilen garantiler çerçevesinde Ocak 1999 tarihinde alõnan 
kararla tekrar taze balõklarõn ihracatõ başlamõştõr. 
 

Çift kabuklu yumuşakçalarla ilgili olarak 1999 yõlõ Temmuz ayõnda AB 'den uzmanlar 
ülkemiz tesislerinde, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ Merkez birimi, İl Müdürlükleri, İl Kontrol 
Laboratuar Müdürlüklerinde, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinde incelemelerde 
bulunmuşlardõr. Yetkili otorite olan Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ tarafõndan hazõrlanan dosya 
ve garanti mektubu çerçevesinde uygulamadaki yasaklama Kasõm 1999 tarihinde 
kaldõrõlmõştõr. 

 
 Ancak çift kabuklu ve yumuşakçalarda devam eden yasaklama için üretim alanlarõnõn 
daha sõkõ kontrol edilmesi ve ilave analizler yapõlmasõ şart koşulmuştur. 
 

Tablo.7�den görüleceği gibi, sektör, 1998-1999 yõllarõ arasõnda getirilen bu 
yasaklamadan etkilenmişse de verilen garantiler çerçevesinde ve tesis sahiplerinin yapmõş 
olduklarõ iyileştirici faaliyetleri ile bu kriz giderilmiştir.  
 

Diğer taraftan, AB 'nin almõş olduğu karar neticesinde, üçüncü ülkeler listesinde II. 
Kõsõmda yer alan ülkemiz 2000 yõlõ sonuna kadar balõkçõlõk ve diğer su ürünleri konusunda bir 
denetim daha geçirecek olup, 2000 yõlõ sonunda AB tek liste uygulamasõna geçilecektir. Bu 
denetimlerde meydana gelecek olumsuz sonuç ve aksaklõğõn telafisi çok zor olacaktõr. 
 

Ayrõca, AB üyelik süreci başlayan ülkemizin uyum politikalarõ çerçevesinde  AB 'den 
gerekli mali yardõmõ alarak güçlenmesi sağlanmalõdõr. Bu yardõm Yunanistan ve İspanya 'ya 
sağlanan yardõm gibi geniş çaplõ olmasõna ve tüm sektörü kapsamasõna önem verilmelidir.  
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Tablo: 7. Bazõ Su Ürünleri İhracatõmõzõn AB Yasağõ Dönemindeki Değişimi 
 
 
 

 1996   1997   1998   1998 (OCAK-
AĞUSTOS) 

 1999 (OCAK-
AĞUSTOS) 

 1998/99 (01-08) 

                 DEĞİŞİM  
GTİP Ürün Adõ Miktar Değer $/TON Miktar Değer $/TON Miktar Değer $/TON Miktar Değer $/TON Miktar Değer $/TON Miktar Değer 
0301 Canlõ balõklar 13 101 7.769 40 224 5.600 9 63 7.000 8 52 6.500 1 16 3.734 -83 -69 
0302 Taze,soğutulmuş balõklar 4.642 18.184 3.917 6.307 25.004 3.964 3.590 11.977 3.336 2.720 10.586 3.892 5.710 24.281 4.252 110 129 
0303 Dondurulmuş balõklar 685 1.976 2.885 1.115 2.667 2.392 766 2.117 2.764 417 1.332 3.194 494 1.184 2.397 18 -11 
0304 Balõk filetosu 1.038 4.747 4.573 1.890 8.469 4.481 1.349 7.251 5.375 745 4.196 5.632 1.269 5.836 4.599 70 39 
0305 Kurutulmuş,tuzlan. balõkl. 251 1.753 6.984 291 1.831 6.292 182 950 5.220 138 643 4.659 234 1.099 4.697 70 71 
0306 Kabuklu hayvanlar 812 6.122 7.539 1.558 7.733 4.963 1.299 4.260 3.279 939 2.794 2.976 500 3.015 6.030 -47 8 
0307 Yumuşakçalar,diğer omrg. 5.349 22.313 4.171 7.210 22.280 3.090 4.329 13.264 3.064 3.265 10.198 3.123 1.715 5.862 3.418 -47 -43 
 TOPLAM 12.790 55.196 4.316 18.411 68.208 3.705 11.524 39.882 3.461 8.232 29.801 3.620 9.923 41.293 4.161 21 39 
                   
1604 Konserve Balõklar 12.908 39.512 3.061 14.187 45.642 3.217 13.437 42.746 3.181 9.371 30.556 3.261 8.856 20.873 2.357 -5 -32 
1605 Konserve ed.kab.hayv. 2.424 12.972 5.351 3.223 14.151 4.391 32.254 13.848 429 2.331 8.488 3.641 706 3.441 4.874 -70 -59 
 TOPLAM 15.332 52.484 3.423 17.410 59.793 3.434 10.426 34.409 3.300 11.702 39.044 3.337 9.562 24.314 2.543 -18 -38 
                   
 GENEL TOPLAM 28.122 107.680 3.829 28.611 128.001 4.474 21.950 74.291 3.385 19.934 68.845 3.454 19.485 65.607 3.367 -2 -5 
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4.6.3. Kapasite Kullanõmõ 

Mevcut kapasite imkanlarõndan yeterince yararlanõlmamasõ sonucunda ortaya çõkan 
atõl kapasitenin gerek işletmeler, gerekse ulusal ekonomi yönünden olumsuz etkileri 
bulunmaktadõr.  Bu etkiler aşağõda altõ madde halinde açõklanmõştõr.   
(a) Atõl kapasitenin varlõğõ ,sürekliliği, yatõrõmlardan yararlanõlmamasõna,  kaynak israfõna 
neden olmakta ve sanayi yanõnda ulusal ekonomiye de sõnõrlõ sermaye potansiyelinin verimsiz 
kullanõmõ bakõmõndan olumsuz etkiler yapmaktadõr. 
(b) Atõl kapasite ülkedeki teknik ilerlemeyi  engellemektedir. Esasen yatõrõmlarõn uzun süreli 
olmasõ nedeniyle işletmelerdeki makine ve donanõmlarõn kullanõlmasõ durumunda mevcut 
teknolojilerden  teknolojik gelişmelere geçilememektedir. 
(c) Atõl kapasite bulunan sanayi sektöründe mevcut kurulu kapasite miktarõ yönünden  fazlalõk 
olduğu kanõsõnõn oluşmasõ nedeniyle yatõrõmcõlarõn bu alana yönlenmeleri engellenmekte  ve 
bu sektörde mevcut bulunan işletmelerce  üretilen mamuller  açõsõndan  ülkede tekelci bir 
yapõnõn  oluşmasõna yol açmaktadõr. 
(d) Atõl kapasite sanayi sektöründe istihdam imkanlarõndan yararlanõlmasõnõ engellediği gibi 
ham ve mamul madde üretiminde  de azalmalara neden olmaktadõr. 
(e) Sanayide düşük kapasite  kullanõmõ sonucunda sabit idari  ve işletme masraflarõ nedeniyle 
üretilen  mamullerin sõnai maliyetleri yükselmekte ve bu mamullerin  pazarlanmasõnda 
rekabet imkanlarõ ortadan kalkmaktadõr. 
(f) Su ürünleri sanayii sektörü mevcut kapasitenin yaklaşõk % 30�u  kullanõlabilmektedir. Bu 
sonuç yapõlan yatõrõmõn maliyetinin yüksek, geri dönüşümünün geç olmasõ, kapasite 
kullanõmõnõn gözden geçirilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymaktadõr. 
 

Ülkemizde avlanan ve yetiştirilen su ürünleri teknolojik ve ekonomik olarak yeterli 
ölçüde değerlendirilememektedir. Çeşitli yan sanayiilere ve biyoteknolojiye önem 
verilmelidir.  
 

4.6.4. Teknoloji Transferi  

Bilimsel bilgilerin insanlõk hizmetinde yararlanma yollarõnõ ifade eden teknoloji, mal 
ve hizmetlerinin  üretiminde gerekli  bilgi, beceri ve deneyimlerin tümünü kapsamaktadõr.  
  
 Teknolojik yenilikleri izlemek; ekonominin gelişimi ve işletmelerin  verimlilikleri 
bakõmõndan büyük önem taşõmaktadõr. 
 

Ülkemizde teknoloji üretme ve teknolojik yeniliklere uyum sağlama için çalõşmalar ve 
uygulamalar yeterli değildir. Ülkemizde gayri safi milli hasõla (GSMH) 'nõn  %0.3 ü araştõrma 
ve geliştirme ( Ar-Ge) çalõşmalarõna ayrõlmaktadõr. Bu açõdan Türkiye, gelişmekte olan 
ülkeler için belirlenen  %1 oranõna dahi  ulaşamamõştõr. Özellikle Ar-Ge çalõşmalarõnõn 
örgütlenmesindeki eksiklikler kuruluşlar arasõ  eşgüdüm yoksunluğu gibi  hususlarda gereksiz 
kaynak harcamasõna yol açmaktadõr. 
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Teknolojik ve ekonomik bilgilerin; firmalar, kesimler, bölgeler ve ülkeler arasõnda  
hareketi şeklinde tanõmlanan teknoloji transferi ülkelere aşağõdaki belirtilen yollarla 
aktarõlmaktadõr. 

1- Yabancõ sermaye yatõrõmlarõ . 
2-Lisans, patent ve know-how anlaşmalarõ çerçevesinde teknoloji  transferi 

sözleşmeleri, 
3- Makine donanõm ithalatlarõ ve bu kapsamda finansal kiralama , 
4- Yabancõ uzman çalõştõrma çerçevesinde ülkeler arasõ seyahat , göç, uzman ve 

öğrenci değişimi , 
5- Teknik yardõm programlarõ , 
6- Kitap dergi film gibi yayõm görsel  araçlarõn ithalatlarõ , 
7- Serbest bölgeler uygulamalarõ , 
8- Taklit ,kopya ve sanayi casusluğu yöntemleridir.  

  
Yurt dõşõndan  teknoloji transferi belli bir plan program çerçevesinde yürütülemediği 

için kaynak savurganlõğõna yol açmaktadõr. Teknoloji  seçimi konusundaki kararlarõn ve  yurt 
içinde öncelikle kullanõlmasõ gerekli teknolojiler ve bu teknolojilerin  transferi  şeklinde 
değerlendirilmesi yapõlmalõdõr.  
 
 Su ürünleri sanayiinin genel görünümü,teknolojik açõdan ulaştõğõ düzey, sõnai ve ticari 
maliyetlerin gelişimi gibi konular sorgulandõğõnda , bu sanayii sektöründe  teknolojik 
yeniliklerin izlenemediği işletme bazõnda  ileri  tekniklerle çalõşõlamamasõndan dolayõ  önemli 
düzeyde  ekonomik kayõplarõn  ortaya çõktõğõ anlaşõlmaktadõr.    
   
4.7. SORUNLAR 

1. Sektörün muhatap olacağõ güçlü ve müstakil bir  yapõya ve birime sahip  olmamasõ, 
2. Su ürünleri stoklarõndan elde edilen hammaddenin kesintilere uğrayarak sektörün yõlõn 
çeşitli periyotlarõnda çalõşmayõp atõl kalmasõ, 
3. Sanayinin çalõşmadõğõ durumda işçilere ücret ödenememesi, sigorta ve sosyal güvencenin 
yetersiz kalmasõ, 
4. Sektöre uluslararasõ rekabet şartlarõna uygun teşvik ve ucuz kredilerin sağlanamamasõ, 
5. Sektörün ihtiyaçlarõna cevap vermek üzere laboratuarlarõn alet ve ekipman yönünden 
güçlendirilememesi,  yapõlan analizlerin sürelerini kõsaltacak alt yapõnõn oluşturulamamasõ, 
6. Birim ve laboratuarlarõnda çalõşan kalifiye elemanlarõn özlük haklarõnõn iyileştirilerek 
eleman sayõsõnõn ve niteliğinin güçlendirilememesi, 
7. Balõkhaneler ve balõk satõş yerlerinin mevcut yapõlarõnõn günün koşullarõna göre 
iyileştirilememesi, 
8. Kooperatif ve birliklerin sektörü destekleyecek güçlü bir yapõya kavuşturulamamasõ, 
9. Karaya çõkõşõn sağlandõğõ yerlerde ürünlerin muhafaza, depolanma ve soğuk zincirin 
hijyenik şartlarla oluşmamasõ, 
10. İhracatõn yapõldõğõ ülkelerde sektöre hizmeti sağlayacak birimlerin yetersizliği, 
11. Denetim ve kontrol sağlamak için alet ekipman ve araç yetersizliği, 
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12.Su ürünleri sanayinde verimliliğin arttõrõlmasõ ancak sorunlarõn çözümlenmesi ile mümkün 
görülmektedir. Bu sanayi kolunda da Türk gõda sanayinde olduğu gibi, sorunlarõn sanayi ve 
devlet kesimlerince çözümlenmeleri gerekmektedir. Bu itibarla sorunlarõn genel olarak iki 
bölüm halinde toplanõlmasõ uygun olacaktõr. Sanayi kesimi yönünden mevcut bulunan 
verimliliği engelleyen sorunlar şu konularda yoğunlaşmaktadõr.  
a. Tesislerin kuruluş yeri, teknik ve kapasite büyüklüklerinin seçiminde mevcut ve geleceğe 
ilişkin imkanlarõn değerlendirilmelerinde rasyonel kararlarõn alõnmamasõ ve uygulamaya 
konulmamasõ, 
b.  İşletme sermayesi ve diğer finansman kaynaklarõnõn yetersizliği, 
c. Hammadde ve diğer girdilerin yeterli miktarlarda ve uygun fiyattan, kaliteli ve standart 
olarak tedarik edilememesi, kurulu kapasiteden yeterince yararlanõlamamasõ, 
d. Kalite ve standart ölçütleri ile sõnai ve ticari maliyetleri uygun olan üretimlerin yeterli 
miktarlarda ve zamanõnda yapõlamamasõ ve sürekliliğinin sağlanamamasõ, 
e. Kalifiye işgücünün istihdam edilememesi, 
f. Pazar talep özelliklerine ve rekabet şartlarõna uyum gösterilmemesi ve ihraç potansiyelinin 
yaratõlamamasõdõr. 
 
4.8. ÖNERİLER VE TEDBİRLER 

Firmalar, son yõllarda daha nitelikli eleman çalõştõrmaya başlamõşlardõr. Bu konuda 
dikkat edilmesi gereken nokta, firmanõn hangi bölümüne eleman almayõ düşündüğü ve bu 
bölüm için gereken niteliklerin tam olarak tespit edilmesi gerekliliğidir (örneğin yabancõ dil 
bilgisi, muhasebe bilgisi ve üretim ile ilgili bilgiler... gibi kriterler). Dikkat çeken bir başka 
nokta da Türkiye'de genellikle elemanlarõn bir firmada birkaç yõldan fazla çalõşmadõklarõ 
gerçeğidir. Bu durum, sadece su ürünleri sektörü için değil, tüm imalat sanayiinde söz 
konusudur. Hem işveren, hem de çalõşan için rahatsõzlõk yaratan bu durumun; işverenlerin 
ücret politikalarõnõ gözden geçirmesi ve çalõşanlarõnõ teşvik edici esaslar ile (sosyal haklarõn 
genişletilmesi, belli bir süre sonra işe ortak olunmasõ vb.) desteklemesi gerekmektedir. 
 

Teknolojinin ve dõş ticaret faaliyetlerinin çok çabuk geliştiği günümüzde bunlara 
uyum sağlayacak eleman yetiştirilmesi firmalar için hayati öneme sahiptir. İhracatõn büyük 
bölümünün gelişmiş ülkelere yapõldõğõ su ürünleri sektörü, bu ülkelerin koyduğu standartlara 
uymak zorundadõr. Kaldõ ki, Türkiye önümüzdeki yõllarda AB mevzuatõnõ kendi mevzuatõyla 
uyumlaştõracağõnõ 1/95 sayõlõ Ortaklõk Konseyi Kararõ'yla kabul etmiştir. Bu mevzuat uyumu 
çalõşmalarõ çerçevesinde firmalarõn hangi mevzuata uyum sağlamalarõ gerektiğini araştõrõp  
çalõşmalara başlamalarõ kendilerini önümüzdeki yõllar için oldukça avantajlõ duruma 
sokacaktõr. Elemanlarõn eğitim faaliyetleri  uyumu hõzlandõracaktõr. Fakat ne yazõk ki, 
firmalarõn çok küçük bir yüzdesi bu yönde düşünmektedir. Halbuki böyle uygulamalar, 
elemanlarõ işyerine daha çok bağlayacağõ gibi, alõnan eğitim (yabancõ dil, bilgisayar, teknoloji 
ile ilgili eğitim, işletme vb.) iş akõşõna canlõlõk getirecektir. Eğitim sõrasõnda alõnan bilgilerin 
kullanõlmasõ işveren açõsõndan faydalõ olacaktõr. Yine bu çerçevede, ilgi alanõna giren 
konularla ilgili yayõnlarõn temini, yeni bakõş açõlarõ kazanabilmek açõsõndan faydalõ 
olabilmektedir. Şüphesiz, yukarõda sayõlan faaliyetler, altyapõ yatõrõmõ kapsamõna girdiği için, 
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beklenen yararlarõn hemen ortaya çõkmasõ mümkün olmayabilir. Zaman ile bu öneri ve tedbir 
sonuçlarõnõn yararõ anlaşõlacaktõr. 
 

Yukarõda bahsedilen altyapõ yatõrõmlarõndan biri de AR-GE faaliyetleri olup firmalarõn 
%12'si bir AR-GE bölümü açmayõ planlamaktadõr. Yeni teknoloji ve ürün deneme ve 
araştõrmalarõnõn yapõlacağõ bu bölüm, firmalarõn doğrudan en üst kademeye bağlõ ve bağõmsõz 
olarak çalõşmalarõnõ yürütebilecek konumda olmalõdõr. Türkiye'de AR-GE faaliyetlerinin çok 
sõnõrlõ olduğu göz önüne alõnõrsa, bu tür bölümlerin ivedilikle oluşturulmasõ ve bu konuda 
çalõşmalar yapõlmasõ önem arzetmektedir. 
 

 İhracatçõlarõn çoğunlukta olduğu firmalarõn çok az bir kõsmõ ihracat bölümüne 
sahiptirler. Henüz böyle bir uygulamaya sahip olmayan firmalar daha rahat bir işbölümü ve 
uzmanlaşma çerçevesinde bu gereksinimlerini karşõlamak için ihracat bölümü açmaya karar 
vermişlerdir. Gereken elemanlarõn (yabancõ dil bilgisine sahip , yazõşmalarõ yürütebilecek 
nitelikte ) aracõlõğõ ile ihracatla ilgili işlemler daha kolay yürütülebilecek , ihracat pazar 
araştõrmalarõ daha verimli kõlõnacaktõr. Ayrõca ürün çeşitlemesi ile hitap edilen pazarlar da 
çeşitlendirilebilir. Örneğin dondurulmuş su ürünleri üzerinde çalõşan firma birkaç ek tesisin 
yapõmõ ve ürün çeşitlemesi için yatõrõm yaparak  ürünün katma değerini yükseltecek 
böylelikle ihracat hacminde ve değerinde bir artõş meydana gelecektir. Yine bununla 
bağlantõlõ olarak firma ürün çeşitleri bazõnda yurtdõşõnda pazar araştõrmalarõ yaparak 
ürünlerini özellikle talep eden tüketicileri tesbit etmelidir. 

 
İhracatçõlarõn büyük çoğunluğu ihracatõ daha önceden tanõdõklarõ kişilerle 

gerçekleştirmektedirler. Hiç şüphesiz ticareti yapõlan firmalarõn  sorumlularõyla tanõşõk 
olunmasõ  bağlantõlarõn daha rahat kurulmasõ açõsõndan  olumlu bir özelliktir. Ancak , 
günümüzde iletişimin bu denli geliştiği düşünülürse olanaklarõn çok az  (aracõ firmalar %33, 
ticaret odalarõ %20, fuarlar %13 , %6 oranla yazõşma ve yayõnlar vasõtasõyla ) kullanõlmasõ bu 
konunun  üzerinde durulmasõ gerektiğini göstermektedir. Üreticiler kendilerini dõş ülkelerde 
tanõtmak ve o ülkelerdeki kuruluşlar ve firmalarõ tanõmak için bütün olanaklarõnõ kullanmak 
zorundadõrlar. Reklam harcamalarõna önem verilmeli ve iyi bir tanõtõm stratejisi 
geliştirilmelidir. Gerekli görüldüğü takdirde yurtdõşõnda bu tanõtõm faaliyetlerini yürütebilecek 
bir  büronun açõlmasõ da mümkündür. Yine benzer şekilde firma internet olanaklarõnõ araştõrõp 
örneğin bir tüketici bilgilendirme sayfasõ  açõlmalõdõr.  
 

Su ürünleri tüketiminin yararlarõ bilimsel örgütlerce kabul edilmiştir. Ülkemizde su 
ürünleri  tüketimini teşvik için tedbirler alõnmalõ, okullarda anlatõlarak sağlõklõ bir nesil 
yetiştirilmesi için çaba harcanmalõdõr; Bu konuda  oluşturulacak bir fon aracõlõğõ ile yaygõn 
tanõtõm hizmetleri uygulanmalõ, tüketicinin daha kolay alabilmesi için su ürünleri satõşlarõndan 
alõnan vergi oranlarõ düşürülmeli ve böylece halkõmõzõn tüketme şansõ açõlmalõdõr. 
 

Kamu sektöründe, sorunlarõn çözülmesi için kamu kuruluşlarõ arasõnda su 
ürünlerinden sorumlu yetkili ve etkin Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün kurulmasõ faydalõ 
olacaktõr.  
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 Su ürünleri konusunda yetişmiş elemanlarõn konusunda çalõştõrõlmasõ temin edilmelidir 
  
 Bu teşkilatta görev yapan kişilerin eğitim araştõrma ve geliştirme faaliyetlerini 
yürütmesine olanak sağlanmalõdõr. 
 

İşlenmiş su ürünlerinin, su ürünleri hallerine girişini zorunlu kõlan bazõ uygulayõcõlar 
uyarõlmalõ, işlenmemiş, avlanmõş ve yetiştirilmiş su ürünleri hasat şekli dikkate alõnarak vergi 
veya rusuma tabii tutulmalõdõr. 

  
İç piyasada su ürünlerinin tüketimi için yoğun eğitim programõ uygulanmalõdõr. 
 
Değerli bir besin kaynağõ olarak kabul edilen su ürünlerinin ülkemizde tüketiminin 

artõrõlmasõ için gerekli tanõtõm faaliyetleri düzenlenmelidir.  
 

Halen ülkemizde bulunan su ürünleri sektöründe konuyu iyi bilen teknik elemanlara 
ihtiyaç duyulmakla birlikte, sõnõrsõzca açõlan fakülte ve yüksek okullarda eğitim ve öğretimin 
istenilen ve talep edilen düzeyde  teknik eleman yetiştirmekte yetersiz kaldõğõ bir gerçektir.Su 
Ürünleri fakülte ve Deniz Bilimleri Enstitülerinde sektörün ihtiyacõ iyi tespit edilerek verilen 
eğitimin pratiğe ve uygulamalara dayalõ yönde geliştirilmesi acil bir gerekliliktir. 
 

Bunun yanõsõra sektördeki çalõşma döneminin avcõlõkla bağlantõlõ olmasõ çalõşan 
ustabaşõ, işçideki yetişmiş işgücü oluşturulmasõna en büyük engeli oluşturmaktadõr. 
Yetiştirilen kişilerin ise, bir başka tarõm ve sanayi sektörüne kaydõğõ gerçeğindeki temel unsur 
çalõşõlmayan dönemdeki sigorta ve işçi ücretleridir. Bu nedenle, sektör çözümü vasõfsõz ve 
ucuz işçi çalõştõrarak sağlamaya çalõşmaktadõr. Ancak, hiçbir eğitimi olmayan işçilerin eğitim 
ve üretimi aynõ anda yapamadõklarõ için üretilen üründe kalite ve sağlõk şartlarõnõn sağlanmasõ 
tesisin çok iyi bir alt yapõya sahip olmasõnõ engellemektedir. Bu nedenle, sektöre kalifiye işçi 
yetiştirecek Meslek Liselerinin ihtiyaca göre açõlmasõ gerekli ve yararlõ görülmektedir.  
 

Ulusal milli gelir artõşõnõn anahtar kavramõ olan ve su ürünleri sektöründe de geçerli 
bulunan verimlilik kavramõ başlõca birkaç bölüm altõnda kümelendirilebilen etkenlere bağlõ 
olarak değişmektedir. 
 
1. Teknoloji düzeyi, doğal kaynak bolluğu ve sermaye yoğunluğu, 
2. Emeğin kalitesi, 
3. Örgütlenme, 
4. Ekonomik-toplumsal -siyasal yapõdõr. 
 

Teknoloji düzeyi , emeğin verimliliğini etkileyen en önemli etken olarak nitelenebilir. 
Az gelişmiş ülkelerde ücret düzeylerinin çok düşük olmasõ , yüksek teknolojiyi bir çekim 
alanõ olmaktan çõkarabilir. Emeğin kalitesi de , yüksek verimliliği etkileyen temel etkenlerden 
biridir. Ayrõca üretim amacõyla bir araya getirilmiş ve bu amaç doğrultusunda yönlendirilmiş 
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insanlar ve donanõm birliği olarak tanõmlanan örgütlenme verimliliklerdeki değişmeleri 
derinden etkileyen etkenlerden biridir.  
 

Verimlilik en dar anlamõyla üretim faktörleri ile üretim arasõndaki ilişkiyi belirleyen 
bir ölçüt olarak tanõmlanabilir. Bu ilişki genellikle kantitatif olduğundan ölçülebilir. Geniş 
anlamda verimlilik ise , çõktõlarõn ve çõktõlarõ elde etmek için kullanõlan faktör girişimlerinin 
toplamõna oranõ  olarak tanõmlanabilir. 
 

Türkiye ekonomisinin gelişme süreci içerisinde, su ürünleri sektörü, ihracatõn 
gelişmesine önemli katkõda bulunmuştur. Ayrõca su ürünlerinin doğrudan işlenmeden ihracatõ 
yerine kõsmen ya da tamamen işlenerek katma değeri yüksek ürünler olarak ihraç edilmesine 
önem verilmelidir. 
 

Sonuç olarak, Türk su ürünleri sanayii'nin geliştirilmesi için aşağõda özetlenen öneriler 
doğrultusunda gerekli tedbirler alõnmalõdõr ; 
 
- İşlenmiş su ürünleri KDV mevzuatõ gereği temel gõda maddesi olarak kabul edilmelidir. 
- İşlenmiş (füme, fileto, kurutma v.s.) su ürünleri de sanayi ürünleri kapsamõna alõnmalõ ve bu 
tür konularla uğraşanlarõn yararlandõğõ sanayici desteklerinden yararlanmasõ sağlanmalõdõr. 
- Yurt içinde taze balõk tüketiminin arttõrõlmasõ için  tanõtõm faaliyetleri desteklenmelidir. 
- Su ürünleri ihracatõnda navlun indirimi ve desteği uygulanmalõdõr 
- Su ürünleri sanayiini kapsayan politikalar uygulanmaya konmalõdõr. 
- Su ürünleri hallerinin, avcõlõk ve yetiştiriciliğin denetimi, ilgili Bakanlõklar ve sektör 
temsilcilerinden müteşekkil bir üst kurul tarafõndan koordine edilmelidir. 
- Ulusal ve uluslararasõ balõkçõlõğõmõzõn geliştirilmesi için bölgesel ve global anlaşmalar 
yürürlüğe konulmalõ, balõkçõlarõmõza fonlardan,vergilerden  arõndõrõlmõş mazot teminine 
ihrakiye verilmesine  geçilmelidir. 
- Balõkçõ, yetiştirici ve su ürünleri sanayicilerinden müteşekkil Su Ürünleri sanayi ve ticaret 
odalarõnõn kurulmasõ kararnameye bağlanmalõ, sözkonusu odanõn yurt dõşõndaki eşdeğerleri ile 
resmi işbirliği desteklenmelidir. 
- Önceki kalkõnma planlarõnda yer alan öneriler, başta Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ 
bünyesinde, katma bütçeli bir Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün kurulmasõ olmak üzere, iç ve 
dõş üretim ve tüketimin teşvik edilmesi, entegre üretim ve direkt satõş faaliyetlerinin 
özendirilmesi, bilhassa birden fazla kamu kurum ve kuruluşunun yetki ve sorumluluk alanõna 
giren hususlarda somut yönetmeliklerin çõkartõlmasõ, kontrol hizmetlerinin otokontrolünü 
sağlayacak şekilde düzenlemesi önerileri dikkate alõnmalõdõr.  
- 1998 tarihinde gerçekleştirilen 1. Su Ürünleri Şurasõ ve I. Tarõm Şurasõnõn Su Ürünleri Alt 
Komisyon raporlarõ en kõsa zamanda uygulamaya  konmalõdõr. 
- Gerek yurt içi ve gerekse de yurt dõşõnda su ürünleri ile ilgili toplantõlar ve alõnacak 
kararlarda Su Ürünleri Danõşma Kurulu ile işbirliği arttõrõlmalõdõr.  
- Su ürünleri Danõşma Kurulu temsilcilerinin, ilgili konularda meclis komisyonlarõnda yer 
almalarõ, koordinasyon ve kontrol hizmetlerinde yetkili kõlõnmalarõ kararnameye 
bağlanmalõdõr. 
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- Oluşturulacak su ürünleri fonundan, ulusal ve uluslararasõ kalite ve kontrol ve tanõtõlmasõ 
için geniş çapta faaliyet ve  destek sağlanmalõdõr. 
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5. ÖRGÜTLENME 
 

5.1. GİRİŞ 
 

Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ve buna bağlõ Genel Müdürlükler , Orman Bakanlõğõ, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ, Maliye Bakanlõğõ, Çevre Bakanlõğõ, Turizm Bakanlõğõ, 
Ulaştõrma Bakanlõğõ, Sağlõk Bakanlõğõ ve bunlarõn bağlõ kuruluşlarõ su ürünleri ile ilgili 
politikalarõn belirlenmesinde ve uygulamalarõnda değişik ölçüde etkili olmaktadõr. Bu nedenle 
Türkiye�de su ürünlerinin örgütlenmesi deyince tek bir kuruluş akla gelmemektedir. 
Hizmetler değişik ölçülerde ve konularda, değişik bakanlõklar arasõnda dağõlmõş durumdadõr. 
Bunlar arasõnda yeterli koordinasyonun olmamasõ sebebiyle, politikalar bir bütünlük içinde 
oluşturulamamakta ve bunun sõkõntõlarõ da örgütlenme eksikliği şeklinde görülmektedir. 

 
Su ürünleri ile ilgili olarak; koruma ve kontrol, su kirliliği, su ürünleri sağlõğõ, 

yetiştiricilik, avcõlõk ile üretim, su ürünleri sanayii, gõda kontrolü ve su ürünlerinin 
değerlendirilmesi, eğitim ve araştõrma gibi pek çok konuda çözüm bekleyen sorunlar mevcut 
olup, bu sorunlarõn çözümlenebilmesi için su ürünlerinde etkin bir örgütlenmeye gidilmesi 
gerekmektedir. 

 
Su ürünleri ile ilgili hizmetler taşrada yürütülen hizmetler olduğundan, ağõrlõğõn buralara 

verilmesi gerekir. Su ürünleri ile ilgili merkez örgütü ise daha çok planlayan, koordine eden 
bir merkez örgütü olarak düşünülmelidir. Merkez ve taşra kuruluşlarõ arasõnda dikey 
koordinasyon, taşranõn kendi kuruluşlarõ arasõnda yatay koordinasyon önem kazanmalõdõr. 

 
Su kaynaklarõ, su ürünleri kaynaklarõnõn işletilmesi, korunmasõ, yetiştiricilik, avcõlõk, 

balõkçõ barõnaklarõ, su kirliliği ve su ürünleri sağlõğõ, sektör teşvikleri, üreticilerin 
örgütlenmesi, su ürünlerinin işlenmesi ve değerlendirilmesi, pazarlanmasõ, eğitim, kalite 
kontrolü ve üretim-satõş zincirinde denetim gibi hizmet dallarõ ve disiplinlerini entegre eden 
bir yönetim yapõsõnõn oluşturulmasõ beklenilen amaçlarõn gerçekleştirilmesi için zorunludur. 
Multidisipliner bir alan olan su ürünlerinde etkili bir kamu yönetimi ancak hizmetlerin 
bütünlükçü bir anlayõşla ele alõnmasõ ile mümkün olabilecektir. 
 
5.2. KAMU ÖRGÜTLENMESİ 

5.2.1. Cumhuriyetin İlk Yõllarõnda Balõkçõlõk Yönetimi (Balõkçõlõk hizmetlerinin 
değişik Bakanlõklara dağõlmõş olduğu görülmektedir.) 

 
Cumhuriyet döneminin ilk yõllarõnda balõkçõlõk yönetimi ile ilgili belirli bir kuruluş 

yoktu ve balõkçõlõk nizamnamelerle yönetiliyordu. 
 
Devlet teşkilatõnda balõkçõlõk yönetimi konusunda ilk kamu örgütlenmesi 1934 yõlõnda, 

2450 sayõlõ Kanunla, İktisat Vekaleti bünyesinde bir �Deniz Mahsulleri ve Avcõlõğõ 
Müdürlüğü� kurulmasõ ile başlamõştõr. 
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İktisat Vekaleti bünyesinde su ürünlerinde bir gelişme sağlamadõğõndan su ürünleri 

hizmetlerinin ulaştõrma ile ilgili olduğu düşünülmüş ve 1939 yõlõnda bu hizmetler Münakalat 
(Ulaştõrma) Vekaletine verilmiştir. Daha sonra da su ürünlerinin Münakalat Vekaleti ile 
ilgisinin çok sõnõrlõ olduğu anlaşõlmõş olduğundan ve devlete ait avlanma yerlerinin kiralama 
işlemini Maliye Bakanlõğõ yaptõğõndan su ürünleri hizmetlerinin Maliye Bakanlõğõ�na 
devredilmesi uygun bulunmuştur.  

 
Maliye Bakanlõğõ�nõn su ürünlerine katkõsõ devlete ait avlaklarõn kiralama işleminden 

ileriye giderilemediğinden 5639 sayõlõ Kanunla; su ürünleri hizmetleri, 1950 yõlõnda Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlõğõ�na bağlõ Balõkçõlõk ve Avcõlõk İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve 
bu genel müdürlükçe 27 Aralõk 1882 tarihli av yasaklarõ yasasõ uygulanmasõna devam 
edilmiştir. 

 
Türkiye balõkçõlõğõ 1950-1970 yõllarõ arasõnda Ticaret Bakanlõğõ Su Ürünleri ve 

Avcõlõğõ İşleri Müdürlüğü tarafõndan idare edilmiş, avcõlõk yolu ile elde edilen üretim 
bugünkü üretimin dörtte biri kadar olmuş ve kaynaklarõmõz yeterince değerlendirilememiştir. 

 
Ticaret Bakanlõğõ Su Ürünleri ve Avcõlõğõ Müdürlüğünün su ürünlerinde gerekli 

atõlõmlarõ yapamamasõ, su ürünleri ile ilgili yetkilerin diğer Bakanlõklara dağõlmasõna sebep 
olmuş ve su ürünleri kanunu çõkõncaya kadar balõkçõlar işlerinin takibi için; altõ bakanlõk dört 
genel müdürlük ve belediyeler arasõnda dolaşõp durmuşlardõr. 

 
Su ürünleri hizmet yetki kargaşasõ, Su ürünleri kanunu çõkõncaya kadar böyle devam 

etmiştir. Bu dönemdeki su ürünleri üretimi 100-200 bin ton arasõnda çok düşük kalmõştõr.  

5.2.2. Tarõm Bakanlõğõ Sorumluluğunda Balõkçõlõk Yönetimi (1971-1985 yõllarõ 
balõkçõlõk hizmetlerinin tek elde toplanmõş olduğu görülmektedir.) 

Osmanlõlardan kalma Nizamnamelerle su ürünleri hizmetlerinin yürütülmesinde ortaya 
çõkan sorunlar ve Birleşmiş Milletler  örgütüne bağlõ FAO (Dünya Gõda Tarõm Örgütü) 
bünyesinde balõkçõlõk bölümünün kurulmasõ ile bu konuya diğer üye ülkeler gibi ülkemizde de 
daha fazla önem verilmeye başlanmasõ sonucu, 1380 Sayõlõ Su Ürünleri Kanunu 04.04.1971 
tarih ve 13799 Sayõlõ Resmi Gazetede yayõnlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Su Ürünleri Kanunu ile su ürünleri hizmetleri Tarõm Bakanlõğõ�na verildiğinden, 
Bakanlõktaki Balõkçõlõk idaresi Şube Müdürlüğü�nden hõzlõ bir gelişimle önce Daire 
Başkanlõğõna ve 1972 yõlõnda da Genel Müdürlük seviyesine yükseltilmiş, Türkiye�deki su 
ürünleri potansiyeline uygun su ürünleri yönetimi kurulmuştur. 

Su ürünleri yönetimi Genel Müdürlük seviyesinde idare edildiği dönemde hizmetler 
geliştirilerek balõkçõlarõn alt yapõlarõ olan balõkçõ barõnaklarõnõn yapõmõna devam edilmiş, av 
gücü ve dolayõsõyla avcõlõktan elde edilen üretim katlanarak artmõş ve yetiştiricilik teşvik 
edilerek üretim artõşõ başlamõştõr. 
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5.3. BALIKÇILIK YÖNETİMİNDE MEVCUT DURUM (1985-1999)  
Su Ürünleri Hizmetleri Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnda Değişik Genel Müdürlüklere 

ve diğer Bakanlõk ve Kuruluşlara dağõtõlmõştõr. Bu Bakanlõk ve Kuruluş faaliyetleri aşağõda 
özetlenmiştir: 

5.3.1. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ 

Su ürünleri ile ilgili görevlerden bir çoğu 1380 Sayõlõ Su Ürünleri Kanunu ile Tarõm ve 
Köyişleri Bakanlõğõna (TKB) verilmiştir. Su ürünleri kanununun TKB�na verdiği görevler 
üretim alanlarõ ve üreticilerle ilgilidir. Bu görevler TKB�nõn Genel Müdürlüklerince yerine 
getirilmektedir. Genel Müdürlükler, Bakanlõğõn diğer görevleri ile beraber su ürünleri ile ilgili 
görevlerini de yürütmektedirler. Bu görevler taşrada ise, genel müdürlüklerin taşra teşkilatõ 
bulunmadõğõndan, il ve ilçe müdürlüklerince yerine getirilmektedir. 
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Çizelge 1. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINDA SU ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ YAPILANMA

1.Daire Başkanlõğõ

2.Daire Başkanlõğõ

3.Daire Başkanlõğõ

4.Daire Başkanlõğõ

5.Daire Başkanlõğõ

6.Daire Başkanlõğõ

7.Daire Başkanlõğõ

8.Daire Başkanlõğõ

9.Daire Başkanlõğõ

10.Daire Başkanlõğõ

Su Ürün. Kor.
Kont. Şb.

Balõk Hast.Parz.
ve Hijyen Şb.

11.Su Ürünleri Hizmetleri
Daire Başkanlõğõ

Koruma ve Kontrol
Genel Müdürlüğü

1.Daire Başkanlõğõ

2.Daire Başkanlõğõ

3.Daire Başkanlõğõ

4.Daire Başkanlõğõ

5.Daire Başkanlõğõ

6.Daire Başkanlõğõ

7.Daire Başkanlõğõ

8.Daire Başkanlõğõ

9.Daire Başkanlõğõ

10.Daire Başkanlõğõ

Balõkçõlõk Ekonomisi
ve Değ. Şb.

İçsu Ürünleri
Şb.

Deniz Ür. Şb.

11.Su Ürünleri
Daire Başkanlõğõ

Tarõmsal Üretim ve Geliştirme
Genel Müdürlüğü

1.Daire Başkanlõğõ

2.Daire Başkanlõğõ

3.Daire Başkanlõğõ

4.Daire Başkanlõğõ

5.Daire Başkanlõğõ

6.Daire Başkanlõğõ

7.Daire Başkanlõğõ

8.Daire Başkanlõğõ

9.Daire Başkanlõğõ

Balõk Hast.
Arş. Şb.

10.Hayvan Sağlõğõ Arş.D.B.

 Su Ür. Arş.Şb.

11.Hayvancõlõk ve Su Ür. Arş.

Tarõmsal Araştõrmalar
Genel Müdürlüğü

1.Daire Başkanlõğõ

2.Daire Başkanlõğõ

3.Daire Başkanlõğõ

4.Daire Başkanlõğõ

5.Daire Başkanlõğõ

6.Daire Başkanlõğõ

7.Daire Başkanlõğõ

8.Daire Başkanlõğõ

9.Daire Başkanlõğõ

10.Daire Başkanlõğõ

11.Daire Başkanlõğõ

Teşkilatlanma ve Destekleme
 Genel Müdürlüğü

TARIM VE KÖYİŞLERİ
BAKANLIĞI



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                      Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/suurun/oik588.pdf   121 

5.3.1.1.Tarõmsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM)  
Su ürünleri üretim alanlarõnõn en iyi ve en verimli şekilde kullanõlmasõ için projeler 

hazõrlamak, bu amaçla tesisler kurmak ve kurulmasõ için teşvik etmek görevlerini yerine 
getirmektedir. Onbir daire başkanlõğõ bulunan TÜGEM�de, üç şube müdürlüğünden oluşan Su 
Ürünleri Daire Başkanlõğõ bulunmaktadõr. 

 
5.3.1.2. Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM)  
Bu Genel Müdürlükçe su ürünleri avcõlõğõnõn esaslarõnõn belirlenmesi, stoklarõn 

korunmasõ, su ürünleri istihsal ruhsatlarõ verilmesi, kirlilik ve su ürünleri ve yaşadõklarõ 
ortama olabilecek zararlarõn önlenmesi ile su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinin 
hijyen ve sağlõk açõşõndan denetimi ile ilgili görevleri bulunmaktadõr. Onbir daire başkanlõğõ 
bulunan KKGM�de, iki şube müdürlüğünden oluşan Su Ürünleri Daire Başkanlõğõ 
bulunmaktadõr. 

 
5.3.1.3. Tarõmsal Araştõrmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)  
Bu Genel Müdürlük su ürünleri üretimini kalkõnma plan ve programlarõnda belirtilen 

ilke ve hedefler doğrultusunda artõrmayõ sağlamak üzere, öncelikle su ürünleri kaynaklarõnõn 
mevcut durumlarõnõ belirlemek, bunlarõn verim ve devamlõlõklarõnõ muhafaza edecek şekilde 
üretimde kullanõlmasõnõ sağlamak ve su ürünleri konusunda süreklilikle her türlü araştõrmayõ 
yapmayõ amaçlamaktadõr. Onbir daire başkanlõğõ bulunan TAGEM�de iki farklõ daire 
başkanlõğõ içinde su ürünleri ile ilgili birer şube müdürlüğü bulunmaktadõr. 

 
5.3.1.4. Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü (TDGM)  
Bu Genel Müdürlüğün görevi, kooperatifçiliği teşvik etmek ve geliştirmek üzere, 

kooperatif ve üst kuruluşlarõn kurulmasõna izin vermek, etüt ve proje yaptõrmak veya 
gerektiğinde yapmak, kooperatife ait tesislerin işletilmesine yardõmcõ olmak, teknik ve mali 
yardõmda bulunmak, gerektiğinde ilgili kooperatifleri idari, mali ve hukuki yönden 
kontrolörler aracõlõğõ ile denetlemektir. Bu Genel Müdürlüğün su ürünleri ile ilgili doğrudan 
bir görevi bulunmamaktadõr. Kooperatiflerle ilgili yapõlan çalõşmalar su ürünleri kooperatif ve 
birliklerini de kapsamaktadõr.  
 

5.3.1.5. Dõş İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlõğõ  
Bu birim AB ile ülkemiz  arasõnda tarõmla ilgili uyum çalõşmalarõ kapsamõnda su 

ürünleri ile mevzuat uyum çalõşmalarõnõ da yerine getirmektedir.  
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5.3.2. Orman Bakanlõğõ 

Orman Bakanlõğõ ormanlarõn sosyo-ekonomik amaçlar yönünde işletilmesi 
maksadõyla; � Büyük yerleşim merkezleri civarõnda ve ana yollara yakõn rekreasyon 
alanlarõndaki orman içi akarsu, göl ve göletlerde sportif olta balõkçõlõğõnõ geliştirmek, sportif 
olta balõkçõlõğõnõn yaygõnlaştõrõlmasõyla, ülkemiz ormanlõk ve dağlõk yörelerindeki turistik 
aktiviteyi canlandõrmak, orman içi köylülerinin ekonomik güçlerinin artõrõlmasõ gayesi ile 
orman köylüsünü balõk üretim faaliyetlerine teşvik etmek ve işsizliğin çözümünde orman içi 
köylüsüne iş istihdamõ sağlamak� için Bakanlõğa bağlõ Milli Parklar ve Av Yaban Hayatõ 
Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatõ Daire Başkanlõğõ aracõlõğõ ile su ürünleri 
faaliyetlerinde bulunmaktadõr (Tablo 1). 
 

Tablo 1. Orman Bakanlõğõna Ait Balõk Üretim ve Yetiştirme İstasyonlarõ 
Üretim Tesisinin Özelliği Sayõ Kapasite 
Alabalõk Üretme ve Yetiştirme İstasyonu 16 9.350.000 Yumurta 
Tam Kontrollü Alabalõk Yetiştirme Yeri 26 2.205.000 Balõk 
Aynalõ Sazan Ür. ve Yetiştirme İstasyonu 4 2.050.000 Balõk 
Aynalõ Sazan Yetiştirme Yeri 5 1.000.000 Balõk 

              *Kaynak; Orman Bakanlõğõ Av ve Yaban Hayatõ Koruma Daire Başkanlõğõ 
 

5.3.3. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlõğõ 

Bakanlõğõn önemli bir birimi olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; su kaynaklarõnõn 
sulama, elektrik enerjisi üretimi, taşkõn kontrol, içme-kullanma ve sanayi suyu temini gibi 
faaliyetlerde bulunmaktadõr. Bu kurumca inşasõ yapõlan baraj ve göletlerde su ürünlerinin 
korunmasõnõ ve geliştirilmesini sağlamak amacõyla su ürünleri çalõşmalarõ, 1959 yõlõndan 
itibaren İşletme ve Bakõm Dairesi Başkanlõğõ koordinatörlüğünde, Bölge Müdürlükleri 
bünyesinde kurulmuş olan su ürünleri Şube Müdürlüklerince yürütülmektedir. Bu birimlerde 
yapõlan çalõşmalar; temel etütler, balõk üretimi ve beslenmesi, balõklandõrma, balõklandõrma 
kontrolü, stok tespiti, üretim kontrolü baraj göllerinin kiralanmasõ ve diğer çalõşmalardõr. 
  

DSİ, T.C. Ziraat Bankasõ ve Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnõn işbirliği ile 25 ton/yõl 
kapasite ile üretim yapmak isteyenler, ilgili Bakanlõktan proje yaptõrmadan �kafes 
yetiştiriciliği tip projelerini� kullanarak, DSİ�nin belirlediği baraj göllerinin belirli 
bölgelerinde DSİ�den izin alarak üretim yapabilmektedirler.  

 
5.3.4. Çevre Bakanlõğõ 

Çevre Bakanlõğõnõn su ürünleri ile ilgili görevleri daha çok çevrenin korunmasõna (iç 
sular, deniz, su kaynaklarõ) ve iyileştirilmesine ilişkin görevlerdir. 

Çevre Bakanlõğõ su ürünleri ile ilgili görevlerini Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol 
Genel Müdürlüğü, Çevre Koruma Genel Müdürlüğü ve Çevresel Etki Değerlendirmesi ve 
Planlama Genel Müdürlüğü ile yerine getirmektedir. 
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Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü ise Tarõm ve Köyişleri 
Bakanlõğõ ile müştereken su ürünleri yetiştiriciliğine uygun olan alanlarõn belirlendiği Çevre 
Düzeni Planlarõnõ yapmak ve yaptõrmak görevleri ile su ürünlerini ilgilendirecek faaliyetlerde 
bulunmaktadõr. 

5.3.5. Maliye Bakanlõğõ (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) 

Maliye Bakanlõğõnõn su ürünleri ile ilgili görevleri genelde devletin hüküm ve 
tasarrufu altõndaki yerlerin ve kaynaklarõn kiralanmasõ ile ilgili görevlerdir. Maliye Bakanlõğõ 
su ürünleri üretim yerlerinin ve kaynak sularõnõn kiralanmasõ işlemlerini Milli Emlak Genel 
Müdürlüğü aracõlõğõ ile gerçekleştirmektedir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü taşrada bu 
görevlerini Milli Emlak Müdürlüğü aracõlõğõ ile yerine getirmektedir. 

5.3.6. İçişleri Bakanlõğõ, Sahil Güvenlik Komutanlõğõ 

Denizlerde su ürünleri stoklarõnõn korunmasõ doğrultusunda, avcõlõğa ilişkin kontrol ve 
denetim görevleri bu Bakanlõğa bağlõ Sahil Güvenlik Komutanlõğõ�nca yürütülmektedir. 

 
5.3.7. Denizcilik Müsteşarlõğõ   

1380 Sayõlõ Su Ürünleri Kanunu�nun 13. Maddesinin 2. Fõkrasõnda, deniz ve iç sularda 
yapõlacak su ürünleri üretim tesislerinin yapõlmasõna izin verilmeden önce, �seyrüsefer 
bakõmõndan engel teşkil edip etmedikleri hususunda Ulaştõrma Bakanlõğõ�nõn mütalaasõ alõnõr� 
hükmü Denizcilik Müsteşarlõğõ�nca yerine getirilmektedir. 

Denizcilik Müsteşarlõğõ içinde kurulmuş olan �Deniz Ulaştõrmasõ Genel Müdürlüğü�, 
Müsteşarlõğõn su ürünlerini ilgilendirecek görevlerini yerine getiren Genel Müdürlüğüdür.  

 
5.3.8. Sağlõk Bakanlõğõ 

Sağlõk Bakanlõğõ�nõn su ürünleri ile ilgili görevleri, su ürünlerinin gõda sağlõğõ 
açõsõndan kontrolü ve su ürünleri tesislerinin de çevre sağlõğõ açõsõndan denetimleridir. 

 
5.3.9. Ulaştõrma Bakanlõğõ, Demiryolu, Limanlar ve Hava Meydanlarõ(DLH) 

Genel Müdürlüğü 
Kõyõ balõkçõlõğõ özelliği taşõyan Türkiye su ürünleri sektöründe; üretim, değerlendirme 

ve pazarlama hizmetlerinin entegre bir şekilde yürütülmesini sağlayan balõkçõ barõnaklarõ en 
gerekli ve en temel alt yapõlardõr. Balõkçõ barõnaklarõnõn yapõmõ DPT Müsteşarlõğõ, Ulaştõrma 
Bakanlõğõ ve Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ tarafõndan oluşturulan komisyonca, talepler 
değerlendirilerek, tarõm sektöründen ayrõlan ödenekle Ulaştõrma Bakanlõğõ DLH İnşaatõ Genel 
Müdürlüğünce inşa edilmektedir. 

 
Yapõmõ tamamlanan balõkçõ barõnaklarõnõn bir kõsmõnõn Bakanlar Kurulu Kararõ ile 

belediyeler, özel idareler ve köy tüzel kişiliklerine kesin devirleri yapõlmõştõr. Bazõ barõnaklar 
ise geçici devirle yine bu kuruluşlara devredilmiştir. Ancak 1380 Sayõlõ Su Ürünleri 
Kanununda 1986 yõlõnda 3288 sayõlõ Kanunla yapõlan değişiklikle balõkçõ barõnaklarõnõn 
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öncelikle su ürünleri kooperatif ve birliklerine pazarlõk yolu ile kiralanmasõ imkanõ 
tanõnmõştõr. Geçmişte geçici devirle işletme hakkõ verilmiş balõkçõ barõnaklarõnõn, 
devredildikleri kuruluşlardan alõnarak su ürünleri kooperatif ve birliklerine kiralanmasõ 
mümkün iken, kesin devri yapõlmõş balõkçõ barõnaklarõnõn su ürünleri kooperatif ve birliklerine 
kiralanabilmesi için bu barõnaklar hakkõndaki Bakanlar Kurulu Kararlarõnõn iptali 
gerekmektedir.  Bu ise çoğu kez oldukça uzun ve gerçekleştirilmesi güç bir süreci zorunlu 
kõlmaktadõr. Bu nedenle kesin devri yapõlmõş tüm barõnaklar hakkõndaki Bakanlar Kurulu 
Kararlarõnõn toptan iptal edilerek, bu barõnaklarõn su ürünleri kooperatif ve birliklerine 
kiralanmasõ yolu açõlmalõdõr. 

 
5.3.10. Su Ürünleri ile İlgili Diğer Kuruluşlar  

5.3.10.1. T.C. Ziraat Bankasõ 
 

Ülke içinde ve dõşõnda pazarlamanõn sağlanmasõ için su ürünlerinin üretilmesi, 
ürünlerin işlenmesi, pazarlanmasõ, su ürünlerine girdi sağlayan sanayinin oluşmasõ amacõyla 
su ürünleri üreticilerine Ziraat Bankasõnca kredi açõlmaktadõr.  

 
T.C. Ziraat Bankasõna yasalarca verilen görevler doğrultusunda Banka, üretim 

konularõna göre hazõrladõğõ �Yõllõk Plasman Programõnõn� ana hatlarõnõn tespiti, kredilerin 
üretim politikalarõ bakõmõndan milli ekonomi icaplarõna, kullanõlacak öz ve yabancõ 
kaynaklara üreticilerin ihtiyaçlarõna göre dağõtõm şekil tarz ve oranlarõnõn tayini  ve bu 
konular hakkõnda Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ, Sanayi ve Ticaret Bakanlõğõ ile Banka 
Yönetim Kurulu tarafõndan vaki istek ve müracaatlarõ Krediler Yüksek Kurulunun İnceleme 
ve onayõna sunduktan sonra kabul edilen çalõşma ve Plasman Programõ doğrultusunda 
faaliyetlerini yürütmektedir. 
 

T.C. Ziraat Bankasõnca su ürünleri üreticilerine açõlan krediler ve bunlarõn alanlarõ 
şunlardõr. 
1. Avcõlõk Kredileri 
2. Yetiştiricilik Kredileri 
3. Sanayi Kredi 
 

5.3.10.2. Devlet İstatistik Enstitüsü   

Devlet İstatistik Enstitüsünce 1967 yõlõndan bu yana her yõl yapõlan anketler sonucu Su 
Ürünleri İstatistikleri yayõnlanmakta ve sektörün hizmetine sunulmaktadõr. 
 

5.3.10.3. Türk Standartlar Enstitüsü (Su Ürünleri Standartlarõ) 

Türk Standartlar Enstitüsünce su ürünleri ile ilgili bir çok konuda standartlar hazõrlanmõştõr. 
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 5.3.10.4. T.C. Deniz K.K.Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlõğõ 
 
       T.C. D.K.K. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlõğõ 1738 sayõlõ yasa gereği 
deniz araştõrma ve faaliyetleri ile ilgili bilgilerin derlenmesi, koordinasyonu ve izlenmesini 
sağlamaktadõr. 
 
5.4. SEKTÖRÜN SORUNLARI 
 

441 Sayõlõ Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn teşkilat ve görevleri hakkõndaki Kanun 
Hükmünde Kararname ile yapõlan reorganizasyonla konu bazõnda örgütlenmeden, fonksiyon 
bazõnda örgütlenmeye geçmiştir. Bunun sonucu olarak Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ içindeki 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kaldõrõlarak su ürünleri hizmetlerinin Bakanlõğõn ilgili Genel 
Müdürlüklerine dağõtõlmasõ sebebi ile; 
-Su ürünleri politikalarõ ile yeterli ölçüde yönlendirme yapõlamamõştõr.  
-Su ürünleri kaynaklarõ üzerinde koruma kontrol hizmetlerinin etkili olamamasõ sonucunda 
stoklarda azalmalar olmuştur.  
-İçsularda ihraç ürünlerimiz özellikle kerevit ve sünger stoklarõ kaybolma derecesinde azalmõş  
ve diğer içsu ürünleri stoklarõnda azalmalar olmuştur. 
-1380 Sayõlõ Su  Ürünleri Kanunu, 28.05.1986�da 3288 Sayõlõ Kanunla tadil edilerek su 
kirliliği ve korunmasõ ile ilgili işlemler belirli süre durdurulmuş ve bu hizmetlerin Çevre 
Bakanlõğõ�na aktarõlmasõ sonucu duplikasyonlar meydana gelmiş su kaynaklarõmõzda ve 
ortamlarõnda kirlenme giderek artmõştõr. 
-Su ürünleri politikasõnda uygun yönlendirme sağlanamamõş, su ürünleri sanayi yanlõş 
yönlendirilmiş balõk unu ve yağõ fabrikalarõnõn kurulmasõ artmõş ve hamsinin yok olmasõna 
sebep olacak yönde av yasağõnõn değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. 
-Kiralama işlemlerinde Maliye Bakanlõğõ ve su ürünleri yetiştirme alanlarõnõn kullanõmõnda 
Turizm Bakanlõğõ ve Çevre Bakanlõğõ daha etkin hale gelmiş olmasõ su ürünleri 
yetiştiriciliğinin gelişmesini etkilemiştir. 
-Balõkçõlarõn başta av araç ve gereçleri olmak üzere bazõ üretim girdileri ile ilgili hizmetler, 
Ulaştõrma Bakanlõğõ  bünyesinde yer alan Denizcilik Müsteşarlõğõ ve diğer kuruluşlarca 
üstlenilmiştir. 
 
5.5. SU ÜRÜNLERİ YÖNETİMİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ ÇALIŞMALARI 

Bugün su ürünleri hizmetleri Cumhuriyetin ilk yõllarõnda olduğu gibi çeşitli Genel 
Müdürlüklere ve Bakanlõklara dağõtõlmõş durumdadõr. 

-Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn 17 Kasõm 1990 tarihinde Güllük�te düzenlediği �Su 
Ürünleri Yetiştiriciliği� Toplantõsõnda, 

-Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn 20 Haziran 1991�de İstanbul�da düzenlediği 
�Balõkçõlõk� Toplantõsõnda, 

-Karadeniz Vakfõnõn düzenlediği 15-19 Eylül 1991�de İstanbul�da yapõlan Uluslar arasõ 
�Karadeniz �in Ekolojik Sorunlarõ ve Ekonomik Değerlendirme Olanaklarõ� Sempozyumunda,  

-Türk ve Fransõz Hükümetlerinin ortak düzenlediği 14 Kasõm 1991�de İzmir�de yapõlan 
�Türk ve Fransõz Su Ürünleri�Seminerinde, 
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-Türkiye Su Ürünleri Vakfõ�nõn 12-14 Haziran 1997�de düzenlediği �Türkiye 1.Su 
Ürünleri Şurasõnda�, 

-Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn  25-27 Kasõm 1997 tarihinde düzenlediği �I.Tarõm 
Şura�sõnda�, 

Balõkçõlar, su ürünleri kooperatifleri temsilcileri ve bilim adamlarõ su ürünleri yönetiminin 
yeniden düzenlenmesi konusunda görüş birliğine varmõşlardõr.  

5.6. OLMASI GEREKLİ KAMU ÖRGÜTLENMESİ  
 

Kamu yönetimi, ülkenin su ürünleri konusundaki amaçlarõnõ gerçekleştirecek biçimde 
örgütlenmelidir. Bir kuruluşta görev, yetki ve sorumluluklar doğru yönde saptanõp, dağõtõlmalõ 
iyi fonksiyonel bir örgütlenme gerçekleştirilmelidir.  

Yönetimde yeniden düzenlemeyi zorunlu kõlan değişkenler sayõca pek çoktur. Ancak 
bunlarõn en önemlilerinin başõnda; hizmetlerin gelişen ve değişen koşullara uyabilir duruma 
getirilmesi ve kamu yönetimi içinde yer alan kurumlarõn gereksinimlerine ve işleyiş 
düzenlerine, süreç boyutunda beliren iç değişmelerine uyumlarõ gelmektedir. 

Su ürünleri ile ilgili kamu örgütlenmesi ele alõnmadan önce, genel olarak 
örgütlenmeye yönelik bazõ sorularõn cevaplandõrõlmasõ gereklidir. Örgütle ilgili olarak 
öncelikle cevaplandõrõlmasõ gereken sorular şunlardõr; 
1. Örgütün kuruluş nedeni, 
2. Örgütün amaçlarõ ve büyüklüğü, 
3. Örgütün yasal yetkileri, 
4. Örgütün kuruluş yeri ve uygulama alanõ, 
5. Örgütün büyüme ve genişleme olanaklarõ, 
6. Diğer örgütlerle olan ilişkilerinin niteliği, 
7. Örgütün personel ihtiyacõ ve nasõl karşõlanacağõ, 
8. Örgüte gerekli olan kaynaklar ve karşõlanma yollarõ. 

Bu sorularla ilgili olarak başlangõçta verilecek yanõtlarõn ve saptanacak kararlarõn 
doğruluğu ve isabeti ölçüsünde, örgütten beklenilen yararlar sağlanabilecek, başarõlõ bir 
örgütlenme gerçekleştirilebilecektir.  

İyi bir örgütlenmede iki şey önemlidir. Birincisi görev boşluğu olmamasõ, yani her 
görevin mutlaka bir sahibinin bulunmasõ, hiçbir görevin açõkta kalmamasõ; ikinci husus ise, 
bir görevin bir tek yerde yapõlmasõ, bir görevin tek bir sahibinin olmasõdõr.  

Görevlerin sahibinin birden çok olmasõ, karõşõklõğa ve sorumluluğun 
benimsenmemesine yol açabilecek ve bu çok önemli sorunlar yaratabilecektir. Özellikle, 
kurulan örgütler kurulurken uzmanlarõn görüşleri gözetilmemekte, bu nedenle denetim ve 
koordinasyon güçleşmektedir. Örgütlenme, yerel koşullarõ iyi hazõrlanmõş kalkõnma plan ve 
programlarõnõ gerçekleştirecek biçimde olmak zorundadõr. Bu ise multidisipliner bir alan olan 
su ürünleri sektörünün boyutlarõnõn doğru ve gerçekçi analiz edilmesi, kaynaklarõn en uygun, 
rasyonel ve verimli kullanõlabilmesini sağlayacak bir örgütlenmeye gidilmesi ile mümkün 
olabilecektir. 
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5.6.1. Dünya Ülkelerinde Su Ürünleri ile İlgili Kamu Örgütlenmesi 

     Dünya ülkelerindeki su ürünleri teşkilatlarõ balõkçõlõk teşkilatlarõ adõ altõnda örgütlenmiştir. 
  
Avrupa Birliği ülkelerinde su ürünleri alanõndaki örgütlenme genelde üst düzeydedir. 

AB�ye üye ülkeler arasõnda diğer bir çok konuda olduğu gibi,  su ürünleri konusunda mevzuat 
uyum çalõşmalarõ yapõlmõş olup, üye ülkeler ortak bir politika izlemektedir. AB�ye üye ülkeler 
ve bazõ ülkelerdeki örgütlenme düzeyi Tablo 2�de gösterilmiştir. 

 
Tablo 2. Dünya Ülkelerindeki Su Ürünleri (Balõkçõlõk) Örgütleri 

ÜLKE ADI KAMU ÖRGÜTLENMESİ 
Danimarka Balõkçõlõk Bakanlõğõ 

Portekiz Gõda Tarõm ve Balõkçõlõk Bakanlõğõ 
İspanya Gõda Tarõm ve Balõkçõlõk Bakanlõğõ 
Belçika Tarõm ve Balõkçõlõk Bakanlõğõ 
İngiltere Tarõm Balõkçõlõk ve Gõda Bakanlõğõ 
İrlanda Denizcilik Bakanlõğõ 
İzlanda Balõkçõlõk Bakanlõğõ 

Hollanda Tarõm ve Balõkçõlõk Bakanlõğõ 
Fransa Denizcilik Bakanlõğõ 

Yunanistan Tarõm ve Balõkçõlõk Bakanlõğõ 
İtalya Deniz İşleri Bakanlõğõ 

Finlandiya Tarõm ve Ormancõlõk Bakanlõğõ 
Norveç Balõkçõlõk Bakanlõğõ  
Japonya Balõkçõlõk Bakanlõğõ 
Polanya Balõkçõlõk Bakanlõğõ 
Somali Balõkçõlõk ve Deniz Kaynaklarõ Bakanlõğõ 

Y. Zellanda Tarõm ve Balõkçõlõk Bakanlõğõ 
 

Su ürünleri alanõndaki kamusal örgütlenmeler ülkelere göre değişkenlik 
göstermektedir. Su ürünleri faaliyetleri Tarõm Bakanlõğõ veya tarõmla ilgili görevlerden 
sorumlu bir kuruluş içerisinde yer alabildiği gibi, Fransa gibi kimi ülkelerde de Tarõm 
Bakanlõğõ dõşõndaki başka bir kuruluş içerisinde yer alabilmektedir. Su ürünleri ile ilgili 
görevler tarõma dahil edildiğinde, değişik düzenlemeler görülmesine karşõn, genelde iç su ve 
denizler aynõ merkezi yönetimin sorumluluğuna girmektedir. Tarõma dahil edilmediğinde ise, 
içsular ve denizlerdeki su ürünleri faaliyetleri, farklõ düzenlemeler ile iki çok farklõ bakanlõk 
sorumluluğuna bölünmektedir. Bu bölünmelerde her zaman denizlerdeki su ürünleri 
faaliyetlerinin ayrõ bir yönetim sorumluluğuna verilmesi ile sonuçlanmamaktadõr. Örneğin 
Kõbrõs Rum Kesiminde Tarõm ve Doğal Kaynaklar Bakanlõğõ içerisinde Balõkçõlõk bölümü, 
hem içsu hem de deniz ürünleri araştõrma ve geliştirmelerinden sorumludur.  

 
Yunanistan�da su ürünleri ile ilgili bütün görevler Tarõm Bakanlõğõ Balõkçõlõk 

bölümünün kontrolü altõndadõr. Fakat Ekonomi Bakanlõğõ yasa hükümleri doğrultusunda 
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yeni çiftlikler kurmak için ana ulusal ürün planlamasõ ve yatõrõmlarõ konusundan 
sorumludur. Ayrõca Kültür Bakanlõğõ, Savunma, Çevre, Bölgesel Planlama, Kamu Refahõ 
Bakanlõklarõ yeni su ürünleri projeleri için yönetimsel anlaşma sürecinde rol oynarlar. Aynõ 
zamanda yerel yönetimler, su ürünleri kaynaklarõ kõsmen Ulusal Eğitim Bakanlõğõ 
(Üniversite Laboratuvarlarõ için), Endüstri, Enerji ve Teknoloji Bakanlõklarõnõn da yetki 
alanõna girmektedir. Ayrõca Ulusal Savunma Bakanlõğõ da deniz ürünleri üretim alanlarõnda 
etkilidir. 

 
Fransa�da içsu ürünleri ile ilgili sorumluluk Tarõm Bakanlõğõ�na aittir. Deniz ürünleri 

ile ilgili konular, geleneksel midye ve istiridye yetiştiriciliği çiftlikleri, sõğõnma koylarõ ve 
kõyõ lagünleri Denizcilik Bakanlõğõnõn yetki alanõna girmektedir. Yönetim ve geliştirme ile 
ilgili net bir ayõrõm bulunmamaktadõr. Ayrõca Ulusal Savunma Bakanlõğõ da deniz ürünleri 
üretim alanlarõnda etkilidir. Deniz ürünleri ile ilgili konular, geleneksel midye ve istiridye 
yetiştiriciliği çiftlikleri, sõğõnma koylarõ kõyõ lagünleri Denizcilik Bakanlõğõnõn yetki alanõna 
girmektedir.  Yönetim ve geliştirme ile ilgili sorumluluk ve araştõrmalar Deniz İşletmeleri 
Kuruluşu �IFREMER� tarafõndan yerine getirilmektedir. Fakat kõyõlarda kurulu deniz 
işletmeleri ve lagünlerde yapõlan su ürünleri faaliyetleri konusunda her iki Bakanlõğõn 
sorumluluk alanõ ile ilgili net bir ayrõm bulunmamaktadõr. Ayrõca diğer Bakanlõklar, bölgesel 
ve yerel kuruluşlar bazõ projelerin uygulanmasõnda, finansmanõnda sorumluluk sahibidir ve 
sürece dahil olmaktadõrlar. Su ürünleri alanõndaki sorumluluklarõ açõğa kavuşturmak için 
1970�lerde yapõlan çalõşmalar sonucu, Fransa hükümeti 1980�lerin başlarõnda Denizcilik 
Bakanlõğõ Su Ürünleri ulusal delegasyonunu kurmuştur. Bu delegasyon bölgelerin tarõmsal 
yapõsõna bağlõ olarak tarõm yada deniz ofislerinde bölgesel delegelere sahip olmuştur. Bu 
delegeler tarõmcõ ya da aday tarõmcõlarla ilişki içerisindedirler. Bunlarõn sorumluluğu : 

 
1.  Herhangi bir yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgiyi sağlamak, 
2.  Para yardõmõ ve konusundaki başvurularõ doğru yere kanalize etmek, 
3.  Kararlar hakkõnda tavsiyelerde bulunmak için bütün yönetim enstitü ve kuruluş 

temsilcilerini komisyon toplantõsõna çağõrmaktõr. 
 

İsrail�de su ürünleri konusunda Tarõm Bakanlõğõ Balõkçõlõk Bölümü sorumludur. Bu 
bölümün Balõkçõlõk Teknolojisi, İçsular Balõkçõlõğõ, Deniz Balõkçõlõğõ ve Balõkçõlõk Kültürü 
Birimleri bulunmaktadõr. İçişleri Bakanlõğõ ulusal su kaynaklarõnõn çevresel korunmasõ 
konusunda sorumluluğu ve su ürünleri ile ilgili olarak görev yapmaktadõr. 

 
Görüldüğü gibi her ülke sektörün önemi ve boyutlarõ ölçüsünde kendi yapõsõna uygun 

örgütlenmiştir. 
 

5.6.2. Su Ürünleri Yönetiminin Düzenlenmesinde Farklõ Görüşler  

Su ürünlerinin ülkemizdeki kamu örgütlenmesi ile ilgili olarak dünyada görülen 
uygulamalar çerçevesinde tartõşmalar yapõlmaktadõr. Bu tartõşmalarda su ürünleri 



Sekizinci Beş Yõllõk Kalkõnma Planõ                                                      Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayii Özel İhtisas Komisyonu Raporu 

   http://ekutup.dpt.gov.tr/suurun/oik588.pdf   129 

hizmetlerinin tek bir bakanlõk bünyesinde  toplanmasõ veya deniz ve içsu faaliyetlerinin farklõ 
iki bakanlõk da yer almasõnõn uygun olacağõ ileri sürülmektedir. Birinci görüşle ilgili olarak 
Tarõm Bakanlõğõnõn, ikinci görüşle ilgili olarak da kurulmasõ planlanan Denizcilik 
Bakanlõğõnõn adõ geçmektedir. Her iki görüşün değerlendirilmesi aşağõda ele alõnmõştõr:  

 
5.6.2.1. Denizcilik Bakanlõğõ�nda Su Ürünleri Genel Müdürlüğü�nün Kurulmasõ 

 
Su ürünleri hizmetlerinin çeşitli Genel Müdürlük ve Bakanlõklara dağõlmõş olduğu bir 

dönemde Denizcilik Bakanlõğõnõn kurulmasõnõn planlanmasõ, balõkçõlõk sektörü ile 
ilgilenenleri sevindirmiş olup, 

-Denizle ilgili su ürünleri hizmetlerinin bu Bakanlõğa verilmesinin, diğerlerinin Tarõm 
ve Köyişleri Bakanlõğõ�nda kalmasõnõn yetki ve sorumluluklarda ikilemlere sebep olacağõ, 

-Kurulmasõ planlanan Denizcilik Bakanlõğõ avcõlõğõ kontrol etmek ve balõkçõlara 
yerinde hizmet götürebilmesi için taşra teşkilatõ kurma zorunluluğu getireceği, 

-Hükümetin kamu sektörünü küçültme, birleştirme ve ekonomik yapõlanma programõna 
uymayabileceğidir. Ancak, gereken bütün şartlar sağlanabilirse Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
kurulabilir.  
 

5.6.2.2. Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnda Su Ürünleri Genel Müdürlüğü�nün 
Kurulmasõ 

 
Su ürünlerine ait hizmetleri Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ bünyesinde Su Ürünleri 

Genel Müdürlüğü çatõsõ altõnda toplanmasõ: 
-Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ�nõn ilçe düzeyine inen teşkilata sahip olmasõ, 

örgütlenmede bir avantaj sayõlabilir. 
-Dünyada ve Türkiye�de stoklarõn yõllõk üretim miktarlarõnõn yõllõk av miktarlarõ 

düzeyine ulaştõğõ genel kabul görmektedir. Buna karşõlõk denizlerde ve içsularda yapõlan su 
ürünleri yetiştiriciliği, su ürünleri üretimi içindeki önemini ve payõnõ artõrmaktadõr. Su 
ürünleri yetiştiriciliği, bir üretim faaliyeti olduğu için, üretimle ilgili bir bakanlõk için de yer 
almasõ gerekmektedir. 

-Su ürünleri; bitkisel üretim, hayvansal üretim ve ormancõlõkla beraber tarõmõn dört alt 
sektöründen biridir. Su ürünlerinin tarõm sektörü içerisinde bir alt sektör olarak yer aldõğõ 
dikkate alõndõğõnda denizlerimiz ve iç sularõmõzdaki tüm su ürünleri varlõğõmõzõ korumak, 
geliştirmek, üretimi artõrmak, değerlendirmek ve sektöre tek elden hizmet verebilmek için 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõnda Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kurulabilir. 
 
5.7. ÖZEL SEKTÖR ÖRGÜTLENMESİ 

5.7.1. Su Ürünleri Üretici Örgütlenmesi 

Su ürünleri sektörünün gelişmiş olduğu ülkelerde bir çok üretici örgütü ile mesleki 
kuruluşlar faaliyet göstermektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinde su ürünleri yetiştiriciliği 
alanõnda çok yoğun bir örgütlenme göze çarpmaktadõr. 
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Bu ülkelerdeki örgütlenmeler; üretici organizasyonlarõ ve meslek kuruluşlarõ 
şeklindedir. 

 
Örneğin Fransa, İtalya ve İspanya�da çok sayõda ulusal üretici organizasyonu faaliyet 

göstermektedir. 
 
İspanya�daki �Midye Üreticileri Derneği�, Fransa�daki �Çift Kabuklu Yetiştiriciler 

Derneği� ve İtalya�daki �Valikültür Yetiştiricileri Federasyonu� bunlara örnek olarak 
verilebilir. 

 
Avrupa�da su ürünleri yetiştiriciliği anlamõnda faaliyet gösteren en önemli mesleki 

örgütlenme �European Aquaculture Society� (Avrupa Su Ürünleri Yetiştiricileri 
Derneği)�dir. Ayrõca �Federation of Salmon Growers� (Avrupa Salmon Yetiştiricileri 
Federasyonu) üyelerinin ticari çõkarlarõnõ korumakta ve yasal düzenlemelerin yapõlmasõnda 
aktif rol almakta olan diğer bir mesleki örgüttür. Türkiye her iki örgütlenme açõsõndan da çok 
geri kalmõştõr. 

 
Üreticilerin mesleki olarak örgütlenmesi seslerinin ilgili mercilere duyurulmasõ ve 

karar mekanizmasõnda söz sahibi olma açõsõndan büyük önem taşõmaktadõr. Bu örgütlenme su 
ürünleri yetiştiricileri odalarõ ve odalar birliği şeklinde olabilir. Türkiye�de kurulmuş en eski 
mesleki örgüt İstanbul Balõk Müstahsilleri  Derneğidir. 1923 yõlõnda kurulmuş, ilk üyesi 
Mustafa Kemal ATATÜRK olmuştur.  

 
Üreticilerin dünya pazarlarõna girebilmesi piyasalardaki gelişmeleri takip edebilmeleri 

piyasa koşullarõna anõnda uyum sağlayabilmeleri ve fiyat istikrarõ sağlayabilmeleri açõsõndan 
pazarlamaya yönelik örgütlenme de hayati önem taşõmaktadõr. 

Türkiye Su Ürünleri Dayanõşma Eğitim Araştõrma ve Geliştirme Vakfõnõn kurulmasõ 
örgütlenmeye yönelik en önemli adõmdõr. Bundan başka İstanbul�da kurulmuş olan Türkiye 
Balõkçõlõk Su Ürünleri Araştõrma  Geliştirme Kalkõndõrma Vakfõ  bulunmaktadõr. 

Mesleki örgütlerin yayõm ve eğitici faaliyetlerde bulunmalarõ işletmelerin 

verimliliğinin arttõrõlmasõ yönünden de önem taşõmaktadõr. 

5.7.2. Su Ürünleri Kooperatifleri 

Kooperatifler, tüzel kişiliğe haiz olmak üzere ortaklarõn belirli ekonomik menfaatlerini 
özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarõnõ; karşõlõklõ yardõm, dayanõşma ve kefalet 
suretiyle sağlayõp, korumak, amacõyla gerçek ve tüzel kişiler ile özel idareler, belediyeler, 
köyler, cemiyetler ve dernekler tarafõndan kurulan değişir ortaklõ ve değişir sermayeli 
teşekküller olarak tarif edilmektedir.  

           Kooperatifçiliğin amacõ, belirli bir çalõşma konusunda , işbirliğine katõlanlar için, 
kişisel girişim ve çabalara oranla daha büyük ve daha fazla olan bir ekonomik yarar 
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sağlamaktõr. Kooperatiften yarar sağlanmasõ, ferdi kaynak ve imkanlarõn bir araya toplanmasõ 
ile mümkün olmaktadõr. Aracõlarõn kaldõrõlmasõyla, toplu pazarlõk gücü elde edilmesi   daha 
kõsa pazarlama kanallarõna ulaşõlarak üstün bir pazarlama durumu ve fiyat denetleme imkanõ 
elde edilebilmektedir. 

Ancak Türkiye�de kooperatifçilik 100 yõlõ aşkõn geçmişine karşõn gerek örgütlenme 
düzeyi gerekse iş hacmi açõsõndan yeterli düzeyde başarõlõ olamamõştõr.  Geçmiş yõllarda 
kurulan kooperatiflerin başarõlõ olamamasõ, uygulama hatalarõnõn  kooperatifçiliğin gelişimini 
olumsuz etkilemesidir. Türkiye�deki kooperatifleşme düzeyini daha iyi anlayabilmek için bazõ 
ülkelerin kooperatifleşme düzeyleri ile karşõlaştõrma yapmak gerekir (Tablo 3). 

Tablo 3. Seçilmiş Bazõ Ülkelerdeki ve Türkiye�deki Kooperatifleşme Oranlarõ 

Ülkeler Kooperatifleşme Oranõ, % 
Romanya 62.55 
İsveç 41.16 
Finlandiya 40.69 
Kanada 39.50 
Bulgaristan 37.81 
A.B.D. 21.87 
Türkiye 15.70 

          Tablodan da anlaşõlacağõ gibi kooperatifleşme sadece eski sosyalist ve İskandinav 
ülkelerinde değil ABD, Kanada gibi kapitalist ülkelerde de geniş bir yaygõnlõk göstermektedir. 

Türkiye�de bir örnek olarak 1959 yõlõnda �Numune Balõkçõlõk Kooperatifi� İstanbul 
Balõk Halinde kurulmuştur. Küçük olmalarõ nedeniyle kamuoyunda etkili olamamaktadõr. 
Daha sonra kooperatiflerin sayõsõ artmõş 1970-1971 yõllarõnda balõkçõlõk kooperatif birlikleri 
kurulmuş fakat bir türlü merkez birliği kurulamamõştõr. Ülkemizdeki su ürünleri 
kooperatiflerinin bölgelere göre dağõlõmõ aşağõdaki Tablo 4�te, su ürünleri kooperatif 
birliklerinin durumu Tablo 5�de verilmiştir. 

Tablo 4. Bölgelere Göre Su Ürünleri Kooperatifleri (1995) 
Coğrafi Bölge 

Adõ 
Kooperatif 

Sayõsõ 
Kooperatif 
Dağõlõmõ,% 

Kooperatif Ortak 
Sayõsõ 

*Ortalama 
Ortak Sayõsõ 

Karadeniz 44 14.1 3016 68.5 
Marmara 74 23.9 3805 51.4 
Ege 65 20.9 3727 57.3 
Akdeniz 63 20.2 2634 41.8 
İç Anadolu 29 9.3 1412 48.6 
D. Anadolu  37 11.6 1189 32.1 
TOPLAM 312 100 15783 50.5 
           *Kooperatif ortak sayõsõnõn kooperatif sayõsõna bölümü 
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Tablo 5. Türkiye�de Kooperatif Birlikleri  (1995) 
 

Su Ürünleri Kooperatif Birliğinin 
Adõ 

Birliğe Dahil 
Kooperatif 

Adet 

Ortak 
Sayõsõ Adet 

Su Ür. 
Türkiye�deki 
Koop. % 

Koop. Birlikl. 
Top. Su Ür. 

Ortak % 
SS İstanbul Bölgesi S.Ü.K.B*. 14 757 4.48 4.79 
SS Doğu Karadeniz S.Ü.K.B. 9 1003 2.89 6.36 
SS İzmir Bölgesi S.Ü.K.B. 11 427 3.53 2.71 
SS Marmara Bölgesi S.Ü.K.B. 17 2867 5.45 18.16 
TOPLAM 51 5054 16.35 32.02 

           *Su Ürünleri Kooperatif Birlikleri 

Su ürünlerinin üretiminden tüketimine kadar kontrollü ve sağlõklõ bir yapõya 
kavuşturulmasõ amacõyla halen mevcut olan kooperatiflerin; 1163 sayõlõ Kanun 
doğrultusunda kooperatifler, bölge birliği, merkez birliği ve ulusal kooperatifler birliği 
şeklinde dikey örgütlenmesinin sağlanmasõ ileriye dönük olarak AB içindeki benzer 
örgütlerin yapõsõna uyum sağlamasõ açõsõndan faydalõ görülmektedir. Bu örgütlenme 
içinde görevlerin etkin bir biçimde yapõlabilmesi için örgütün bir fon veya kaynak ile 
desteklenmesi ve bunun; su ürünleri pazarlamasõndan, kooperatif ve üst örgütlerin 
gelirlerinden, su ürünleri dõş alõmõ ve dõş satõmõndan sağlanmasõ mümkündür. Bu fon veya 
kaynaklar ; 

-Kooperatif ve Birliklerin hesaplarõna Büyük Şehir Belediyelerindeki Balõk Hallerinde 
yapõlan balõk satõş bedelinin %1�i, diğer belediyelerin balõk hallerinde yapõlan balõk satõş 
bedelinin %2�si,  

-Kooperatif tarafõndan verilecek muafiyet belgelerinden alõnacak ücretlerden,  
-Limanlardan (İlgili Bakanlõğõn mevcut veya hazõrlayacağõ gelir gider tablosuna göre) 
alõnacak ücretler üzerinden uygun bir miktar, 
-Kayõk çekek yerlerinden alõnacak ücretlerin uygun bir kõsmõ,  
-İhraç edilen balõk gelirlerinin %1�i,  
-Diğer muhtelif işlemlerden, uygun bir miktar alõnarak oluşturulabilir. 

 
Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan bu yoldan geçimini sağlayan insanlarõn 

birbirlerine ve kazanç elde ettikleri su ürünleri kaynaklarõnõn korunmasõna katkõ sağlayõp bu 
yönde ilerlemeler kaydetmeleri ancak bir araya gelip bu kaynaklardan belirli kurallar 
dahilinde yararlanmalarõ ile gerçekleşebilir. Kooperatif ortaklarõnõn oluşturulan bu kurallara 
bağlõ kalmalarõ bu kurallarõn uygulanmasõ için de bu alanda faaliyet gösteren herkesin 
birbirini kontrol etmeleri gerekmektedir. 

Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan gerçek kişilerin  mutlaka yasa gereği 
kooperatif ortağõ olmasõnõn zorunlu hale getirilmesiyle sadece kooperatif üyesi olan kişiler su 
ürünleri faaliyetlerine girebilmeli,  su ürünleri ile ilgili kredi imkanlarõndan da doğal olarak 
yalnõzca kooperatiflere üye olan bu kişiler yararlanabilmelidir. Kooperatiflere üye 
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olmayanlara herhangi bir su ürünleri faaliyet ruhsatõ verilmemelidir. Ortak sayõsõ artan 
kooperatifler hem ekonomik yönden güçlenecek hem de tüm balõkçõ kitlesini içine alan bir 
örgütlenmede balõkçõlar seslerini daha iyi duyurabileceklerdir. 
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6.  EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
 
6.1.SU ÜRÜNLERİ EĞİTİMİ 

6.1.1. Dünyada Su Ürünleri (Balõkçõlõk) Eğitimi 

 Dünyada �Su Ürünleri� terimini kullanan tek ülke Türkiye�dir. Türkiye�nin dõşõndaki 
diğer ülkelerde �Balõkçõlõk� yani �Fishery� terimi kullanõlmaktadõr. Türkiye�nin yurt dõşõ 
yazõşmalarõnda genellikle Su Ürünleri (Aquatic Products) yerine Balõkçõlõk (Fishery veya 
Aquatic Living Resources) ifadesini kullanmasõ uygun olacaktõr. 
 
 Dünyada Japonya hariç tüm ülkelerde lisans ve lisansüstü düzeyde balõkçõlõk eğitimi 
üniversite veya fakülte bünyelerinde geliştirilen biyoloji, balõkçõlõk biyolojisi, balõkçõlõk, 
hidrobiyoloji, limnoloji, oşinografi, deniz bilimleri, deniz biyolojisi, tatlõ su biyolojisi, balõk 
yetiştiriciliği gibi değişik bölümler tarafõndan yapõlmaktadõr. Bu gruptaki ülkelerde Balõkçõlõk 
(Su Ürünleri) fakülteleri (Faculty of Fishery) mevcut değildir. 
 
 Fakat Japonya�da Balõkçõlõk Üniversiteleri ve Balõkçõlõk Fakülteleri bulunmaktadõr. 
 
 Dünyanõn çeşitli ülkelerinin değişik statüde öğretim birimlerinde su ürünleri 
(balõkçõlõk) eğitimi gören ve bu birimlerden mezun olanlara Biyolog, Balõkçõlõk Biyologu, 
Balõkçõlõk Uzmanõ, Hidrobiyolog, Oşinograf, Deniz Bilimci, Limnolog, İhtiyolog, Balõk 
Yetiştiricilik Uzmanõ gibi adlar verilmektedir. 
 
 Bu ünvana sahip olanlar ülkelerinde içsu ve deniz balõkçõlõğõ, balõkçõlõk yönetimi, 
balõk stoklarõnõn korunmasõ ve avcõlõğõnõn düzenlenmesi, içsu ve denizlerin ekolojisi, kirliliği 
ve çevresel etkenlerden korunmasõ, yumuşakçalar, kabuklular ve balõk yetiştiriciliği gibi 
alanlarda çalõşmaktadõrlar. Çeşitli çevresel etkenlere ve yapõlan avcõlõğa bağlõ olarak dünyanõn 
çeşitli içsu ve denizlerinde kirlilik, ekolojik değişiklik, balõk stoklarõnõn azalmasõ ve balõkçõlõk 
kaynaklarõnõn tahribi şeklinde ortaya çõkan sosyo-ekonomik problemler, balõkçõlõk 
kaynaklarõnõn korunmasõ ve verimli işletilmesine yönelik çalõşmalarõn ve bu alandaki 
elemanlarõn önemini giderek artõrmaktadõr. 
 

6.1.2. Türkiye�de Su Ürünleri Eğitiminin Durumu 

Türkiye�de su ürünleri ile ilgili eğitim, 1983 yõlõna kadar çeşitli Üniversitelerin Fen 
Fakülteleri Biyoloji Bölümleri, Ziraat Fakülteleri �Su Ürünleri Bölümü� ile Veteriner 
Fakültelerinde oluşturulan �Su Ürünleri Kürsülerinde� su ürünleri konularõnda bazõ dersler ile  
yürütülmüş ve yapõlmõştõr. 

 
1983 yõlõndan önceki yõllarda su ürünleri ile ilgili araştõrmalar belirtilen söz konusu 

bölüm ve kürsüler ile İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Araştõrma Enstitüsü tarafõndan 
yürütülmüştür. Belirtilen bölüm ve kürsülerden su ürünleri ile ilgili dersleri alan öğrenciler 
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mezun olduklarõ fakültelere göre Veteriner Hekim, Ziraat Mühendisi ve Biyolog (Fen 
Fakültesi Biyoloji) ünvanõ alarak Tarõm Bakanlõğõ ve DSİ balõkçõlõk birimlerinde çalõşmõştõr. 
Fakat 1983 yõlõndan itibaren Türkiye�nin çeşitli üniversitelerine bağlõ olarak 4 yõllõk Su 
Ürünleri Fakülteleri ile 2 yõllõk Meslek Yüksek Okullarõ Su Ürünleri Bölümlerinin açõlõşõ ile 
birlikte önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki su ürünleri eğitimi bu öğretim kuruluşlarõ 
tarafõndan verilmeye başlanõlmõştõr. Tablo 1 ve 2�de gösterildiği gibi ülkemizde su ürünleri 
konularõnda halen lisans ve lisansüstü eğitim ve araştõrma yapan 4 yõllõk Su Ürünleri 
Fakülteleri, Ziraat Fakülteleri Su Ürünleri Bölümleri  ile önlisans eğitimi yapan 2 yõllõk  
Meslek Yüksek Okullarõ Su Ürünleri Bölümü mevcuttur. Dört yõllõk Su ürünleri Fakültelerini 
bitiren öğrencilere �Su Ürünleri Mühendisi�, iki yõllõk meslek okullarõnõ bitiren öğrencilere de 
�Su Ürünleri Teknisyeni� ünvanõ verilmektedir.    
 

Ülkemizde su ürünleri konularõnda eğitim veren kurumlar ile diğer ülkelerin eğitim 
kurumlarõnõ karşõlaştõracak olursak; Türkiye gerek fakülte düzeyinde eğitim yapmasõ ve 
gerekse mevcut eğitim kuruluşu sayõsõ bakõmõndan dünyada Japonya�dan sonra gelmektedir.  

 
Ülkemizde su ürünleri alanõnda yararlandõğõmõz ve geliştirebileceğimiz büyük su 

potansiyeline sahip oluşumuz dikkate alõnõrsa, su ürünleri konularõnda eğitim yapan 
kurumlarõmõzõn sayõsal olarak yeterli ve hatta fazla olduğunu söyleyebiliriz. Fakat henüz 
gelişme süreci içinde olduklarõndan eğitim ve araştõrõcõ eleman, araç ve gereç, labaratuvar, alt 
yapõ ve kaynak yetersizliğine bağlõ olarak su ürünleri alanõnda gerek eğitim gerekse araştõrma 
düzeyinin gelişmiş ülkelerin gerisinde kaldõğõnõ söyleyebiliriz. 

 
Bugünkü durumlarõ itibarõ ile Su Ürünleri Fakültelerinin bazõlarõnda birbirine benzer 

eğitim programlarõ uygulanmakta, bazõlarõnda ise öğretim elemanõ ve altyapõ yetersizliği 
nedeni ile uygulanan ders programlarõ arasõnda az çok farklõlõklar bulunmaktadõr. Genel 
olarak su ürünleri eğitiminde balõk taksonomisi, balõk anatomisi ve fizyolojisi, balõk biyolojisi 
ve ekolojisi, balõkçõlõk biyolojisi ve dinamiği, su ürünleri avcõlõğõ ve işleme teknolojisi, su 
ürünleri yetiştiriciliği, balõk hastalõklarõ, balõk stoklarõnõn korunmasõ ve avcõlõğõnõn 
düzenlenmesi, deniz ve içsularõn plankton, zoobentoz ve ekolojisi ile kirliliği gibi dersler 
verilmektedir. 

 
Teorik ve pratik bilgileri kapsayan  bu dersler dikkate alõndõğõnda Su Ürünleri 

Fakülterinden mezun olan öğrencilerin;  
-Deniz ve içsu balõkçõlõk işletmeciliği 
-Su ürünleri yetiştiriciliği 
-Deniz ve içsularõn biyolojik, ekolojik özelliklerinin, biyolojik zenginliklerinin, 

kirliliğin ve çevresel etkenlerin belirlenmesi, izlenmesi gibi konularda, kamu ve özel sektör 
kuruluşlarõnda görev alabilecekleri açõk olarak anlaşõlmaktadõr. 

 
Söz konusu alanlarda faaliyetlerin yürütülmesinden yasal olarak Tarõm ve Köyişleri 

Bakanlõğõ, Çevre Bakanlõğõ ve Devlet Su İşleri  Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimler  yetkili 
ve sorumludurlar. Bu nedenle Su Ürünleri Fakültesi mezunlarõnõn belirtilen bu kamu 
kuruluşlarõnda görev almalarõ gerekmektedir. 
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Fakat bu kuruluşlarda çalõşan Su Ürünleri Mühendis sayõsõ çok düşüktür. Mevcut deniz ve 

içsularõn toplam alanõ, orman alanlarõmõzdan daha fazla olduğu halde kamu kuruluşlarõnda 
çalõşan Su Ürünleri Mühendislerinin sayõsõ Orman Bakanlõğõ�nda görev yapan Orman 
Mühendislerinin % 20�si kadardõr. 
 
 Su Ürünleri Mühendisleri belirtilen kamu kuruluşlarõnõn dõşõnda su ürünleri 
yetiştiricilik ve işleme tesislerinde çalõşma imkanõ bulmaktadõr. Fakat kamu ve özel 
kuruluşlarõn su ürünleri ve su kaynaklarõnõn korunmasõ geliştirilmesi ve işletilmesi 
konularõnda mevcut istihdam politikalarõnõn yetersizliği nedeni ile Su Ürünleri 
Fakültelerinden mezun olan Su Ürünleri Mühendislerinin büyük çoğunluğu meslekleri ile 
ilgili iş bulamamaktadõrlar. 
 

Tablo 1. Su Ürünleri Eğitimi Veren 4 Yõllõk Öğrenim Kurumlarõ (Fakülteler) 
Adet Kurumlar Yer 

1 İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi İstanbul 
2 Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi İzmir 
3 Fõrat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Elazõğ 
4 Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi  Isparta 
5 19 Mayõs Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Sinop 
6 Karadeniz Teknik Ü.Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Trabzon 
7 Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Adana 
8 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Rize Su Ürünleri Fakültesi Rize 
9 Mersin Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi İçel 
10 18 Mart Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Çanakkale 
11 Mustafa Kemal Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Hatay 
12 Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü Ankara 
13 Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü Erzurum 
14 100. Yõl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü Van 
15 Akdeniz Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Antalya 
16 Muğla Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Muğla 
17 Gazi Üniversitesi İnebolu Su Ürünleri Fakültesi İnebolu 
18 Haliç Üniversitesi Su Ürünleri Yüksek Okulu İstanbul 
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Tablo 2. Su Ürünleri Eğitimi Veren Meslek Yüksek Okullarõ,  
Su Ürünleri Bölümleri 

Adet Kurumlar Yer 

1 Atatürk Üniversitesi, İspir Hamza Polat Meslek Y.O. Su Ürünleri Bölümü Erzurum 
2 Atatürk Üniversitesi, Tercan Meslek Y.O. Su Ürünleri Bölümü Erzincan 
3 Cumhuriyet Üniversitesi, Gürün Meslek Y.O. Su Ürünleri Bölümü Sivas 
4 Ege Üniversitesi, Ege Meslek Y.O. Su Ürünleri Bölümü İzmir 
5 Fõrat Üniversitesi, Keban Meslek Y.O. Su Ürünleri Bölümü  Elazõğ 
6 Fõrat Üniversitesi, Kemaliye Hacõ Ali Akõn Meslek Y.O. Su Ürünleri Böl. Erzincan 
7 Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Almus Meslek Y.O. Su Ürünleri Bölümü Tokat 
8 Harran Üniversitesi, Bozova Meslek Y.O. Su Ürünleri Bölümü Şanlõurfa 
9 Harran Üniversitesi, Kahta Meslek Y.O. Su Ürünleri Bölümü Adõyaman 
10 İnönü Üniversitesi, Sürgü Meslek Y.O. Su Ürünleri Bölümü Malatya 
11 Karadeniz Teknik Üniversitesi, Maçka Meslek Y.O. Su Ürünleri Bölümü Trabzon 
12 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel Meslek Y.O. Su Ürünleri Bölümü Kocaeli 
13 Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Y.O. Su Ürünleri Bölümü İstanbul 
14 Muğla Üniversitesi, Ortaca Meslek Y.O. Su Ürünleri Bölümü Muğla 
15 Mersin Üniversitesi, Silifke Meslek Y.O. Su Ürünleri Bölümü İçel 
16 Niğde Üniversitesi, Çamardõ Meslek Y.O. Su Ürünleri Bölümü Niğde 
17 Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Meslek Y.O. Su Ürünleri Böl. 

 
Isparta 

 
6.2. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME 
 
 Dünyanõn gelişmiş birçok ülkesinde su ürünleri ile ilgili olarak balõk stoklarõ, türlerin 
biyolojisi ve ekolojisi, balõk göçleri, balõk genetiği, avlama teknolojisi, işleme teknolojisi, 
yetiştiriciliği gibi su ürünleri üretimini arttõrõcõ konular ile su ürünleri kaynaklarõnõn, sularõn 
ortamlarõnõn kirliliği, kirliliğin su ürünleri üzerine etkileri, çevresel etkenlerden korunmasõ ve 
õslahõ, su ve canlõ kaynaklarõn yönetimi konularõnda temel ve uygulamaya yönelik 
araştõrmalar yapõlmaktadõr. Özellikle su ürünleri stoklarõ ve stoklarõn verimliliğini, 
büyüklüğünü etkileyen biyolojik ve ekolojik etkenler ile su ve canlõ kaynaklarda kirlilik ve bu 
kaynaklarõn kirlilikten korunmasõ konularõnda izlemeye dayalõ periyodik olarak devamlõ ve 
sürekli çalõşmalar az da olsa yapõlmaktadõr. 
 
 Söz konusu değişik konularda çalõşma ve araştõrmalar, ülkelerin bilimsel ve araştõrma 
kurumlarõ tarafõndan yapõlmakta olup, bu amaçla birçok ülkede limnoloji, oşinografi, su 
ürünleri yetiştiriciliği gibi araştõrma merkezleri geliştirilmiştir. Belirtilen  bu konularda 
yapõlan temel ve uygulamalõ araştõrmalar araştõrõcõ kuruluşlar ile kamu kuruluşlarõnõn, 
balõkçõlarõn işbirliği ve desteği ile yürütülmektedir.  
 
 Dünyada son 20 yõl içinde ülkeler tarafõndan en çok desteklenen ve en çok araştõrma 
yapõlan konular, canlõ kaynaklarõn durumu ve ortamlarõ ile ilgilidir. Özellikle deniz ve 
içsularda ortaya çõkan kirlilik ve ekolojik problemler, bazõ türlerin azalmasõ ve ortadan 
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kalkmasõnõn incelenmesine, su kaynaklarõnõn biyolojik, ekolojik olarak izlenmesine ve 
korunmasõna son olarak da canlõ kaynaklarõnõn biyoteknolojik geliştirilmesine yöneliktir. 
 
 Ülkemize gelince su ürünleri ile ilgili çeşitli konulardaki araştõrmalar mevcut Su 
Ürünleri Fakülteleri, Ziraat Fakülteleri Su Ürünleri Bölümleri (Tablo 1) ile Üniversitelere 
bağlõ 3 adet Deniz Bilimleri Araştõrma Enstitülerinde, Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõna ait 4 
adet Su Ürünleri Araştõrma Enstitüleri tarafõndan yapõlmaktadõr. (Tablo 3). 
 

Tablo 3. Bazõ Kuruluşlarõn Araştõrma ve Uygulama Olanaklarõ 
Kurum Adõ Mevcut Olanaklar 

İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Sapanca İçsu Üretimi Araştõrma ve Uygulama Birimi 
 Gökçeada Deniz Ürünleri Üretimi Araştõrma ve Uygulama 

Birimi 
 �Yunus 1� Araştõrma Gemisi 
İ.Ü. Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enst. �Arar� Araştõrma Gemisi 
E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Urla Su Ürünleri Üretimi Araştõrma ve Uygulama Birimi 
 �Süfak� Araştõrma Gemisi 
 �Hippokampus�Araştõrma Gemisi 
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri Enst. �K. Piri Reis� Araştõrma Gemisi 
ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü �Bilim� Araştõrma Gemisi 
KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi  �Denal 1�Araştõrma Gemisi 

�Yakamoz� Araştõrma Gemisi 
19 Mayõs Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi �Araştõrma 1�Araştõrma Gemisi 
Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yumurtalõk Balõk üretim ve Araştõrma Mrk. 
Fõrat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi CIP balõk üretim ve Yetiştirme Merkezi 
Ankara Ü. Ziraat Fak. Su Ürünleri Bölümü Çifteler Balõk Üretim ve Araştõrma ve Uygulama Çiftliği 

Gürün Alabalõk Üretim ve Araştõrma Çiftliği 
A.Ü. Su Ürünleri Araştõrma ve Uygulama Merkezi 

Kurum Adõ Mevcut Olanaklar 
Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fak. Araştõrma Gemisi 
Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ Bodrum Su Ürünleri Araştõrma Enstitüsü 
 Trabzon Su Ürünleri Araştõrma Enstitüsü 
 Eğirdir Su Ürünleri Araştõrma Enstitüsü 

Avni Çurscancaklõ Su Ürünleri Arş. Enst. 
 �Araştõrma 1� Araştõrma Gemisi 
 

Bu kuruluşlarõn mevcut imkanlarõna bağlõ olarak yapõlan araştõrmalarõ genel olarak 
sekiz başlõk altõnda toplayabiliriz. 

- İçsular ve denizlerde yaşayan su ürünlerini teşkil eden organizmalarõn taksonomisi, 
- İçsular ve denizlerde balõk türlerinin taksonomi ve biyolojileri, populasyon yapõlarõ 

ve büyüklüğü, avlanabilir stok durumu, avcõlõk yöntemleri, 
            - Göl ve denizlerin biyolojisi, ekolojisi (limnolojik ve oşinografik veya deniz 
bilimleri) ve kirliliği, 

- Su ürünleri yetiştiriciliği, 
- Su ürünlerinin muhafazasõ, işlenmesi ve toksikolojisi 
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- Su ürünleri ekonomisi 
- Hastalõk ve parazit 
- Stok tayinleridir. 

 
Bu konularda yapõlan araştõrmalarõn çeşitliliği, özellikleri ve sürekliliği araştõrma 

kurumlarõnõn bulunduğu bölgelere ve sahip olduğu imkanlara bağlõ olarak çok az  farklõlõk 
göstermektedir. 
 

Kurumlarõn imkanlarõnõn yetersizliğine ve araştõrmalara yeterince kaynak ve imkan 
sağlanamamasõna bağlõ olarak çalõşmalar sürekli izleme amaçlõ  yapõlamamaktadõr. Ayrõca 
kurumlar arasõnda işbirliği, planlõ ve amaçlõ koordinasyon da sağlanamamaktadõr.  

 
Özellikle su ürünleri sektörünün geliştirilmesi ve  kaynaklarõn korunmasõnda yetkili ve 

sorumlu olan Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ ile Çevre Bakanlõğõ tarafõndan devamlõ ve amaçlõ 
olarak desteklenen proje çalõşmalarõ sektör projeleri kapsamõnda yeterli olmamaktadõr. 

 
Denizlerimizde su ürünleri oşinografik (deniz bilimleri) ve kirlilik konularõnda çeşitli 

kurumlar tarafõndan yapõlan araştõrmalar sõrasõyla Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi�nde 
yoğunlaşmõştõr. Balõk stoklarõ ile ilgili olarak en çok pelajik türlerden hamsi, istavrit, sardalya, 
palamut, orkinos, kõlõç, demersal türlerden ise mezgit, mõrlan, tekir, barbunya, dil balõklarõ ile 
ilgili çalõşmalar yapõlmõştõr. 

 
Türkiye�nin su ürünleri konusunda; gõda, gelir ve istihdam kaynağõ olarak yararlandõğõ 

ve yararlanabileceği deniz ve içsularõn büyük bir  potansiyele sahip olduğu dikkate 
alõndõğõnda, su ürünleri konularõnda üretimi arttõrõcõ, kaynaklarõ koruyucu temel ve 
uygulamalõ araştõrmalar yapõlmasõnõn sosyo-ekonomik açõdan büyük bir önem taşõdõğõ 
görülmektedir. 

 
İçme ve şehir suyu, tarõmda sulama suyu, sanayi suyu, rekreasyon ve turizm amaçlõ 

olmak üzere çok amaçlõ olarak yararlandõğõmõz doğal ve baraj gölleri ile denizlerde ortaya 
çõkan kirlilik ve ekolojik problemler canlõ kaynaklarõn ve ortamlarõnõn korunma ve 
kullanõlmasõ ile çok amaçlõ olarak yararlanma ve izlenmesine ve uygulamaya yönelik 
araştõrmalarõn yapõlmasõ toplumumuz ve ülkemiz için giderek önem kazanmaktadõr. 

 
Bu nedenlerle mevcut araştõrma kurumlarõmõzõn; su ürünleri sektörünün geliştirilmesi, 

üretimin artõrõlmasõ, kaynaklarõn korunmasõ ve geliştirilmesi amaçlarõna yönelik, projeye 
dayalõ ve sürekliliği olan araştõrmalar yapabilmesi için ilgili bakanlõklar, TÜBİTAK, Vakõflar 
ve yerel yönetimler tarafõndan gereken önemin ve desteğin verilmesi gerekmektedir. 
 
6.3.YEDİNCİ PLAN DÖNEMİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SORUNLAR 
 

Yedinci Plan dönemi değerlendirilmesi ve sorunlarõ aşağõda özetlenmiştir. 
• Su Ürünleri Fakültelerinin henüz yeterince gelişememesine bağlõ olarak eğitimde 

beklenen gelişmeler sağlanamamõştõr. 
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• Araştõrma kuruluşlarõnõn araç-gereç, laboratuvar, araştõrõcõ ve bütçe yetersizliklerine ve 
yeterince destek bulamamasõna bağlõ olarak yeterli ölçüde araştõrmalar sektör amaçlõ, 
uygulanabilir, yararlanabilir ve izlemeye dönük olarak sürekli yapõlamamõştõr. 

• İlgili bakanlõk kuruluşlarõnõn; araç-gereç, yetişmiş eleman ve kaynak yetersizliğine bağlõ 
olarak deniz ve içsularda yapõlan avcõlõğõn kontrolü, stoklarõn, ortamlarõn korunmasõna 
ilişkin yeterli ölçüde etkin önlemler alõnamamõştõr. 

• Su Ürünleri Fakültelerinden mezun olan Su Ürünleri Mühendislerinin eğitimleri ile ilgili 
çalõşma alanõ bulamamasõ  önemli bir sorun teşkil etmiştir. 

• Dünyada son yõllarda üzerinde çalõşõlan eğitim, araştõrma ve geliştirmede en önemli konu 
olan biyoteknoloji ile internet veri sistemlerinde ülkemiz beklenen gelişmeleri 
sağlayamamõştõr. 
 

6.4. SEKİZİNCİ PLAN DÖNEMİ VE ÖNERİLER 
 
1. Su ürünleri stoklarõnõn verimliliğinin, büyüklüğünün ve avlanabilir miktarlarõnõn ve 

avcõlõğõn düzenlenebilmesi amacõna yönelik,  sürekli araştõrmalarõn yapõlmasõ 
sağlanmalõdõr. 

2. Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili olarak, kaliteli, ortamlara ve yetiştiriciliğe uyum,  su 
ürünleri õrklarõnõn elde edilmesi, hastalõklar ve parazitler ve beslenme konularõnda 
temel ve uygulamalõ araştõrmalar yapõlmalõdõr. 

3. Deniz ve içsularõn yetiştirme yapõlan alanlarõnõn ekolojik ve kirlilik bakõmõndan 
izlenmesine ve su ürünleri stoklarõnõn çevresel etkenlerden korunmasõ ile ilgili 
araştõrmalar yapõlmalõdõr. 

4. Belirtilen konulardaki araştõrmalarõn bölgesel olarak ve o bölgede bulunan Su Ürünleri 
Fakülteleri ile Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ tarafõndan işbirliği ile danõşma kurullarõ 
oluşturularak bu kurullarõn önerileri çerçevesinde araştõrma ve geliştirme projeleri 
yapõlmasõ uygulanarak izlenmeleri sağlanmalõdõr.    

5. Avrupa Birliğine entegrasyonun sağlanabilmesi amacõna yönelik olarak Su Ürünleri 
Fakültelerindeki eğitimin yeniden yapõlanmasõ ve kalitesinin iyileştirilmesi temin 
edilmelidir. 

6. Su ürünleri stoklarõ üzerinde aşõrõ, usulsüz ve zamansõz avcõlõğõn önlenmesi ile AB 
entegrasyonu dikkate alõnarak hazõrlanan sirkülerlerin balõkçõ, üretici ve ilgili kamu 
kuruluşlarõnõn, özellikle üniversitelerin katõlõmõ ile  kurs , seminer ve sempozyum gibi 
faaliyetlerle bilgilendirilmeleri sağlanmalõdõr.  

7. Su havzalarõnõn kirlilikten korunabilmesi amacõna yönelik olarak araştõrma, geliştirme 
ve eğitim faaliyetlerine önem verilmesine halkõn ve ilgili kuruluşlarõn çeşitli yollarla 
eğitimine ve bilgilendirilmelerine ağõrlõk verilmelidir. 

8. Su ürünleri sektörünün geliştirilmesi, su ürünleri kaynaklarõnõn çevresel etkenlerden 
korunabilmesi amacõna yönelik olarak Tarõm ve Köyişleri Bakanlõğõ, Çevre Bakanlõğõ, 
DSİ Genel Müdürlüğü ve Belediyeler (Su havzalarõ ve Balõk Halleri) tarafõndan Su 
Ürünleri Mühendislerine çalõşma imkanlarõ sağlanmalõdõr.  
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9. Deniz ve içsularda ticari amaçla su ürünleri avcõlõğõ ve üretimi yapan kooperatif, 
işletmeci ve su ürünleri yetiştiricilerinin Su Ürünleri Mühendisi istihdam etmeleri 
mecburiyeti getirilmelidir. 

10. Su ürünleri fakülteleri ile yüksek okullarõndan mezun olan kişilerin aldõklarõ su 
ürünleri yüksek mühendisliği, tekniker, ziraat yüksek mühendisliği ve veteriner 
hekimliği ünvanlarõnõ ve yasal yetkilerini kuracaklarõ odalar vasõtasõ ile belirlemeleri 
ve yasal haklarõ ile ilgili gelişmelere sahip çõkmalarõ ve bunlarõ izlemeleri 
sağlanmalõdõr. 

11. Ülkenin askeri, siyasi, ekonomik, ve sosyal amaçlarõ yönünde güdümlü sektör projesi 
kapsamõnda bölgelerde özellikle son acõ depremin yaşandõğõ Marmara Bölgesi ile 
Çanakkale ve İstanbul boğazlarõ ve Kuzey Ege bölgesi, Gökçeada ve Bozcada�yõ içine 
alan alanda, ilgili bakanlõk, kamu kuruluşlarõnõn ve üniversitelerin işbirliği ile 
taraflarõn kabul ettiği sektör projeleri oluşturularak uygulamalarõ yapõlmalõdõr. 

12. İşlenmiş ve işlenmemiş su ürünlerinin ağõr metal, pestisid gibi toksit maddelerle 
kirlenmesinin araştõrma projeleri kapsamõnda ve süreklilikle incelenmesi 
sağlanmalõdõr. 

13. Yeni Su Ürünleri Fakültelerinin açõlmasõna izin verilmemelidir. 
14. Nesli tükenmekte olan türlerin yetiştirilmesine ve korunmasõna  öncelik verilmeli ve 

bu konuda gerekli araştõrma, geliştirme faaliyetleri başlatõlmalõdõr. 
15. Su ürünleri sektöründe araştõrma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine 

Üniversiteler, TÜBİTAK, diğer Kuruluş ve Bakanlõklarca önem verilmelidir. 
16. Su ürünleri ile ilgili biyoteknoloji ve internet veri sistemleri ile uluslararasõ düzeyde 

ileri teknolojiler izlenmeli  ve bu konularda  araştõrma, geliştirme ve eğitimde 
öncelikle önem verilmesi sağlanmalõdõr. 

17. Su ürünleri eğitim, araştõrma ve geliştirme faaliyetlerinin Su Ürünleri Vakõflarõnca 
desteklenmesi sağlanmalõdõr. 

18. Kamu, üretici, sanayici, üniversite, mahalli yönetimi kapsayan bir koordinasyonla 
bölgede eğitim, araştõrma ve geliştirme faaliyetleri yürütülebilmeli ve gerekli 
finansmanõn bu koordinasyon birimince sağlanmasõ temin edilmelidir. 

19. Su ürünleri sanayiinde, araştõrma ve geliştirme ile yeni teknolojilere yönelik 
faaliyetlerin izlenmesine ve uygulanmasõna önem verilmelidir. 
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