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SU AKTI AKP BAKTI 

 

EKMEĞİ SUDAN ÇIKARMAK VARKEN BALIKÇILIK VE SU 

ÜRÜNLERİNDE AKP HAVANDA SU DÖVDÜ 

 

Türkiye “geleceğin sektörü” olan balıkçılıkta potansiyelini kullanamıyor 

SU ÜRÜNLERİ İÇİN GÜÇLÜ DEVLET POLİTİKALARI ŞART… 

 
 Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye, 8.333 km’lik kıyı şeridi ve 177.714 km uzunluğundaki 

nehirleri ile su ürünleri ve balıkçılık üretimine uygun oldukça zengin su kaynaklarına 

sahip. Deniz ve iç su kaynaklarının 25 milyon hektar olan yüzey alanı ülkedeki toplam 

orman alanından fazla, tarım alanlarına ise hemen hemen eşit… Karadeniz’ de 247, 

Marmara Denizi’nde 200, Ege Denizi’nde 300 ve Akdeniz’de 500 balık türü yaşıyor. 

 Ancak ne yazık ki ülkemizde balıkçılık sektörü kaderine terkedilmiş durumda ve 

potansiyeline uygun katma değeri yaratamıyor. 

 AB’nin özel teşviklerle desteklediği su ürünleri yetiştiriciliği “geleceğin sektörü” olarak 

niteleniyor. Türkiye ise bu alanda sahip olduğu büyük potansiyeli ne yazık ki 

kullanamıyor. Su ürünleri üretimi, tüketimi ve ihracatında Türkiye, “Su akar AKP 

bakar” deyimini haklı çıkarırcasına dünyanın çok gerisinde kalmaya devam ediyor.  

 Toplam dünya su ürünleri üretiminde Türkiye sadece yüzde 0.5 dolayında bir pay 

alabiliyor ve bu payın da yıllar itibariyle artmak bir yana daha da gerilediği görülüyor. 

 Balıkçılık ve diğer su ürünleri ihracatının toplam ihracattaki yüzde 0.3’lük payı yıllardır 

yerinde sayıyor.  

 AB’de 24 kg ve dünya genelinde 16.4 kg olan kişi başına yıllık ortalama balık tüketimi 

Türkiye’de 7.6 kg ile çok düşük düzeyde. Kişi başına yıllık ortalama tüketim miktarı, 

Türkiye gibi üç tarafı denizle çevrili bir ülke olan İspanya’da 40 kiloya ulaşıyor. 

 Aşırı ve bilinçsiz avcılığın yanı sıra, çevresel olumsuz etkiler nedeniyle ülkemiz doğal su 

ürünleri kaynaklarımız her geçen gün azalmaktadır. 1984 yılında başlayan kültür 

balıkçılığındaki gelişmenin devamı ise su kaynaklarının yeterli, temiz ve planlı 

kullanılmasına bağlı.  

 Sürdürülebilir su ürünleri üretimi, ülkemizde temel “devlet politikası” olmalı ve bu 

çerçevede gerekli stratejiler ile kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları ve hedefler 

belirlenip uygulamaya konulmalıdır. 

 

Türkiye, sahip olduğu zengin su kaynakları ile dünyanın şanslı ülkeleri arasında yer almasına 

rağmen, bu kaynakları verimli kullanamıyor, güçlü devlet politikalarının geliştirilememesi 

nedeniyle su ürünleri sektörü ülke ekonomisine potansiyeli ile orantılı katma değer 

yaratamıyor. Su ürünleri üretimi, tüketimi ve ihracatında Türkiye, “Su akar AKP bakar” 

deyimini haklı çıkarırcasına dünyanın çok gerisinde kalmaya devam ediyor.  

 

Günümüzde 7 milyar dolayında bulunan ve 2050'de 9.2 milyara çıkması beklenen dünya 

nüfusun geleceği için sürdürülebilir gıda üretimi, hayati önem taşıyor. İnsanoğlunun gıda 

gereksiniminin karşılanmasında dünya deniz ve iç suları, zengin rezervler barındırıyor. 

Özellikle, sağlıklı gıda tüketimine özen gösteren gelişmiş ülke toplumlarının tercihinde, balık 



ve diğer su ürünleri başta geliyor. Zengin protein içeriği ve yapısındaki çoklu doymamış yağ 

asitleri ile besin değeri çok yüksek olan su ürünlerinin tüketimi, sağlıklı nesillerin yetişmesi 

açısından büyük önem taşıyor. Son yıllarda dünyada hızla gelişen, AB’de özel teşviklerle 

desteklenen su ürünleri “geleceğin sektörü” olarak nitelendiriliyor.  

  

2002-2012 döneminde dünya toplam su ürünleri üretimi 126 milyon tondan 158 milyon tona 

çıktı. Bu kapsamda yakalama-avlanma şeklindeki üretim 88 milyon tondan 91 milyon tona, 

kültür balıkçılığı üretimi 38 milyon tondan 67 milyon tona yükseldi. Dünya'da su ürünleri 

üretimi ve ticaretinde temel olarak 58 ülke faaliyet gösteriyor. Çin, 60 milyon tona yaklaşan 

toplam üretimiyle başı çekiyor. Bu ülkeyi Hindistan, Endonezya, Vietnam, ABD, Japonya, 

Peru, Rusya, Norveç gibi ülkeler izliyor. Kuzey Avrupa ülkeleri ve Yunanistan balık 

çiftlikleriyle ciddi boyutlarda üretim ve ihracat geliri elde ediyor. Dünyada, deniz ve iç 

sularda mevcut türlerin toplamı 170.000’e yaklaşmakla birlikte, bunların ancak 500 kadarı 

ekonomik önem değer taşıyor. 

 

TÜRKİYE’NİN BÜYÜK POTANSİYELİ ATIL DURUMDA… 

 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, 8.333 km’lik kıyı şeridi ve 177.714 km 

uzunluğundaki nehirleri ile su ürünleri ve balıkçılık üretimine uygun oldukça zengin su 

kaynaklarına sahip durumda. Deniz ve iç su kaynaklarının 25 milyon hektar olan yüzey alanı 

ülkedeki toplam orman alanından daha büyük, tarım alanları ile ise hemen hemen eşit 

durumda. Karadeniz’ de 247, Marmara Denizi’nde 200, Ege Denizi’nde 300 ve Akdeniz’de 

500 balık türü yaşıyor. Türkiye’nin deniz ve iç suları, soğuk ve sıcak su balık çeşitlerinin 

avlanması ve yetiştirilmesi için uygun ekolojik özelliklere sahip. Ancak tüm bu potansiyele 

rağmen Türkiye, balıkçılıkta gelişmiş bir ülke değil.  

 

Türkiye’nin 2002’de 628 bin ton olan toplam su ürünleri üretimi 2012’de de 645 bin ton oldu; 

yani yerinde saydı. Bu dönemde Türkiye’nin kültür balıkçılığı üretimi 61 bin tondan 213 bin 

tona yükselirken, yakalama bazında üretimi 567 bin tondan 432 bin tona geriledi. Dünya 

üretiminde Türkiye’nin payı bu dönemde yüzde 0.5’ten yüzde 0.4’e geriledi.  

 

Su ürünleri sektörünün ekonomideki payı ülkenin sahip olduğu su potansiyeli ile 

kıyaslanamayacak ölçüde düşük kalıyor. Yıllık üretimi 1 milyon tonu bile bulmayan Türkiye, 

toplam dünya su ürünleri üretiminde sadece yüzde 0.5 dolayında bir pay alabiliyor. Bu payın 

da yıllar itibariyle artmak bir yana gerilediği görülüyor. Ülkemizde 50 bin dolayında kişiye 

doğrudan istihdam sağlayan balıkçılık sektörü neredeyse kaderine terkedilmiş durumda ve 

sektör potansiyeline uygun katma değer yaratamıyor. Üstelik aşırı ve bilinçsiz avcılığın yanı 

sıra, çevresel olumsuz etkiler nedeniyle doğal su ürünleri kaynaklarımız her geçen gün 

azalıyor. 1984 yılında başlayan kültür balıkçılığındaki gelişmenin devam edebilmesi ise su 

kaynaklarının yeterli, temiz ve planlı kullanılmasına bağlı bulunuyor. Türkiye geleceğin 

sektörü olarak görülen bu alanda sahip olduğu büyük potansiyeli ne yazık ki 

kullanamıyor. 
 

Dünya su ürünleri üretimi ve Türkiye’nin payı (Bin ton) 

  

DÜNYA TÜRKİYE Pay 

(%) Yakalama Kültür Toplam Yakalama Kültür Toplam 

2002 88.000 38.000 126.000 567 61 628 0,5 

2004 92.000 40.000 132.000 550 95 645 0,5 

2006 89.000 50.000 139.000 533 129 662 0,5 

2008 90.000 52.000 142.000 494 153 647 0,5 

2010 88.604 59.673 148.277 486 168 654 0,4 

2012 91.336 66.633 157.969 432 213 645 0,4 

Kaynak: FAO 
 



İHRACATTA ESAMİSİ OKUNMUYOR 

 

Sahip olduğu zengin su kaynaklarına rağmen Türkiye’nin su ürünleri üretimi, potansiyelin 

çok uzağında kaldığı için bu ürünlerle ihracat da son derece düşük kalıyor.  2002-2013 

döneminde balıkçılık ve diğer su ürünlerinde toplam ihracat 121 milyon dolardan 561 milyon 

dolara yükselerek üçe katlanmakla birlikte; bunun toplam ihracattaki payının yüzde 0.3’le 

yerinde saydığı görülüyor. Aynı dönemde balık ve diğer su ürünleri ithalatının ise 19 milyon 

dolardan 187 milyon dolara çıkarak yaklaşık 10’a katlandığı görülüyor. Bu ürünlerde ihracat 

ithalat makasının giderek kapandığı; 2002 yılında ihracatın 6’da biri düzeyinde bulunan 

ithalatın, 2013’te bunun üçte birini geçtiği dikkati çekiyor.  

 

Türkiye’nin balıkçılık ve su ürünlerindeki ihracat hacmi, bu ürünlerde 100 milyar doları aşan 

toplam dünya ihracatı içinde de sembolik bir paya sahip bulunuyor.  
 

Su ürünleri dış ticaretinin toplamdaki payı (Milyar $) 

  

Su ürünleri dış ticareti Dış ticaretteki payı (%) 

İhracat İthalat Denge Hacim İhracatta İthalatta Toplamda 

2002 120,7 19,1 101,6 222,4 0,33 0,04 0,25 

2003 152,1 33,1 119,0 271,1 0,32 0,05 0,23 

2004 211,7 54,7 157,0 368,7 0,34 0,06 0,23 

2005 243,2 69,2 174,0 417,2 0,33 0,06 0,22 

2006 258,6 84,6 174,0 432,5 0,30 0,06 0,19 

2007 302,7 97,1 205,6 508,4 0,28 0,06 0,18 

2008 408,3 119,1 289,3 697,6 0,31 0,06 0,21 

2009 339,0 108,1 230,9 569,9 0,33 0,08 0,23 

2010 340,0 137,0 203,0 543,0 0,30 0,07 0,18 

2011 423,3 175,6 247,7 671,0 0,31 0,07 0,18 

2012 443,2 178,1 265,1 708,2 0,29 0,08 0,18 

2013 561,3 187,3 374,0 935,2 0,37 0,07 0,23 

Kaynak: TÜİK 
 

TÜKETİMDE DÜNYANIN ÇOK GERİSİNDEYİZ… 

 

Ülkemiz zengin balık ve diğer su ürünleri kaynaklarına sahip olsa da bu ürünlerde tüketim 

alışkanlığı yaygınlaşmıyor. AB’de 24 kg ve dünya genelinde 16.4 kg olan kişi başına yıllık 

ortalama balık tüketimi Türkiye’de 7.6 kg düzeyinde kalıyor. Buna göre kişi başına tüketim 

dünya ortalamasının yarısına bile ulaşmıyor, AB ortalamasının yaklaşık üçte biri düzeyinde 

kalıyor. Kişi başına yıllık ortalama balık tüketimi Türkiye gibi üç tarafı denizle çevrili bir ülke 

olan İspanya’da 40 kiloya ulaşıyor. Yunanistan’da 23.1 kg, Fas’ta 28 kg olan kişi başına yıllık 

ortalama balık tüketimi Mısır (11.2 kg), Tunus’ta (9.3 kg) gibi ülkelerde bile Türkiye’nin 

üzerinde bulunuyor. Türkiye’deki su ürünleri tüketimi bölgelere göre de ciddi dengesizlik 

gösteriyor. Daha çok sahil şeridinde yaygın olan tüketim, iç kesimlerde çok daha düşük 

kalıyor. Karadeniz Bölgesi 25 kg, İstanbul, İzmir Ankara gibi büyük şehirlerde 16 kg. olan 

kişi başına yıllık balık ve su ürünleri tüketimi Doğu ve Güney doğu Anadolu’da 0.5 (yarım) 

kiloya kadar düşüyor.  

 

AB SU ÜRÜNLERİNİ ÖZENLE DESTEKLİYOR 

 

AB’de Şubat ayında kabul edilen 2014-2020 dönemine ilişkin Ortak Balıkçılık Politikası 

(OBP), kullanılacak fonlara ilişkin AB Denizcilik ve Balıkçılık Fonu üzerinde AB 

Parlamentosu ile varılan uzlaşma hızlı bir şekilde tamamlanarak 2015 başından itibaren 

uygulamaya konulacak. Bu kapsamda üçüncü ülkelerle yapılan balıkçılık anlaşma 

protokollerine ilişkin müzakereler ve balıkçılık yönetimiyle ilgili bölgesel örgütlerin ve kıyı 

devletlerin yıllık toplantılarında AB’nin pozisyonu ve temsili koordine edilecek. AB içinde ve 

dışında yeni pazarların geliştirilmesi için tüketici farkındalığın artırılmasına ağırlık vermeyi 



öngören Birlik, öncelikli pazarlar ve ürünler için de yeni teşvik enstrümanları uygulamaya 

koyuyor. 

 

TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN GZFT ANALİZİ 

 

Güçlü yönler: Sektörde faaliyet gösteren firmaların girişimcilik ruhu yüksek, yeniliğe açık 

olmaları, insan kaynağının yeterli, ulaşımın kolay, iç talebin yeterli oluşu, su ürünleri ihracat 

olanaklarının, su ürünleri işleyen tesislerin varlığı. 

 

Zayıf yönler: Su ürünlerine dayalı sanayinin gelişmemesi, bu ürünlerin geliştirilmesi için 

eğitim ve araştırmaya ayrılan kaynakların yetersizliği, açık deniz balıkçılığının gelişmemiş 

olması. Yem hammaddelerinin dışarıdan temini, yemlerde kalite standardına ulaşılamaması, 

kültür balıkçılığı tesislerinin kuruluşunda aşırı bürokrasi, soğuk hava depolarının olmaması, 

teknolojik gelişmelerin yeterli olmaması nedeniyle rekabet gücünün yetersizliği, sektörde 

örgütlenmenin yetersizliği... 

 

Fırsatlar: Zengin ve çeşitli kıyısal doğal kaynaklar, Türkiye'de taze balığa olan talebin 

artması, AB üyelik süreci, yetiştiricilik için kiralanan alanların kira bedellerinin İzmir ve 

Muğla bölgelerinden düşük olması, Karadeniz’de avlanan balığın yüksek besin kalitesi. 

 

Tehditler: Deniz, akarsu ve baraj göllerinde yapılan bilinçsiz avlanma, sulak alanların 

sürdürülebilirliği, kültür balıkçılığında yem maliyetinin yüksek oluşu, iklim değişiklikleri ve 

küresel ısınma, kıyı şeridinde yapılaşma ve deniz kirliliğinin artışı, kıyı şeridinde zıpkın 

avcılığının balık yuvalarına zarar vermesi. 

 

SEKTÖRÜN BÜYÜMESİ DEVLET POLİTİKASI OLMALI… 

 

Besin olarak bir başka eşdeğerinin olmayışı, üretimden pazarlamaya zincirleme istihdam 

yaratması, işlendiğinde önemli bir ihracat ürünü olması, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün 

stratejik önemini artırmaktadır. Ancak, ülkemizde sektör hep ihmal edilmiş, bu alanda 

olumlu politikalar üretilmemiş, siyaset ve bürokrasi sektöre gereken önem ve değeri 

vermemiş, sektörün geliştirilmesi yönünde güçlü bir devlet politikası ortaya 

konulmamıştır.  

 

Sürdürülebilir su ürünleri üretimi, ülkemizde temel devlet politikası olmalı ve bu 

çerçevede gerekli stratejiler ile kısa, orta ve uzun vadeli eylem planları ve hedefler 

belirlenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetki kapsamı 

genişletilmeli, aynı alanda görev verilmiş farklı kurumlar arasında eşgüdümsüzlük 

giderilmelidir. 

 Tarım Bakanlığı’nda, kıyı illeri ve sektörün yoğun faaliyet gösterdiği illerde Su 

Ürünleri Şube Müdürlükleri kurmalı ve Balıkçılık Teknolojisi ve Su Ürünleri 

alanında uzman kişilerin istihdamı artırılmalıdır. 

 Su Ürünleri Üretici Birlikleri ve Balıkçı Kooperatifleri Üst Birliklerinin alt yapıları 

güçlendirilmelidir. 

 Sürdürülebilir avcılık için, her denizde farklı bölgesel balıkçılık modelleri geliştirilmelidir. 

 Kıyı bölgelerde ve baraj göllerinde ağ kafes yetiştiriciliği için uygun üretim alanları 

belirlenmeli, bu alanda hasat edilen ürün miktarı yerine maliyetleri azaltacak şekilde yem 

desteği verilmeli, yemde KDV oranı düşürülmelidir. 

 Azalan su kaynakları göz önüne alınarak kapalı devre üretim sistemleri geliştirilmelidir. 

 Sektörde yetersiz olan özel sektör-üniversite işbirliği geliştirilmeli, sektörün büyümesine 

yönelik Ar-Ge projeleri yürütülmelidir. 

 Tüketimin artırılmasına yönelik kamu spotları ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmelidir. 

Balık tüketim alışkanlığının oluşması için yeni uygulamalar geliştirilmelidir. Kültür balığı 

hakkındaki önyargıları giderecek çalışmalar yapılmalıdır. 

 HES yapımında, bunun su ürünleri yetiştiricilik işletmelerine etkileri ve ekosistem dikkate 

alınmalıdır. 

 İklim değişikliğinin doğal ekosisteme etkisi ile su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine 

etkileri araştırılmalıdır. 

 İhracatın artırılması için, yeni teknolojilerle, iç ve dış pazar taleplerine göre üretim 

çeşitlendirmelidir. 

 Su ürünleri yetiştiriciliğinde “iyi tarım” uygulamalarının yaygınlaştırılmasına çalışılmalı,  

bu çerçevede dalyanlarda yapılacak yetiştiricilik modellerine devlet desteği sağlanmalıdır 

 Su ürünlerinde ihracat açısından önem taşıyan işleme teknolojisi geliştirilmeli ve 

yaygınlaştırılmalı, işlenmiş üründe tüketici güveni için markalaşma sağlanmalıdır. 

 Sektör çalışanlarının sosyal güvenlik durumları iyileştirilmeli, balıkçılık teknolojisi 

ve su ürünleri mühendislerinin görev tanımı yapılarak, istihdamı artırılmalıdır. 

Sektörde kalifiye eleman açığını giderecek çalışmalar yapılmalıdır. 

 Kaçak ve yasa dışı avcılıkla mücadele edilmelidir. 

 


