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ALABALIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI



MALİYET 

 YEM

 PLANLANSIZ ÜRETİM

 FİNANSMAN SORUNLARI

 VERİMLİLİK

 Yavru ve yumurta

 BİLGİ VE TEKNOLOJİ KULLANIMI

 Mühendislik hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır.



BALIK SAĞLIĞI

 HASTALIK KONTROLÜ VE YAYILMASININ ÖNLENMESİ VE ERKEN TEŞHİSİ 

 Araştırma Enstitüleri yeniden konumlandırılmalıdır.

 DAMIZLIK ISLAHI

 Damızlık ıslahı devlet eliyle organize edilmelidir.

 KULUÇKAHANELERİN MODERNİZASYONU

 Börek tepsisi, çöp kovası, Pet şişelerde, Bidonlarda yumurta açılıyor.

 Modern su dezenfeksiyon teknikleri kullanılmıyor. 

 Kayıt yok, kontrol yok.

 BALIK NAKİL ARAÇLARININ KONTROLÜ

 Araçlar kayıt altında değil, standartı yok.

 BALIK HASTALIKLARI TEDAVİSİNDE UYGULAMA SORUNLARI

 Aşılama ve ilaç uygulamalarında kargaşa sürüyor. 



PAZARLAMA YÖNETİMİ

 İHRACAT SORUNLARI

 Dünyanın 2. büyük üreticisiyiz. Ama fiyatı belirlemede söz 
sahibi değiliz.

 Markalaşamıyoruz. (Kayıt tutmayan 1700 işletme yeniden 
konumlandırılmalıdır.)

 FİYAT İSTİKRARSIZLIĞI

 Arz-Talep dengesinin dönemsel olarak değişimi

 Kur değişkenliği

 ARACILAR

 Balık hallerindeki  komisyoncuların maniplasyonları

 Kayıt dışı işlemler

 ÜRÜN TANITIMI VE  ÇEŞİTLİLİĞİN  YETERSİZLİĞİ



TEKELLEŞME

 Su ürünlerindeki hızlı büyüme üreticilere aynı oranda refah 
getirmemiştir. Sermaye birkaç noktada toplanmaktadır. Bu da 
gelecekte üretici profilini hızla değiştirecektir. Değiştirmektedir.

 Serbest rekabet sistemde eşitsizliğin olacağı gerçektir. Ancak 
Birlikler tam da bu noktada yeniden ele alınmalı ve yeni roller 
üstlenmelidir. Birlikler sektörün üretim planlaması, pazar, ihracat, 
fiyat, maliyet, finansman gibi unsurlarına müdahale edecek 
yapıları oluşturmalıdır. 

 KÜÇÜK İŞLETMELER SEKTÖRÜ AYAKTA TUTMAKTADIR. 

SEKTÖR’DE KÜÇÜK İŞLETMELERİ AYAKTA TUTACAK MEKANİZMALARI 
KURMALIDIR.



BÜROKRASİ

Birlik olarak bir çok konuda bürokratik kanalları kullanarak çözüm arıyoruz. 

Özellikle diğer bakanlıklarda kabul edilen ve çözüm bekleyen sorunlarımız 
mevzuat gerekçesiyle çözülemiyor. Bürokrasi çok yavaş çalışıyor. 

Örneğin Çevre ve Orman kirası ile ilgili yaşadığımız sorunlar bir türlü 
çözülemiyor.

Çözüm:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü balıkçılıkla ilgili konuların 
tamamında karar verici olmalıdır. Yetki dağınıklığı ortadan kaldırılmalıdır.

Balık yetiştiriciliği, işleme, ihracat, kiralama, destekleme (tüm destekleme 
biçimleri), koruma kontrol çalışmaları, balık sağlığı genel müdürlük çatısı 
altında ele alınmalıdır.

Ya da Balıkçılık Bakanlığı kurulmalıdır.


