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SUNUM BAŞLIKLARI

Mevcut yapı

Yaşanan sorunlar

Durum tespiti ve Hedefler

İzmir Bölgesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği



İzmir bölgesinde su ürünleri üretiminin önemli kısmı 

yetiştiricilikle, diğer bir ifadeyle deniz kültür balıkçılığı 

ile sağlanmaktadır.

Mevcut yapı



İZMİR, DENİZ KÜLTÜR BALIĞI 
ÜRETİMİNDE MUĞLA 

BÖLGESİNDEN SONRA İKİNCİ 
BÜYÜK BÖLGEDİR.

MUĞLA BÖLGESİNE ORANLA, 
İZMİR BÖLGESİNDE DENİZ 

KÜLTÜR BALIĞI ÜRETİMİ, FİZİKİ 
YAPILARI FARKLI,  BİRBİRİNE 
OLDUKÇA MESAFELİ, AYRI 

DENİZ VE HAVA ŞARTLARININ 
HAKİM OLDUĞU BÖLGELERDE 

YAPILMAKTADIR. 

Mevcut yapı

İZMİR ÜRETİM BÖLGESİNİN  FİZİKİ YAPISI



İZMİR BÖLGESİ 
AVCILIK VE YETİŞTİRİCİLİK ÜRETİMİ (TON)

YIL AVCILIK YETİŞTİRİCİLİK

2002 13.139 4.699

2003 13.074 7.153

2004 12.288 9.453

2005 10.940 15.913

2006 9.516 18.813

2007 9.618 21.281

2008 9.449 27.081

2009 9.175 22.934

2010 9.338 23.300

2011 4.896 24.800

2012 1.996 26.839

2013 1.311 35.156

2014 3.313 41.050

2015 2.017 47.885

2016 3.850 55.567

2017 8.575 61.782

Mevcut yapı



İZMİR BÖLGESİ DENİZ KÜLTÜR BALIĞI ÜRETİM ALANLARI

Mevcut yapı

İZMİR BÖLGESİNDE 8 
AYRI ALANDA ÜRETİM 

YAPILMAKTADIR.

BU SEKİZ ALANDAKİ 
FAAL BALIK ÇİFTLİĞİ 

SAYISI 67 ADET 

YETİŞTİRİLEN
TÜRLER

60 TANESİNDE ÇİPURA, 
LEVREK VE DİĞER 

TÜRLER,

6 TANESİNDE ORKİNOS,

1 ADEDİNDE MİDYE 



İzmir bölgesi kültür balığı fiili üretimi (2016)

Mevcut yapı

CİNS ÜRETİM  MİKTARI (Ton)

Levrek 31.239

Çipura 21.456

Orkinos 3.834

Granyöz 591

Alabalık 176

Trança 61

Sinarit 43

Toplam 54.700



İZMİR BÖLGESİNİN ÜRETİM POTANSİYELİ

Mevcut yapı

İzmir bölgesi 

şu an için  

ülkemiz deniz 

kültür balığı 

üretiminin  

yaklaşık % 

37'lik kısmını 

üretiyor

2017 kayıtlarına 

göre İzmir 

bölgesinde 

kültür balığı 

üretici firma 

sayısı 30

İzmir bölgesinin 

proje üretim 

kapasitesi 

82.490 ton 

İzmir bölgesi fiili 

üretim 2017 
kayıtlarına göre 

61.282 ton. 

Firmaların 

tamamına yakın 

kısmı Üretici

İhracatçı  
konumunda.

İzmir 

bölgesinde 

balık yemi 

üreten firma 

sayısı 7 adet. 
Bu tesislerin 

üretim 

kapasitesi 68,94 
Ton/Saat

Bölgede 

faal 8 adet 

kuluçkahane
mevcut. Bu 

tesislerin yıllık 

üretim 

kapasitesi 

216.500.000 

Adet/Yıl

Bölgede 

faaliyet 

gösteren 

Bakanlık onaylı 

35 adet balık 

işleme tesisi , 

3 adet çift 

kabuklu işleme 
tesisi var



1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, günümüz şartlarında maalesef yetersiz
kalmıştır.

Bu yetersizlikten dolayı özellikle yetiştiricilik sektöründe ve muhatap ilgili
kurumlarda zaman zaman sıkıntı ve karmaşa yaşandığı bir gerçektir.

Bakanlık tarafından yürütülen son bir çalışma ile Su Ürünleri Kanunu’nda bazı
değişikliklere gidildiği, taslak kanun hazırlandığı ve imza aşamasına getirildiği
bilinmektedir.

Taslak Kanunun incelenmesinden, sektörün belirtmiş olduğu görüş ve
önerilerin dikkate alınmadığı anlaşılmıştır.

Su Ürünleri Kanunu yayımlanmadan yeni bir değerlendirmeye gidilerek,
sektörün görüş ve önerileri de mutlaka dikkate alınarak yeni bir taslak
kanun hazırlanması daha doğru ve adil olacaktır

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun, sektörün görüş ve önerileri alınarak revize edilmesine ihtiyaç vardır.

Sorunlar



Fiziki şartları oldukça zor olan 
açık deniz alanlarında 

bulunan balık çiftliklerinin, 

Yem depolamak, 
malzeme, alet vb. 

donanımı bulundurmak, 
çalışan personelini 

barındırmak ve personelin 
insani ihtiyaçlarını 

karşılamak için iskeleye 
bitişik bir noktada 

konumlanmış lojistik tesise, 

Çiftliklerle lojistik tesis 
arasında günlük 

faaliyetleri sürdürmek için 
kullanılan teknelerin mal 

yükleyebileceği, 
boşaltabileceği ve 

barınabileceği uygun 
boyutta iskeleye veya 

rıhtıma, 

ihtiyaçları vardır.
BALIK ÇİFTLİKLERİNİN İŞİN GEREĞİ ZORUNLU OLARAK KULLANMAK 
DURUMUNDA OLDUĞU İPTİDAİ LOJİSTİK ALAN VE İSKELELERDEN 
ÖRNEKLER.

Sorunlar

Balık çiftliklerinin kullanmakta oldukları ancak imar izni alınamadığı için kaçak olarak 
değerlendirilen kıyı lojistik tesislerinin ve iskelelerin yasal hale getirilmesine imkan veren 
düzenlemeye acilen ihtiyaç vardır.



ELVERİŞSİZ HAVA VE DENİZ ŞARTLARINDA BALIK 
ÇİFTLİKLERİNİN DURUMU  VE YAŞANAN KAZALARDAN 
ÖRNEKLER

Elverişsiz hava ve deniz şartları, balık çiftliklerinde
aşılama, boylama, hasat, kafes bakımı ve onarımı gibi
günlük önemli ve zorunlu faaliyetlerinin aksamasına,
beklenmedik kazalara neden olabilmekte, en
önemlisi çalışan personelin can güvenliği için risk
yaratabilmektedir.

Hava ve deniz şartlarının olumsuz olduğu günlerde,
özellikle kıyıdan uzak mesafede kurulu balık
çiftliklerinin aşılama, boylama, hasat, kafes-ağ
bakımı, onarımı gibi önemli ve mutlak faaliyetlerinde
kullandıkları elleçleme tabir edilen kafeslerini kıyıya
yakın bölgelerde veya kuytu alanlarda geçici olarak
tutabilmelerine imkan veren yasal düzenlemeye
acilen ihtiyaç vardır.

Sorunlar

Elverişsiz hava ve deniz şartlarında aşılama, boylama, hasat, kafes onarım ve bakımı gibi 
önemli ve zorunlu faaliyetlerin kıyıya yakın veya korunaklı alanlarda yapılabilmesine imkan 
veren yasal düzenlemeye acilen ihtiyaç vardır.



DURUM TESPİTİ

Su ürünleri, ülkemiz 

ekonomisine, istihdama 

katkı sağlayan,  halkımızın 

kaliteli protein ihtiyacını 

karşılamada önemli rol  

oynayan bir sektördür. 

Bugün 300.000'den fazla 

aile geçimini su ürünleri ve 

yan sanayilerinden 

sağlamaktadır.

Bu sayı, ülkemiz su ürünleri 

mevcut potansiyelinin 

rasyonel bir biçimde 

değerlendirilmesi ve 
geliştirilmesiyle arttırılabilir.

Su ürünlerinin önemli bir 

kolu olan kültür balıkçılığı 

veya diğer adıyla su 

ürünleri yetiştiriciliği, 

dünyada olduğu gibi 

ülkemizde de hızla 

gelişmiş ve büyümüştür. 

Sektör, milyonlarca 

dolarlık yatırımlarla 

yürüttüğü bu faaliyetlerini 

devamlılık arz edecek 

şekilde ve gerekli çevre 

koşullarını, ulusal veya 

uluslararası kalite ve 

standartları gözeterek 

yürütme  bilincine 

ulaşmıştır.



DURUM TESPİTİ 

Yaşanan gelişmelere rağmen 
sektörün altyapı eksikliği ve 

mevzuat açısından yıllardır devam 
eden önemli sorunları 

bulunmaktadır. 
Sektörün, bu sorunların çözümü için 

ısrarla yapmış olduğu başvurularına 
rağmen hala bir sonuç 

alınamaması  ve sorunların devam 
etmesi ise kabul edilemez ve adil 

olmayan bir durumdur. 
Bu durum sektörde önemli 

sıkıntılara, karmaşaya ve de  
kaygıya neden olmakta, sektörün 
gelişmesinde, devamlılığında ciddi 

engeller oluşturmaktadır

,
,



Sektörde 
bölgesel veya 

genel anlamda 
yaşanan önemli 
sorunların kalıcı 

olarak 

çözülmesi. 

Sektör 
paydaşlarının 
çabaları ve 

devletimizin de 
desteğiyle kültür 

balıkçılığına ilişkin 

olumsuz 
önyargıların 

kırılması, kamu ve 
medya ile 
iletişimin 

artırılması.

Sektördeki 
gelişmeler, günümüz 

şartları, sektörün 
görüş ve önerileri 

dikkate alınarak 
Sektöre ait kanun, 

yönetmelik ve diğer 
ilgili mevzuatın 

yeniden 
hazırlanması .

Gerekli fiziksel ve 
teknik altyapısını 

tamamlamış, 
çevreyle uyumlu, 

sürdürülebilir 
yapıda, rekabetçi, 
modern ve güçlü 

bir kültür balıkçılığı 
sektörü 

oluşturulması .

Mevcut dış 
pazarların 

geliştirilmesi ve 
yeni dış 
pazarlar 

oluşturarak 
ülkemiz kültür 

balığı 
ihracatının 

milyar dolar 
seviyelerine 
ulaştırılması.

Artan iç ve dış 
talebe cevap 
vermek üzere, 
mevcut üretim 
kapasitelerinin 

arttırılması, bunun 
yanısıra yeni 

üretim sahaları 
oluşturularak 
sektöre tahsis 

edilmesi.

Başta Avrupa 
olmak üzere 
deniz kültür 

balığı 
tedarikinde 
lider ülke 
konuma 

yükselmek ve 
kalıcı olmak.

Devletimizin 
daha radikal 

desteği  ile yeni 

türlerin üretimi 
için projeler 
geliştirilmesi

Su ürünleri tanıtım 
faaliyetlerinin 
geliştirilerek, 

Halkımızda balık 
tüketim alışkanlığı ve 

bilincinin 
oluşturulması 

Ülkemizde çok düşük 
olan kişi başı balık 
tüketiminin gelişmiş 

toplar seviyesine 
çıkarılması.



Saygılarımla,

Demir ALPAY

İzmir Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği

Genel Sekreteri


