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Öz 
Küresel nüfus artışına bağlı olarak gıda güvenl�ğ�, enerj� ve hammadde �ht�yacı artış 
gösterm�şt�r. Mevcut kaynaklar, kullanım m�ktarının artması sebeb�yle �ht�yaçları 
karşılayamamaktadır. Bu sebeple yen�leneb�l�r kaynaklara �ht�yaç duyulmaktadır. 
Başta Avrupa B�rl�ğ� (AB) ve Amer�ka B�rleş�k Devletler� (ABD) olmak üzere 
büyük ekonom�ler gelecekte �ht�yaç duyulacak hammadde ve enerj� �ht�yacını 
sağlayab�lmek �ç�n b�yoekonom� kavramını ben�msem�şlerd�r. Özell�kle AB, 
ekonom�s�n� "B�yoekonom�" anlayış �le şek�llend�rmekted�r.  
B�yoekonom�, b�yokütleye dayalı yen�leneb�l�r üret�m (ekonom�) model�d�r. 
B�yokütleye dayalı ekonom� model�n�n öneml� b�leşenler�nden b�r� de su ürünler� 
yet�şt�r�c�l�ğ�d�r. Gelecekte su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n gıda güvenl�ğ�, hammadde 
�ht�yacı ve enerj� �ç�n öneml� olacağı öngörülmekted�r. 
Anahtar Kel�meler: B�yoekonom�, Mav� Büyüme, Yet�şt�r�c�l�k  

 
 

B�oeconomy: The Role of Blue Growth and Aquaculture 
 

Abstract 
Depend�ng on global populat�on growth, the need for food secur�ty, energy and raw 
mater�al requ�rements has �ncreased.  Current resources can not meet the needs 
depend�ng on the quant�ty of usage. Therefore,  there �s a need for renewable 
sources. Part�cularly large econom�es, �nclud�ng the European Un�on and the Un�ted 
States have already adopted the concept prov�d�ng the raw mater�als and energy 
requ�rements needed �n the future. Espec�ally the EU economy "B�oeconomy" are 
embod�ed �n the concept. 
B�oeconomy �s the product�on model based on renewable b�omass. One of the major 
components of the  econom�c model based on b�omass �s  aquaculture .  Aquaculture  
w�ll be an �mportant  need  for food secur�ty, raw mater�als and energy �n the future. 
Key Words: B�oeconomy, Blue growth, Aquaculture 
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G�r�ş 
B�yoekonom� anlayışı, f�k�r olarak çok yen� değ�ld�r. Ancak b�l�m 

cam�ası ve ekonom�ye yön verenler tarafından ele alınması 2000'l� yılarda 

gerçekleşm�ş, buna karşın oldukça hızlı �lerleme gösterm�şt�r (McCorm�ck 

ve Kautto, 2013). Başta Avrupa Kom�syonu (EC)  ve Ekonom�k Kalkınma 

ve İşb�rl�ğ� Örgütü (OECD) b�yoekonom� stratej�ler�n� bel�rlem�ş, pek çok 

ülke de bu alanda yol har�talarını oluşturma eğ�l�m�nded�rler (OECD, 2009; 

EC, 2012). Bu doğrultuda, Avrupa Kom�syonu ve OECD raporları 

b�yoekonom� anlayışının gelecekte ekonom�ler �ç�n öneml� rol oynayacağını 

bel�rtmekted�r (Jonannessen, 2014).  

Özünde b�yoteknoloj� kullanılarak b�yokütleye dayalı üret�m 

(ekonom�) olan b�yoekonom�n�n tanımında farklı bakış açıları ve yaklaşımlar 

bulunmaktadır. 2010 yılında Avrupa B�rl�ğ� (AB) b�yoekonom�y�; 

“B�yokütlen�n sürdürüleb�l�r üret�m� �le gıda, sağlık, l�f, d�ğer endüstr�yel 

ürün ve enerj�ye dönüştürülmes�" olarak tanımlarken (KBBE-EC, 2010, s. 

5), günümüzde b�yoekonom�ye b�r büyüme model� ve stratej�s� olarak 

“Yen�leneb�l�r b�yoloj�k kaynakların üret�m� ve bu kaynaklar �le atıkların; 

gıda, yem ve b�yo-temell� ürünler �le b�yoenerj� g�b� katma değerl� ürünlere 

dönüştürülmes�” (EC, 2012, s. 2), olarak tanımlamaktadır.  

D�ğer taraftan OECD, b�yoekonom�ye daha çok b�yoteknoloj� odaklı 

bakmakta ve b�yoteknoloj�n�n b�rçok sağlık ve kaynak temell� soruna 

teknoloj�k çözümler sunacağını bel�rtmekted�r. Bu kuruluş b�yoekonom�y�; 

“B�yoloj�k süreç ve ürünler�n; buluşu, gel�şt�r�lmes�, üret�m� ve kullanımı �le 

�lg�l� ekonom�k faal�yetler” olarak tanımlamaktadır (OECD, 2009, s. 8). Bu 

tanıma göre b�yoteknoloj�n�n ekonom�dek� katkısı ve payı büyüdükçe 

b�yoekonom� kavramı öne çıkacaktır (OECD, 2009).  

Başka b�r yaklaşım örneğ� �se Amer�ka B�rleş�k Devletler�'n�n (ABD) 

b�yoekonom�ye bakış açısıdır. Bu tanıma göre b�yoekonom� “ekonom�k 

faal�yetler ve kamu yararı �ç�n b�yoloj�k b�l�mlere dayalı araştırma ve 

yen�leş�md�r (�novasyondur)”  (McCorm�ck ve Kautto, 2013, s. 2589). 

Görüldüğü üzere b�yoekonom�n�n tanımı ve kapsamına yönel�k bazı 

nüanslar söz konusudur. Bununla b�rl�kte, en kapsayıcı tanımlama ve 

yaklaşım AB tarafından gel�şt�r�lm�şt�r. AB, b�yoekonom�y� gen�ş b�r 

yelpazede, b�rçok sektörü �çerecek stratej�k b�r büyüme model� olarak 

tanımlamaktadır (Rad ve Şen, 2014).   
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Avrupa B�rl�ğ�n�n B�yoekonom� Yaklaşımı  
Avrupa B�rl�ğ�'n�n b�yoekonom�ye bakış açısını şek�llend�ren ve 

konuyu daha gen�ş b�r perspekt�fte ele almasına yol açan nedenler, B�rl�k 

tarafından tesp�t ed�len ve “The Great Challenges” (çözüm bekleyen büyük 

sorunlar) olarak adlandırılan sorun ve alanlardır. Tesp�t ed�len bu alanlar 

AB'n�n önümüzdek� yıllarda ekonom�k büyümes� �ç�n öngördüğü pol�t�ka ve 

stratej�ler�n temel�n� oluşturmaktadır. Bu sorun ve alanları şu şek�lde 

özetlemek mümkündür (Rad ve Şen, 2014).   

Çözüm Bekleyen Sorunlar; 

• Çevre ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�,  

• Doğal kaynaklar üzer�ndek� baskı,  

• Yen�leneb�l�r kaynakların sürdürüleb�l�r yönet�m�, 

• Küresel düzeyde ekonom�de ve b�l�mde rekabet gücünün korunması,  

• Ekonom�k büyüme ve �st�hdam yaratılması,  

• Enerj� güvences� ve fos�l yakıtlara yönel�k bağımlılığın azaltılması ve 

• Gıda güvences�. 

Yukarıda sözü ed�len sorunlara çözüm get�rmek amacıyla Avrupa 

B�rl�ğ�, 2020 yılına kadar uzanan, b�r takım stratej�ler gel�şt�rm�şt�r. “Avrupa 

2020 Stratej�s�” adı altında gel�şt�r�len ekonom�k büyüme yol har�tası 3 temel 

stratej�ye dayanmaktadır. Bunlar:  

Akıllı büyüme: B�lg� ve yen�leş�m temell� ekonom�k büyüme, 

Sürdürüleb�l�r büyüme: Daha yeş�l, kaynak kullanımında daha etk�n ve 

daha rekabetç� ekonom�, 

Kapsayıcı büyüme: Yüksek oranda �st�hdam ve sosyal barış sağlayan 

ekonom� (KBBE-EC, 2010).  

Bu 3 hedefe ulaşmak �ç�n farklı açılımlar öngörülmekted�r. Bu 

açılımlardan b�r� “yen�leş�m b�rl�ğ�d�r” (�nnovat�on un�on). Burada özell�kle 

�kl�m değ�ş�kl�ğ�, enerj�, sağlık ve kaynak etk�nl�ğ�ne yönel�k sorunların 

çözümünde araştırma-gel�şt�rme ve yen�leş�m pol�t�kaları üzer�nde 

durulmaktadır. Bu açılım kapsamında Avrupa'nın geleceğ�nde 

“b�yoekonom�” öncel�kl� rol oynayacaktır (KBBE-EC, 2010).  

Avrupa B�rl�ğ�'nde b�yoekonom�; tarım, ormancılık, balıkçılık/su

ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�, gıda ve b�yoteknoloj� sektörler�, kâğıt sanay�� �le 

k�mya ve enerj� endüstr�s�n�n b�r kısmını kapsamaktadır. Bu kapsamda 

b�yoekonom�; yaşam b�l�mler�, tarım b�l�mler�, ekoloj�, gıda b�l�mler�, sosyal 
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b�l�mler, b�yoteknoloj�, nanoteknoloj�, b�lg� teknoloj�ler� ve mühend�sl�ğe 

dayanmaktadır (EC, 2012).    

B�yoekonom�y� Oluşturan Sektörler: B�yokütlen�n dönüşümünü sağlayan 

tüm sektörler b�yoekonom� sektörler� �çer�s�nde yer almaktadır. Bunlar:  

1. Tarım ve ormancılık 
2. Balıkçılık ve su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� 
   -  Sürdürüleb�l�r balıkçılık 

   -  Sürdürüleb�l�r su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�                            Mav� Ekonom� 

   -  Mav� b�yoteknoloj� 

3. B�yo-temell� endüstr�ler/endüstr�yel b�yoteknoloj�  
4. Gıda sanay�s� (Rad ve Şen, 2014) 
 Balıkçılık ve su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� ve alt sektörler� mav� 

b�yoekonom� (blue b�yo-economy) kavramı �çer�s�nde de yer almaktadır. 

Tablo 1. Avrupa B�rl�ğ�'nde 2009 yılında b�yoekonom� sektörünün büyüklüğü   

Sektör  Yıllık C�ro (M�lyar €)  İst�hdam (1000 k�ş�)  

Tarım  381,0  12 000  

Balıkçılık ve Su Ürün. Yet.  32,0  500  

Ormancılık/Ağaç sanay�s�  269,0  3 000  

Gıda sanay�s�  965,0  4 400  

B�yo-yakıt  6,0 150  

Kağıt sanay��  375,0  1 800  

B�yo-k�myasal ve plast�k  50,0  150  

Enz�m  0,8 5  

TOPLAM  2 078,8  22 005  

Kaynak: Rad ve Şen, 2014, s.8  

2009 yılında Avrupa B�rl�ğ�'nde b�yoekonom� alanında �st�hdam ed�len 

k�ş�ler�n büyük bölümü (% 55) tarım sektöründe çalışanlardan oluşmaktadır. 

2009 yılı c�rosunun 965 m�lyar € �le yaklaşık % 46'sını gıda sanay� 

oluşturmaktadır. Balıkçılık ve su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� sektöründe 500.000 

k�ş�ye �st�hdam sağlanmış ve yılık c�rosu 32 m�lyar € olarak bel�rlenm�şt�r. 

 

Mav� Ekonom� 
 Dünyadak� nüfus artışına bağlı olarak bu yüzyılda karasal 

kaynakların sürdürüleb�l�r gıda tem�n�, �st�hdam, ekonom�k büyüme ve 

kalkınma �ç�n yeters�z kalacağı gerçeğ� su kaynaklarının  daha kapsamlı ve 
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etk�n kullanılmasını gündeme get�rm�şt�r. Bu bağlamada başta AB ve Gıda 

ve Tarım Örgütü (FAO) bu yaklaşımı ”mav� ekonom�” veya “mav� büyüme” 

olarak tanımlamaktadır. Mav� büyüme den�z ve den�zc�l�ğe bağlı sektörler�n 

sürdürüleb�l�r büyümes�ne yönel�k uzun vadel� stratej� olarak �fade ed�leb�l�r. 

 AB; sürdürüleb�l�r gıda tem�n�, �st�hdam ve ekonom�k büyüme aracı 

olarak mav� ekonom�y� 5 sektöre odaklanarak ele almaktadır. Bunlar; 

1. Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� 

2. Kıyı tur�zm� 

3. Okyanus enerj�s� 

4. Den�z madenc�l�ğ� 

5. Mav� b�yoteknoloj� 

2012 yılında B�rleşm�ş M�lletler (UN) tarafından gerçekleşt�r�len 

RİO+20 konferansı ve bu konferans sonunda dünya ülkeler� tarafından 

ben�msenen “The future we want” (�sted�ğ�m�z gelecek) v�zyonu 

doğrultusunda FAO mav� büyüme kavramını gündem�ne almıştır. FAO; 

Okyanuslar, den�zler ve kıyı bölgeler�n�n küresel ve ulusal düzeyde gıda 

güvences�, �ş alanı yaratılması ve ekonom�k büyüme açısından önem�n� 

vurgulamakta ve mav� büyümey� bu kaynakların sürdürüleb�l�r bütünleş�k, 

sosyo-ekonom�k yönet�m� �ç�n b�r araç olarak görmekted�r. Bu bağlamda, 

sürdürüleb�l�r ve sorumlu su ürünler� avcılığı ve yet�şt�r�c�l�ğ� mav� 

büyümen�n temel unsurlarıdır (FAO, 2014).  

 

Gıda Güvences� 
Dünyada nüfus artışına bağlı olarak gıda taleb� sürekl� artış 

göstermekted�r. Karasal kaynakların bu artışa cevap vereb�lmes� pek olası 

değ�ld�r. İlerleyen yıllarda sucul kaynaklardan elde ed�lecek hayvansal 

prote�n�n önem� daha da artacaktır. Dünya genel�nde su ürünler�n�n 

üret�mdek� artış hızı son 50 yılda % 3,2 olarak bel�rlenm�şt�r ve bu oran 

dünya nüfus artışından daha yüksekt�r. 1950 yılında 20 m�lyon tonun altında 

olan toplam su ürünler� üret�m�, 2012 yılında 160 m�lyon tona yaklaşmıştır. 

Bu artış, özell�kle 90 yıllardan �t�baren su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n 

yüksel�ş�nden kaynaklanmaktadır (Şek�l 1). 
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 Şek�l 1.  Yıllara göre küresel su ürünler� üret�m� (FAO, 2014)  

 Avcılık büyük oranda den�zlere endeksl� �ken yet�şt�r�c�l�ğ�n büyük 

bölümü �ç sularda gerçekleşt�r�lmekted�r. 60'lı yıllarda dünya genel�nde k�ş� 

başı balık tüket�m� 9,9 kg �ken 2012 yılında 19,2 kg olarak bel�rlenm�şt�r 

(Şek�l 2). Küresel çapta hayvansal prote�n kaynağının % 15.7's� su ürünler� 

yet�şt�r�c�l�ğ� �le karşılanmaktadır. Tüket�m m�ktarındak� hızlı artış, balık 

üret�m�n�n artışı, şeh�rleşme, dağıtım kanallarının gel�şmes� ve yükselen 

gel�rlerden kaynaklanmaktadır. 

Elde ed�len toplam üret�m�n yaklaşık % 12's� gıda dışı amaçla 

kullanılmaktadır. Bu ürünün başlıca kullanım alanı �se balık unu ve balık 

yağı eldes�d�r. Bununla b�rl�kte su ürünler� rekreasyon, kozmet�k, b�yoenerj� 

vb. amaçlı faal�yetler �ç�n de kullanılmaktadır. 
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Tablo 2. 2012 yılı küresel su ürünler� üret�m� ve kullanımı (m�lyon ton)   

Avcılık  

İç su 11,6  

Den�z 79,7  

Toplam 91,3  

Yet�şt�r�c�l�k  

İç Su  41,9  

Den�z 24,7  

Toplam 66,6  

Genel Toplam 157,9  

Kullanım 

İnsan Tüket�m� 136,2  

Gıda Dışı Kullanım 21,7  

Ortalama K�ş� Başı Tüket�m 19,2  

Kaynak: FAO, 2014, s.4 

Ülkeler bazında su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde Ç�n l�der konumdadır. 

Küresel üret�m�n yaklaşık 2/3'ü Ç�n'de gerçekleşt�r�lmekted�r. Değer olarak 

�se Ç�n'de üret�len türler n�speten düşük değerl�d�r ve üret�m değer� küresel 

üret�m değer�n�n yarısıdır. Ülkem�z �se üret�m m�ktarı bakımında dünyada 

22. sırada yer almaktadır. Üret�m değer� olarak �se dünyada 20. sıradadır. 

Ülkem�z su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde m�ktar bakımından Avrupa'da, Norveç 

ve İspanya'nın, Orta Doğu coğrafyasında �se Mısır ve İran'ın ardından 3. 

sırada yer almaktadır. Türk�ye üret�m m�ktarı olarak Avrupa ve bulunduğu 

coğrafyada 3. sırada yer almasına karşın üret�len türler n�speten değerl� 

türlerd�r ve üret�m değer� olarak bakıldığında, Avrupa'da Norveç, Orta Doğu 

coğrafyasında Mısır'ın ardından 2. sıradadır (Tablo 3).  
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Tablo 3. Seç�lm�ş ülkeler�n 2012 yılında su ürünler� yet�şt�r�c�l�k m�ktar ve değerler�   

Ülke  M�ktarı (ton) Değer (1000 ABD $)  

1. Ç�n  41 108 306 66 212 552  

2. H�nd�stan  4 209 415 9 248 393  

5. Norveç  1 726 066 3 911 495  

8. Mısır  1 071 421 5 993 047  

13. Japonya  633 047 4 102 417  

15. ABD  420 024 1 005 658  

18. İran*  296 575 866 548  

20. İspanya*  264 160 493 038  

22. Türk�ye* 212 805 914 406  

Toplam 66 633 253 137 731 508  

Kaynak: FAO, 2014, s.22, *FAO web s�tes� 

   

Dünya genel�nde 2012 yılında 30 farklı türün yet�şt�r�c�l�k m�ktarı 

250.000 tonu geçm�şt�r. M�ktar olarak en fazla yet�şt�r�len 3 tür 

sazang�llerd�r. 4. sırada kabuklu ürünü gel�rken 5. sırada �ç su balığı olan n�l 

t�lapyası yer almıştır. Değer olarak bakıldığında kar�des yet�şt�r�c�l�ğ� �lk 

sıradadır. K�logram değer� olarak �se atlant�k salmonu en değerl� türdür. 

Ülkem�zde yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan türlerden sadece Gökkuşağı alabalığı en 

fazla yet�şt�r�len 30 tür arasında yer almaktadır (Tablo 4). 

Tablo 4. 2012 yılında dünyada yet�şt�r�len bazı türler�n üret�m m�ktar ve değer� 

Tür  M�ktar (ton)  Değer (1000 ABD $)  

1. Ot sazanı  5 028 661  6  464  586   

2. Gümüş sazan  4 189 578  5  540  946   

3. Pullu sazan 3 791 913  5  207  971   

4. M�dye  3 785 311  3  546  979   

5. N�l t�lapyası  3 197 330  5  260  695   

6. Kar�des 3 178 721  13  592  534   

10. Atlant�k somonu 2 066 561  10  095  957   

13. Gökkuşağı alabalığı 855 982  3  631  521   

TOPLAM  66 633 253  137  731  508   

Kaynak: FAO web s�tes� 

  
 OECD-FAO'ya (2011) göre gelecekte su ürünler� arzının büyük b�r 

kısmı yet�şt�r�c�l�k yolu �le karşılanacaktır. Bu bakımından su ürünler� 

yet�şt�r�c�l�ğ� gıda güvences�n�n sağlanab�lmes� açısından ülkeler �ç�n 
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stratej�k öneme sah�pt�r. Özell�kle 90'lı yıllardan �t�baren su ürünler� 

yet�şt�r�c�l�ğ� üret�m� büyük b�r �vme kazanmıştır (Şek�l 1). 2012 yılında 

toplam üret�m�n 2/5'� su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� �le sağlanmıştır. FAO'ya göre 

2020 yılında yet�şt�r�c�l�k üret�m m�ktarının avcılık üret�m�n� geçmes� 

beklenmekted�r. Üret�m m�ktarına paralel olarak �nsan tüket�m�ne sunulan 

ürün m�ktarında da artış görülmes� beklenmekted�r. Üret�m m�ktarındak� 

artış dünya nüfus hızından daha fazla olacağı ve bu doğrultuda üret�m 

artışının k�ş� başı tüket�m m�ktarına olumlu olarak yansıyacağı 

bel�rt�lmekted�r. Bu doğrultuda k�ş� başı tüket�m m�ktarının 18,9 kg'dan 22,4 

kg'a çıkması öngörülmekted�r (Tablo 5).   

  
Tablo 5. FAO 2020 Su ürünler� üret�m� ve tüket�m projeks�yonu  (M�lyon ton)  

Dönem 2010-2012 2022  

Toplam su ürünler� üret�m� 153.940 194.792  

Su ürünler� avcılığı 91.016 95.462  

Su Ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� 62.924 99.330  

İnsan tüket�m� �ç�n t�caret 

hacm� 

36.994 46.566  

İnsan tüket�m�ne sunulan 131.741 174.032  

K�ş� başı tüket�m (kg) 18,9 22,4  

Kaynak: FAO, 2014, s.201 

 

İst�hdam 
2012 yılında dünya genel�nde su ürünler� sektörü 58,3 m�lyon k�ş�ye 

�st�hdam sağlamıştır.  Bu yılda balık ç�ftl�kler�nde çalışanların sayısı 18,9 

m�lyondur. Çalışanların % 96'sı (18.175) Asya ülkeler�nded�r (FAO, 2014). 

Doğrudan balıkçılık ve su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� sektörünün f��l� üret�m 

sürec�nde (�şleme, nakl�ye ve satış poz�syonları dışında) çalışanların 1/3'ü 

yet�şt�r�c�l�k sektöründe çalışmaktadır. N�tek�m 1990 yılında su ürünler� 

yet�şt�r�c�l�ğ�nde �şt�gal edenler�n toplam �st�hdamdak� payı % 17 �ken bu 

oran 2012 yılı �t�bar�yle % 32' ye ulaşmıştır (Tablo 6). Bu artış hızıyla 

�lerleyen yıllarda su ürünler� yet�şt�r�c�l�k sektörünün gerek kıyı bölgeler�nde 

gerekse kırsal alanda öneml� �st�hdam sahalarından b�r�s� olması 

muhtemeld�r. 

Dünyadak� yet�şt�r�c�l�ğ�n 2/3'ünün Ç�n tarafından karşılandığı göz 

önünde bulundurulduğunda (Tablo 3) �st�hdamın büyük bölümünün Asya'da 

KSBD, Sonbahar 2016, y. 8, s.287-303

291



  

gerçekleşmes� beklenen b�r sonuçtur (Tablo 6). Ancak çalışan başına üret�m 

m�ktarı hesaba katıldığında Asya ülkeler�nde çalışan başına üret�m 

m�ktarının düşük olduğu söyleneb�l�r.   

 
Tablo 6. Dünyada balık üret�m tes�sler�nde çalışan b�rey sayısı  

 Yıllar  

Kıtalar 1995 2000 2005  2010  2011  2012  

Afr�ka 65 91 140  231  257  298  

Asya 7762 12211 14630  17915  18373  18175  

Avrupa 56 103 91  102  103  103  

Güney Amer�ka ve 

Karay�pler 

155 214 239  248  265  269  

Kuzey Amer�ka 6 6 10  9  9  9  

Okyanusya 4 5 5  5  6  6  

TOPLAM 8046 13632 15115  18512  19015  18861  

Kaynak: FAO, 2014, s.28 

 

T�caret 
Su ürünler� t�caret� yıllar �çer�s�nde sürekl� artış göstermekted�r. Bu 

artışın başlıca sebeb� su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�ne bağlı ürün m�ktarının 

artışından kaynaklanmaktadır. Su ürünler� uluslararası pazarlarda �şlem 

gören öneml� b�r t�car� ürün hal�ne gelm�şt�r. FAO ver�ler�ne göre 2010 

yılında dünyada üret�len su ürünler�n�n yaklaşık %38'� �hracatta 

kullanılmıştır (FAO, 2014).  

En fazla üret�len su ürünü olan balığın �hracatı yıllar �çer�s�nde sürekl� 

artış göstermekted�r. Su ürünler� t�caret�, Uluslararası Para Fonu (IMF) 

tarafından gel�şmekte olan ülkeler l�stes�nde yer alan ülkeler�n ekonom�ler�n� 

büyütmeler� �ç�n fırsat n�tel�ğ� taşımaktadır. Özell�kle Rusya, Brez�lya, 

Meks�ka, Mısır g�b� ekonom�s� yüksel�şte olan ülkeler �ç�n balık t�caret� 

öneml� b�r avantaj olarak görülmekted�r (FAO, 2014). Gel�şmekte olan 

ülkeler�n balık �hracat değer� 1991 yılında yaklaşık 12 m�lyar dolar �ken 

2011 yılında 30 m�lyar doları geçm�şt�r (Şek�l 2). 
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Şek�l 2.  Gel�şmekte olan ülkelerde bazı ürünler�n yıllar �çer�s�nde �hracatındak� 

değ�ş�m (Kaynak: Vannucc�n� 2015, s.10)  

 
Gel�şmekte olan ülkeler ürett�kler� ürünün 2/3'ünü �ç pazara 

sunmalarına karşın üret�m m�ktarlarının fazla olması dış t�carette gel�şm�ş 

ülkelere göre daha büyük paya sah�p olmalarını sağlamaktadır. Bu sayede 

gel�şmekte olan ülkeler su ürünler� t�caret�nde öneml� �hracatçı konumuna 

gelm�şt�r. Gel�şmekte olan ülkeler�n su ürünler� t�caret�ndek� payı 1982 

yılında % 34 olmasına karşın 2012 yılında % 54'e ulaşmıştır. Gel�şmekte 

olan ülkeler�n �thalat m�ktarları daha yüksek olmasına karşın parasal karşılığı 

bu denl� yüksek değ�ld�r. Gel�şm�ş ülkeler�n �thalat m�ktarları gel�şmekte 

olan ülkelere nazaran yaklaşık 2,5 kat daha fazladır. Ancak parasal karşılığı 

daha düşüktür. Bunun başlıca sebeb� gel�şm�ş ülkelerde üret�len ürünler�n 

gel�şmekte olan ülkelerdek� ürünlerden daha yüksek değerde olmasıdır 

(Şek�l 3).   

Gel�şm�ş ülkeler toplam balık t�caretler�n�n % 80'�n� kend� aralarında 

gerçekleşt�rmekted�rler ancak gel�şmekte olan ülkeler�n üret�m m�ktarlarının 

sürekl� olarak artmasının t�caret yönünü değ�şt�reb�leceğ� ve gel�şm�ş 

ülkeler�n kend� aralarında oluşturdukları t�car� gruplaşmanın bozulacağı 

düşünülmekted�r.  
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Şek�l 3. Su ürünler�n�n küresel �thalat ve �hracatı (Kaynak:FAO, 2014, s.51)  

   

Ülkem�zde Mav� Büyüme Kapsamında Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ�  
Ülkem�zde toplam su ürünler� üret�m m�ktarı yıllar �çer�s�nde 

dalgalanmalar gösterm�şt�r. Bu dalgalanmalar avcılık yoluyla elde ed�len 

ürün m�ktarının değ�şmes�nden kaynaklanmaktadır. Buna karşın dünyayla 

uyumlu olarak ülkem�zde de su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� �le elde ed�len ürün 

m�ktarı sürekl� artış göstermekted�r. 2014 yılında toplam su ürünler� 

üret�m�m�z 537 b�n ton olarak gerçekleşm�şt�r. Bu üret�m�n 235 b�n tonu 

yet�şt�r�c�l�k, 302 b�n tonu avcılık �le sağlanmıştır (Şek�l 4).  
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Şek�l 4.  Ülkem�zde 2013 yılında toplam su ürünler� üret�m m�ktarı. (Kaynak: 

BSGM, 2015) 

  
Ülkem�zde yet�şt�r�c�l�ğ�n uzun yıllar bazı türler üzer�ne 

yoğunlaşmasına karşın son yıllarda tür çeş�tl�l�ğ� artış gösterm�şt�r. En fazla 

yet�şt�r�len tür, küresel üret�m m�ktarında 13. sırada yer alan Gökkuşağı 

alabalığıdır (Tablo 4). M�ktar olarak en fazla yet�şt�r�len gökkuşağı alabalığı 

değer olarak bakıldığında �se levreğ�n ardından �k�nc� sırada yer almaktadır. 

Levrek ülkem�zde en fazla üret�len den�z türüdür. En fazla üret�len üçüncü 

tür �se ç�puradır. (Tablo 7).  

 
Tablo 7. 2014 yılında yet�şt�r�len türler�n üret�m m�ktar ve değer� 

     Tür  M�ktar (Ton) Değer (TL)  

1. G. alabalığı (�ç su) 107.533  630.143  

2. Levrek 74.653  900.315  

3. Ç�pura 41.873  462.278  

4. G. alabalığı (den�z) 4.812  43.212  

5. Sarıağız 3.281  49.970  

6. Ork�nos 1.136 50.552  

7. D�ğer 1.845  23.611  

Toplam 235.133  2160071  

Kaynak: TÜİK web s�tes� 
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Ülkem�zde 2014 yılında yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan türler�n �thalat m�ktarı 

düşüktür. Bu türler�n �thalat değer� toplam su ürünler� �thalatının %1'�ne 

denk gelmekted�r. Ancak �hracat değer� toplam su ürünler� �hracatının % 

28'�n� oluşturmaktadır. İhracat değer� en fazla olan tür ç�puradır. Sadece 

ç�pura toplam su ürünler� �hracat değer�m�z�n % 18'�n� oluşturmaktadır. En 

fazla yet�şt�r�len tür olan gökkuşağı alabalığının �hracat değer� �se yaklaşık 

55 m�lyon dolardır (Tablo 8).  

 
Tablo 8. 2013 yılında kültür balıklarının �hracat değerler� ve oranları (ABD $)  

Türler  Oran (%)  İhracat (ABD $)  

Gökkuşağı alabalığı  9.6  54 727 793  

Levrek  1.4  7 832 370  

Ç�pura  18.3  104 127 674  

Üç Türün Toplamı  28.1 159 885 545  

Genel Toplam 100 568 207 316  

Kaynak: TÜİK, 2013 

  
Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� ülkem�zde 70'l� yıllarda başlamasına karşın 

hızla gel�şm�şt�r. Den�z balıkları yet�şt�r�c�l�ğ� kıyı bölgelerde, �ç su balıkları 

yet�şt�r�c�l�ğ� �se kırsal bölgelerde �st�hdam sahaları yaratmaktadır. 

Ülkem�zde 2014 yılında 1.945'� �ç su, 420 aded� den�z olmak üzere 2.365 

adet su ürünler� üret�m� yapan �şletme bulunmaktadır. Bu �şletmeler�n 2014 

yılı kapas�teler� 472.128 tondur (Tablo 9).   

 
Tablo 9. 2014 yılında su ürünler� �şletmeler�n�n sayısı ve proje kapas�teler�  

   Adet  Proje Kapas�tes� (Ton/Yıl)  

İç Su İşletmeler�  1.945 248.455  

Den�z İşletmeler� 420 223.673  

Toplam 2.365 472.128  

Kaynak: BSGM, 2015, s.9 

 

Sonuç ve Öner�ler 
B�yoekonom� kavramı; doğal kaynakların sürdürüleb�l�r kullanımı, 

karasal/den�zel ekos�stem�n korunması, ekonom�k kalkınma �le rekabet�, özet 

olarak üret�m ve tüket�mde yen� b�r anlayış ve z�hn�yet� ekonom�k kalkınma 
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odağına yerleşt�rmekted�r. Bu bağlamda b�yoekonom�, sürdürüleb�l�r b�r 

büyüme model� olarak son yıllarda b�rçok ülke ve kurumun gündem�nded�r. 

Örneğ�n Avrupa B�rl�ğ�; küreselleşen dünyada rekabet gücünü artırmak, 

sürdürüleb�l�r b�r büyüme ve toplumsal refahı sağlamak amacıyla 

b�yoekonom�ye ve onun temel unsurlarından olan “mav�-b�yoekonom�-

büyümeye” büyük b�r stratej�k önem atfederek ekonom�k büyüme, küresel 

rekabet ve araştırma-gel�şt�rme pol�t�kalarını (Hor�zon 2020) bu çerçevede 

şek�llend�rmekted�r.  

B�rleşm�ş M�lletler ve FAO “Mav� Büyüme” �n�s�yat�f� kapsamında; 

dünyada sorumlu su ürünler� avcılığı ve yet�şt�r�c�l�ğ� uygulamaları ve 

yaklaşımının yaygınlaştırılması �le küresel ve ulusal düzeyde açlık �le 

mücadele, kıyı bölgeler�n�n kalkınması, toplumsal refah ve ekonom�k 

büyümede den�z ve okyanuslardan sağlanacak faydayı sürdürüleb�l�r kılmayı 

amaçlamaktadır. 

Ülkem�zde tarım, havyacılılık, su ürünler� avcılığı-yet�şt�r�c�l�ğ� 

sektörler� ve karasal/sucul kaynakları �le b�yoekonom�ye dayalı büyüme 

bakımından büyük potans�yele sah�pt�r. Ayrıca mav� büyüme çerçeves�nde 

su ürünler� sektörü doğrudan gıda tem�n�, �st�hdam ve t�car� potans�yel�n�n 

yanında “mav� b�yoteknoloj�” �ç�n de b�yokütle (materyal) tem�n� açısından 

öneml� fırsatlar yaratama potans�yel�ne sah�pt�r.  

Mav�-ekonom� anlayışının ulusal ekonom� �çer�s�nde öne çıkarılması 

ve bu alanda küresel b�r odak hal�ne gel�neb�lmes� �ç�n büyüme, eğ�t�m, 

araştırma ve gel�şt�rme (Ar&Ge) pol�t�kalarımızda dönüşüm, yen� b�r 

bütünleş�k ve kurumsal yaklaşım gerekt�rmekted�r. Bu doğrultuda; (Rad ve 

Şen, 2014, s.41) 

• V�zyon, pol�t�ka ve stratej�ler�n gel�şt�r�lmes�, 

• Ün�vers�te-sanay� �şb�rl�ğ�,  

• Kurumsallaştırılmış/odaklandırılmış Ar&Ge faal�yetler� 

• Ar&Ge öncel�kler� ve f�nansmanı,  

• Sektörel teşv�k ve destekleme pol�t�kaları,  

• Yükseköğret�m alanında ve meslek� becer�ler alanında yen� 

yapılanmalar, 

• V�zyon ve �lg�l� pol�t�kaların bel�rlenmes�nde bütün paydaşların 

katılımı (Kamu, ün�vers�teler, sanay� ve STK), 
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• "Den�zel B�yoteknoloj� Platformunun" kurulması gerekmekted�r 

(Rad ve Şen, 2014, s.41). 

 Bütünleş�k b�r yönet�m yaklaşımı �le kamu/karar ver�c�ler-ün�vers�te-

sanay� arasında �şb�rl�ğ� b�r zorunluluktur. 

Sonuç olarak b�yoloj�k dengen�n sürdürüleb�l�rl�ğ�ne dayalı ekonom�k 

model olan b�yoekonom�, �nsanın yaşamsal �ht�yaçlarını karşılamasını, 

ekonom�k büyümey� ve �ç�nde bulunduğumuz ekoloj�k dengen�n varlığını 

devam ett�rmes�ne katkıda bulunmamızı �çermekted�r.  
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