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Sayın Üyemiz, 
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GÖRÜŞ BİLDİRİM YAZISI 

Konu: Avrupa Komisyonu’nun AB’de Sürdürülebilir 

Bir Mavi Ekonomi için Yeni Bir Yaklaşım Konulu 

Bildirimi Hakkında Teklif  
3 Kasım 2020 

 

Konunun Geçmişi 

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın hedeflerini deniz ile ilgili olarak da 

karşılayabilmek için Avrupa Komisyonu, Mavi Ekonomi’nin Yeşil 

Mutabakat’ın karbon salınımını önleme, sıfır kirlilik, döngüsellik ve 
biyoçeşitlilik olarak tanımlanan en önemli araçlarının altındaki 

dönüşümünü sağlayacak bir vizyon ortaya koymaktadır. Avrupa 
Komisyonu’nun Bildirim teklifi, sürdürülebilir çözümleri, yenilikçi ürün ve 

hizmetleri teşvik ederek ve sektörlerin yüksek istihdam potansiyeli, 
düşük çevresel etki ortaya çıkarmasını sağlayarak amaçlarını 

gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.  

 

Avrupa Komisyonu’nun, Mavi Ekonomi’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 

ayrılmaz bir parçası olduğu ve böyle bir ekonominin sürdürülebilir bir 
şekilde eşgüdümlü bir yönetim aracılığıyla geliştirilebilmesi için yeni bir 

yaklaşıma ihtiyaç duyulduğu görüşlerine Avrupa Su Ürünleri Yetiştiricileri 
Federasyonu (FEAP) da katılmaktadır. Avrupa Su Ürünleri Yetiştiricileri 

Federasyonu (FEAP), diğer faaliyetlerin yanı sıra su ürünleri 
yetiştiriciliğinin Mavi Ekonomi içerisindeki öne çıkan rolünü tanımaktadır.  

 

Ancak, Avrupa Su Ürünleri Yetiştiricileri Federasyonu (FEAP) Mavi 
Ekonomi’nin, tuzlu suda gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliğinin yanı 

sıra, tatlı su ve hafif tuzlu suda gerçekleştirilen su ürünleri yetiştiriciliğini 
de kapsadığına vurgu yapmaktadır.  

 

Avrupa Su Ürünleri Yetiştiricileri Federasyonu’nun (FEAP) İddiası 

Su ürünleri yetiştiriciliği (Tuzlu su, tatlı su, hafif tuzlu su) Yeşil 
Mutabakat’ın hedeflerini (sera gazı salınımı, döngüsel ekonomi, 

bioçeşitlilik, sürdürülebilir ve yenilenebilir gıda sistemleri) 
gerçekleştirmek için çözümün bir parçasıdır.  
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Gerekçeler 

1. AB’nin su ürünlerinde kendine yeterlilik oranı son 10 yıl içerisinde %43 

olarak kalmıştır ve AB’nin deniz ürünlerindeki dış ticaret açığı 2013’den 
beri artmakta olup, 2018’de 20 milyar Euro’dan fazla bir tutar ile eksi 

yönde zirveye ulaşmıştır. Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü ise bu açığın 
kapatılmasında yardımcı olabilecek özelliktedir.  

2. Su ürünleri yetiştiriciliği yüksek çevresel etkinlik ve düşük çevresel 
etki göstermektedir. 

3. Tarla ve tatlı su kullanımından doğan sıkıntı bioçeşitilliğin kaybında rol 
oynayan en belirgin etkenlerdir. Su ürünleri yetiştiriciliği ise çok az tarla 

kullanımı gerektirmekte ve neredeyse hiç tatlı su kullanımı 
gerektirmemektedir.  

4. Su ürünleri yetiştiriciliği çok düşük seviyede karbon salınımına sebep 
olmaktadır. 

5. Su ürünleri yetiştiriciliği sistemlerinde kullanılan yem, yetiştirilen 

canlılarda çok çabuk bir şekilde vücut kütlesi yaratabilmektedir.  

6. Su ürünleri sağlık açısından faydalıdır ve kötü beslenme, obezite gibi 

sorunlar için çözüm önerilerinde iyi bir seçenek olarak gösterilebilir.  

7. Su ürünleri yetiştiriciliği, kırsal bölgelerde, sahil bölgelerinde ve uzak 

bölgelerdeki kadınlara ve genç insanlara iş imkanı sağlamaktadır.  

8. Su ürünleri yetiştiriciliği, yenilenebilir enerji gibi diğer yeni faaliyetler 

ile çok açık şekilde işbirliği içerisindedir.  

9. Su ürünleri yetiştiriciliği, avcılık, doğayı koruma ve turizm gibi diğer 

faaliyetler ile uyum içerisindedir. 
 

 

Atılacak Adımlar 

1. Düzenleyici hukuksal çerçevenin geliştirilmesi ve mevcut 

düzenlemelerin su ürünleri yetiştiriciliğinin gelişmesindeki engelleri ele 
alacağı şekilde gözden geçirilmesi. 

2. AB üye ülkeleri arasında bilgi akışını geliştirmek ve daha yakın 
işbirliğini sağlamak üzere en iyi uygulama ile ilgili bir platform 

oluşturulması. 

3. Su ürünleri yetiştiriciliğinin toplum tarafından kabulünün 
güçlendirilmesi ve su ürünleri yetiştiriciliği hakkında yanlış algıların 

giderilmesi. 

4. Avrupa’da su ürünlerinin daha rekabetçi bir seviyeye ulaşmasının 
sağlanması. 
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5. Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe döngüsel ekonominin payının 
artırılması ihtimalleri ile ilgili araştırma yapılması.  

6. Deniz alan planlaması ile su ürünleri yetiştiriciliğine fiziksel ve 

çevresel alan ayırılması.  

7. Düşük tropik türlerin balık çiftçiliği ile entegre edilmesine dair telafi 
edici önlemlerin yürürlüğe konulması.  

8. Bilinçli satın alma kararlarının gerçekleştirilebilmesi için satış 
noktalarında tüketici bilgilendirmesinin geliştirilmesi.  

9. Bütüncül yenilikçiliğin, yeni su ürünleri yetiştirme teknolojilerinin 
araştırılmasının ve geleneksel su ürünleri yetiştiriciliği sistemlerinin 

iyileştirilmesinin desteklenmesi.  

10. Su ürünleri yetiştiriciliği alanlarının (tuzlu su, tatlı su, hafif tuzlu su) 
doğal değerlerinin, ekosisteme sağladığı katkıların ve sulak alanlardaki 
doğal ortamların korunmasında oynadığı önemli rolün insanlara 

anlatılması. 
 

 

 

Kaynak:  

FEAP İnternet Sitesi  

(http://feap.info/wp-content/uploads/2020/12/201104-feap-position-paper_blue-economy.pdf) 
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