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KONU ZORLUKLAR HEDEF KİTLE ÖNERİLER
ÜRÜN 
YÖNETİMİ

1.  Kısmi üçüncü taraf 
sürdürülebilirlik 
sertifikası 

Türk üreticiler (tüm sektörler) Sertifikalı ürün miktarını artırmak

Sertifikasyon standardı sahipleri Sertifikalı çiftlik veya şirketlerde sertifikalı-
sertifikasız ürünlerin   denetimini  sıkı biçimde 
uygulamak

2.  İzlenebilirlik verilerinin 
tutulması

Türk üreticiler (kuluçkahaneler, 
büyütme çiftlikleri, işleme 
tesisleri)

Gerçek zamanlı dijital teknolojiler ile bir ağ 
üzerinden birbirine bağlı yönetim ve izleme 
sistemleri kullanmak 

3.  Balıkların 
öldürülmesinde insancıl 
yöntemlerin kullanılması 
(örneğin, şoklama) 

Türk üreticiler (büyütme 
çiftlikleri, işleme tesisleri)

Prosedür ve yöntemlerin perakendecilerin 
gerekliklerine göre iyileştirilmesini sağlayan 
yaklaşımlar geliştirmek 

Perakendeciler Şoklama cihazlarının kullanıldığından emin 
olmak için balık hasadına ilişkin doğrulanabilir 
kanıtlar talep etmek 

ÜRETİM 
GİRDİLERİ

Su ürünleri yetiştiriciliği 
için sürdürülebilir ve 
izlenebilir yem tedariği

Tedarik zincirindeki tüm 
paydaşlar

Türkiye’de ÇLÇ endüstrisinde kullanılan balık 
yemlerinin sürdürülebilirliğini araştırmak 

Türk üreticiler (yem üreticileri ve 
büyütme çiftlikleri)

Yem tedariki kaynakları hakkında şeffaf 
olmak 

Perakendeciler Tedarikçilerle birlikte alternatif yem 
malzemelerine yönelik strateji geliştirmek 

İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ

İklim değişikliğine 
uyumu ve iklim 
değişikliğinin etkilerini 
azaltmayı hedefleyen 
somut politikaların ve 
uygulamaların olmaması 

Türkiye’de yönetimden sorumlu 
karar vericiler

ÇLÇ sektörünü  de kapsayan iddialı ulusal 
iklim değişikliği uyum ve azaltım  politikaları 
geliştirmek ve uygulamak 

Türk üreticiler (tamamı) Karbon ayak izlerini azaltacak  stratejik 
yaklaşımlar geliştirmek 

Perakendeciler Karbon ayak izlerini azaltacak  stratejik 
yaklaşımlar geliştirmek

SOSYAL 1.  Sektörde ölçek 
çeşitliliğinin korunması

Türkiye’de yönetimden sorumlu 
karar vericiler

Eşit şartlar oluşturan ve sağlıklı bir 
ölçek çeşitliliği dengesi kuran politikalar 
geliştirmek 

Türk üreticiler (küçük ölçekli ÇBÇ 
büyütme çiftlikleri)

Küçük ölçekli işletmeler için  kitle üretim 
ürünlerinden farklılaştıracak alternatif iş 
modelleri geliştirmek 

2.  AB ve Birleşik Krallık 
pazarlarının sosyal 
koşullarının tutarlı 
biçimde karşılanması  

Türk üreticiler (tamamı) Daha sıkı koşulları olan sertifikasyon 
standartlarını (ör: ASC) benimsemeye hazır 
olmak 

3.  Sağlık ve iş güvenliği 
kurallarının tam olarak 
uygulanmaması

Türk üreticiler (tamamı) Sağlık ve iş güvenliği uygulamalarını, 
standart işletme faaliyetlerinin bir parçası 
haline getirmek 

4.  Su ürünleri 
yetiştiriciliğinde 
kadınların yeterince 
temsil edilmemesi

Türk üreticiler (tamamı) Vasıflı kadın çalışanlara istihdamda bilfiil 
yer vermek ve kadınları güçlendiren projeler 
yürütmek 

5.  Sektör çalışanlarının 
işçi örgütlerine veya 
sendikalarına üye 
olmaması 

Türkiye’de yönetimden sorumlu 
karar vericiler

İşçi hakları konusunda çalışanları 
bilinçlendirmek ve bu konuyu ele almak 
üzere ilgili paydaşlarla çalışmalar yürütmek 

6.  Sosyal sorumluk 
projelerinin ve 
politikalarının eksikliği 

Türk üreticiler (tamamı) ÇLÇ tedarik zincirindeki sektörlerde, 
kurumsal sosyal sorumluluk hakkında 
bilinçlendirme çalışmaları yürütmek 

Sivil toplum kuruluşları Bilinçlendirme çalışmalarını desteklemek üzere 
Türkiye’deki üretici örgütleri ve Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Derneği ile işbirliği yapmak
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Avrupa Birliği (AB) dünyanın en büyük su  ürünü 
ithalatçısıdır. Gelişmekte olan ülkelerden büyük 
miktarlarda su ürünü ithalatı yapan AB’de birlikte, ithal  
su ürünlerinin sürdürülebilirliği hakkında çok az şey 
biliniyor. Raporda, Türkiye’de üretilen ve en çok AB ve 
Birleşik Krallık pazarlarına ihraç edilen çiftlik levrek  ve 
çipura balıkları  (ÇLÇ) mercek altına alınmıştır.  Rapor, 
Avrupa’nın su ürünleri tüketimi ile üretici  ülkelerdeki 
üretim arasındaki karşılıklı bağımlılığı vurgulayan örnek 
bir çalışma niteliğindedir. Söz konusu tedarik zincirine 
odaklanmanın başlıca sebepleri, Türkiye’nin dünyanın 
önde gelen çiftlik levrek  ve çipura  üreticilerinden biri 
olması ve uluslararası  su ürünleri ticaretinde en büyük 
ortaklarının AB ve Birleşik Krallık olmasıdır. 

Bu rapor, Türkiye’de üretilen ÇLÇ’nin AB’ye ve Birleşik 
Krallık’a ihracatına yönelik tedarik zincirinin kapsamlı 
bir analizini sunmaktadır. AB içinde Avusturya pazarına 
ağırlık verilmiştir. Türkiye su ürünleri sektöründen 
çeşitli paydaşlar ile üretim yöntemleri, gıda güvenliği ve 
izlenebilirlik, sertifikasyon programları, iklim değişikliği 
etkilerinin azaltılması, iklim değişikliğine uyum, çalışma 
koşulları ve toplumsal cinsiyet gibi unsurları içeren 

nitel anketler gerçekleştirilmiştir. Perakendecilerin 
tedarik zincirlerinden beklentilerini anlamak ve böylece 
Türkiye’deki üretim sürecinin  AB ve Birleşik Krallık’taki 
pazar gereksinimleriyle karşılaştırmak için Birleşik 
Krallık ve Avusturya’dan perakendecilerle de görüşmeler 
yapılmıştır.

Rapor, Türkiye’deki ÇLÇ yetiştiricilik sektörünün, teknik 
organizasyon ve tedarik zinciri etkinliği  endüstriyel 
ölçek, AB mevzuatına uyum ve AB ve Birleşik Krallık 
pazar gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olma açısından 
Avrupa’dakilerle  aynı değerlere sahip  olduğunu 
göstermektedir. Çevresel sürdürülebilirlik, AB pazarına 
erişim için önemli bir gereklilik olarak kabul edilmiştir 
ve sektör, çevre sertifikasyon programlarının koşullarına 
uyum sağlamıştır. Bununla birlikte, dünya genelindeki 
diğer su ürünleri endüstrileri gibi, Türkiye’deki ÇLÇ 
sektörünün de üstesinden gelmesi gereken zorluklar 
vardır. Bu rapor, halihazırda yaşanan ve gelecekte 
karşılaşılabilecek zorlukları tanımlamakta ve Türkiye, 
AB ve Birleşik Krallık’taki ilgili paydaşlara çevresel 
sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk yolunda ilerlemeleri 
için öneriler sunmaktadır.

WWF’in AB eş finansmanıyla yürüttüğü Fish Forward II Projesi 
(‘İnsanlar, okyanuslar ve iklim yararına sorumlu su  ürünleri 
tüketimi projesi) kapsamında hazırlanan bu rapor, su ürünleri 
tüketiminin etkileri hakkında farkındalık yaratarak daha 
sürdürülebilir tercihlerde bulunmaları için Avrupalı şirketleri ve 
tüketicileri davranış değişikliğine yönlendirmeyi amaçlamaktadır. 

ÖZET

Levrek ve Çipura Balık Çiftliği birimleri  © Aerial-motion / Shutterstock / WWF

ZORLUKLAR VE ÖNERİLER

Önerilerin uygulanması, ÇLÇ tedarik zincirindeki başlıca paydaşların bu raporda tanımlanan zorlukları ele almasına 
yardımcı olacaktır. Ayrıca, belirli konuları daha yakından araştırmak ve Türkiye’deki ÇLÇ endüstrisini daha da iyileşme 
yolunda desteklemek için yeni araştırmalar yapılması önerilmektedir.
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Atlantik morinası, mezgit ve berlam gibi geleneksel beyaz balık türleri 
AB’de hâlâ popüler deniz ürünleri seçenekleri olsa da, çiftlik levrek 
balığı (Dicentrarchus labrax) ve çipura (Sparus aurata) tüketiminde 
de artış eğilimi görülmektedir. Son on yılda dünya genelinde çiftlik 
levreği ve çipurası üretimi (ÇLÇ) ciddi ölçüde artmış, bu artış 2008-
2017 yılları arasında levrek üretiminde %861 ve çipura üretiminde %68 
2 oranında gerçekleşmiştir. Akdeniz’e kıyısı olan AB ülkelerinde de ÇLÇ 
yetiştiriciliği yapılmakla birlikte, bu iki türün üretimindeki artış büyük 
ölçüde Mısır, Tunus ve özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler 
tarafından gerçekleştirilmektedir. 

AB, tüketici talebini karşılamak için ÇLÇ ithal etmektedir. Tüketimin 
en fazla olduğu ülkeler arasında İspanya, Portekiz, Yunanistan, 
İtalya ve Birleşik Krallık yer alırken, Türkiye dünyanın önde gelen 
ve lider  levrek ve çipura üreticisi  ve AB dışındaki en büyük ihracat 
ülkesidir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 
yılında Türkiye’de levrek üretimi 116.915, çipura üretimi 76. 680 tona 
ulaşmıştır. Birleşik Krallık ve daha az oranda Avusturya; Türkiye levrek 
ve çipura balığı için önde gelen Avrupa pazarları arasındadır. . 

AB gibi ihracat pazarlarına hizmet veren Türk ÇLÇ tedarik zincirleri; 
girdi tedariki (örneğin balık yemi, kuluçkahanede yetiştirilen yavru 
balık), çiftlikler, paketleme/işleme tesisleri, ihracatçılar, nakliye, 
perakendeciler ve tüketim unsurları arasında bağlantı kuran karmaşık 
bir yapıya sahiptir. İki farklı tür olmalarına rağmen, ÇLÇ ihracatı 
tedarik zincirleri bu iki tür için benzer bir işleyişe sahiptir. 

WWF’nin AB eş finansmanıyla yürüttüğü Fish Forward II projesi 
(‘İnsanlar, okyanuslar ve iklim yararına sorumlu su ürünleri tüketimi’), 
hem gelişmekte olan ülkelerde hem de Avrupa’da su ürünleri tedariki 
ve tüketiminin insanlar ve okyanuslar üzerindeki etkileri konusunda 
kamuoyunu bilinçlendirerek Avrupalı tüketicilerin ve şirketlerin 
davranışlarını değiştirmeyi amaçlamaktadır.

GİRİŞ
Dünyanın en büyük yaban  ve yetiştiricilik  yolu ile elde edilen  su ürünleri 
ithalatçısı (EUMOFA, 2020) olan Avrupa Birliği (AB), bu anlamda 
insanlar, okyanuslar ve iklim üzerinde önemli etkilere sahiptir (Swartz ve 
ark., 2010, Asche ve ark., 2015, Crona ve ark., 2015). Tüketim şekilleri, 
tüketici davranışları, perakendecilerin ve gıda hizmeti sağlayıcılarının 
(örneğin kantinler, restoranlar, deniz ürünleri satış noktaları) tedarik 
politikaları ve kamu düzenlemelerinin gereklilikleri, su  ürünlerinin  
üretici ülkelerde, özellikle de AB dışındaki gelişmekte olan ülkelerde nasıl 
üretildiğini önemli ölçüde etkilemektedir.

BÖLÜM 1

Fırında Çipura © Sea Wave / Shutterstock
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Levrek Okulu ©  Adnan Buyuk

BÖLÜM 2

Ağın Altındaki Çipuralar  © Frederic Larrey

Rapor, Türkiye’den Avrupa’ya ÇLÇ ihracatına 
yönelik tedarik zincirine genel bir bakış 
sunarken, özel olarak Birleşik Krallık ve 
Avusturya pazarlarına odaklanmaktadır. 
Türkiye’de yetiştirilen ÇLÇ’nin 
kuluçkahanelerden ve yem sektöründen 
başlayarak, ÇLÇ çiftliklerine, lojistik 
şirketlerine ve ihracatçılar üzerinden Avrupalı 
perakendecilere giden yolunun haritasını 
çizmekte; AB pazarı genelinde ve Birleşik 
Krallık ile Avusturya özelinde ÇLÇ ihracatının 
hacmine ve değerine ilişkin nicel veriler 
sunmaktadır.

Çalışma ayrıca, çevresel ve sosyal yönleri 
göz önünde bulundurarak ve ÇLÇ 
sektöründeki  üretim yöntemleri, izlenebilirlik 
mekanizmaları, sertifikasyon programları, iklim 
değişikliği etkilerini azaltma/iklim değişikliğine 
uyum çabaları, çalışma koşulları ve toplumsal 
cinsiyet oranları hakkında bilgi vererek 
Türkiye’den Avrupa’ya uzanan ÇLÇ tedarik 
zincirinin sürdürülebilirliğini ele almaktadır.

Son olarak, çalışma AB perakendecilerinin 
sürdürülebilirlik beklentilerini (örneğin 
ihracatçı ülke  politikalarını) vurgulamaktadır; 
söz konusu beklentilere ilişkin bilgiler, 
doğrudan ÇLÇ sektörü ile yapılan 
görüşmelerden ve Türkiye’deki yasal çerçeveyi 
ve sertifikasyon programlarını inceleyen 
değerlendirmelerden elde edilmiştir. Bütün 
bunlar sonucunda, ÇLÇ ihracat pazarındaki 
engellerin ve bunların üstesinden gelmek 
için atılması gereken adımların belirlenmesi 
amaçlanmaktadır.

AMAÇLAR
Bu rapor, su  ürünleri yetiştiricilerinin AB pazarlarına erişiminin 
yanı sıra AB perakendecilerinin bu kaynaklardan yaptıkları alımların 
önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Türkiye’deki ÇLÇ tedarik 
zinciri, gelişmekte olan bir ülkenin kendisini AB’ye önemli bir su  
ürünleri ihracatçısı olarak konumlandırmayı nasıl başardığının 
mükemmel bir örneğidir ve sektörün  çevresel sürdürülebilirlik ve 
sosyal sorumlulukla ilgili AB pazarının beklentilerini karşılamak için 
nasıl çabaladığını göstermektedir.
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BÖLÜM 3

Çipura  © Alexey Masliy

METODOLOJİ 
Bu çalışmada Türkiye ve AB (Avusturya ve Birleşik Krallık) farklı 
bölümlerde ele alınmıştır. Türkiye bölümü, Türkiye’den Avusturya ve 
Birleşik Krallık pazarlarına yapılan ÇLÇ ihracatının çevresel ve sosyal 
yönlerine ışık tutarken, AB bölümü, çevresel ve sosyal sorunları 
ele almak için Avusturya ve Birleşik Krallık pazarlarının belirlediği 
koşulları ve gereklilikleri incelemektedir.
Çalışmada ÇLÇ tedarik zincirini 
oluşturan girdi tedarikçileri (yem 
üreticileri ve kuluçkahaneler), 
yetiştiriciler (kafes yetiştiriciliği ve 
karasal çiftlikler), işleme tesisleri, 
ihracatçılar, nakliyeciler ve üçüncü 
taraf sertifikasyon kuruluşlarına yer 
verilmiştir.

Türkiye’de ÇLÇ sektörünün büyük 
bölümüne ev sahipliği yapan Muğla 
ve İzmir illerinde anket çalışmaları 
yürütülmüştür . Çalışmada kullanılan 
birincil veriler, yapılandırılmamış 
anket sorularının kullanıldığı yüz yüze 
görüşmelerle yapılmıştır. Türkiye’deki 
tedarik zincirinin her bir bölümü için 
özel anketler tasarlanmış olsa da, 
hepsine gıda güvenliği ve izlenebilirliği, 
çevre, çalışma koşulları ve toplumsal 
cinsiyet, sosyal sorumluluk ve iklim 
değişikliği alanlarında sorular 
yönetilmiştir . Katılımcıların ankete 
vereceği yanıtları belli seçeneklerle 
sınırlamamak ve anketi düzenleyenlere 
katılımcı görüşlerini derinlemesine 
toplama olanağı sunmak amacıyla, 
açık uçlu bir soru yaklaşımı (diğer 
bir deyişle, yapılandırılmamış anket 
tasarımı) benimsenmiştir.

Anket yöntemi, çeşitli çevresel ve sosyal 
konularda nitel bilgiler toplamada 
değerli bir araçtır ve Türkiye’deki ÇLÇ 
sektörünü daha iyi anlamada değerli bir 
araç görevi görmüştür. Bununla birlikte, 
anketler, çevresel ve sosyal etkileri 
değerlendirmede belli sınırlamalar içerir 
ve bu nedenle, çalışmada ele alınan 
çeşitli konularda daha derinlemesine 
araştırmalar yapılması gerekir.

Tablo 1. Ankete katılan şirketlerin dağılımı

Birleşik Krallık ve Avusturya bölümü için tüm anketler büyük 
perakendecilerin/tedarikçilerin sürdürülebilirlik yöneticileriyle yapılan 
telefon görüşmeleriyle tamamlanmıştır.3 Anketlerde elde edilen bilgiler, birçok 
perakendecinin çevrimiçi ortamda yayınladığı satın alma politikalarının 
kapsamlı bir incelemesiyle de desteklenmiştir. 

Tablo 1, ÇLÇ tedarik zinciri içinde ankete katılan şirketlerin dağılımını 
göstermektedir. Tedarik zinciri bileşenlerinin dikey entegrasyonu ve 
Türkiye’de birden fazla çiftlik ve saha sahibi büyük ölçekli şirketlerin varlığı 
nedeniyle, anket kapsamı yorumlanırken dikkatli olunmalıdır.

3. Çoğu durumda, satın alma sürecini yöneten ve perakendeciler adına sürdürülebilirlik 
gereksinimlerini kontrol eden, tedarikçilerdir.

TEDARİK ZİNCİRİ BİLEŞENİ ANKETE KATILAN 
ŞİRKET SAYISI

Yem üreticisi (Türkiye) 5

Kuluçkahane (Türkiye) 6

Çiftlik (Türkiye) 10

Paketleme ve işleme (Türkiye) 7

Paketleme ve İşleme (Birleşik Krallık) 3

İhracatçı (Türkiye) 1

Nakliye (Türkiye) 2

Perakende (Birleşik Krallık ve Avusturya) 3

Toplam 37

Diğer 

Sertifikasyon 4

Anketlerden toplanan bilgiler, açıklayıcı istatistiklere (sıklık ve ortalamalar) ve 
içerik analizine başvurularak değerlendirilmiştir. Soruların ucu açık ve nitel yapısı 
nedeniyle bu çalışmada sadece araştırmacı ve açıklayıcı veri analizleri yapılmıştır.
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Neden Buradayız?
Dünyanın doğal çevresini korumak ve 
insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir 
geleceği kurmak için


