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Su ürünleri sektörü büyüyor
Eklenme Tarihi : 21.02.2014 - 08:31:11

2013’te Türkiye, su ürünlerinde Avrupa’nın en büyük üreticilerinden biri haline geldi. Su ürünlerinde
87 bin tonu deniz, 100 bin tonu iç su balıkları ve ayrıca kabuklularla birlikte 2013’te 189 bin tonluk
hasat elde edildiği açıklandı.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay
Sagun, “Su Ürünleri” ve “Kanatlı” tanıtım grupları ile birlikte yürütülen yeni pazar çalışmaların sonuçlarını
almaya başladıklarını açıkladı. İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Yasemin Demirdağ’ın verdiği
bilgiye göre; su ürünleri, kanatlı etleri, yumurta, süt ürünleri ve tabii bal ürünlerini bünyesinde toplayan Birlik,
2013 yılında 1 milyar 989 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Türkiye, su ürünlerinde Avrupa’nın en büyük üreticilerinden biri 
İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, gerçekleştirdiği yurtdışı faaliyetleriyle
Lübnan, Güney Kore, Singapur, Suudi Arabistan gibi yeni pazarlara açılarak toplamda 120 ülkeye ihracat
gerçekleştirdi. Su ürünlerinde 87 bin tonu deniz, 100 bin tonu iç su balıkları ve ayrıca kabuklularla birlikte
2013’te 189 bin tonluk hasat elde edildi. 

Su ürünleri sektörü hızla büyüyor
Deniz Ürünleri Sanayicileri Derneği (DESAD) Başkanı Niyazi Önen'in verdiği bilgilere göre balıkçılık ve su
ürünleri sektörü TUİK verilerine göre 2011 yılı ikinci çeyreğinde %20 büyüdü. 2012 ve 2013  yıllarında da
gelişimine devam etti ve ediyor. Türkiye dünya su ürünleri üretiminde 45.sıralarda yer alıyor. 
 
Türkiye’deki deniz sanayicileri yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik, dünya standartlarında işlenmiş ürünler
geliştiriyor. Niyazi Önen, tüketicilerin etiketlenmiş ürünlere yönelmesi gerektiğinin altını çiziyor: "Özellikle
ithal edilen ya da ihraç edilen su ürünleri dünya standartlarında sağlık denetiminden geçtiği için, tüketicinin
güvenle tüketebileceği niteliktedir.  Gıda sicil numarası ve işletme onay numarası olan işlenmiş ürünler her
türlü sağlıklı gıda denetimine tabi tutulduğundan vatandaşlar güvenle tüketebilirler.  O yüzden balıkta
etiketlenmiş ürünlere yönelmek gerekiyor. Çünkü merdiven altı pazarında tüketiciye sağlık denetimi
yapılmadan sunulan su ürünleri tehlikeli özellikler taşıyabiliyor. Tüketiciler Tarım Bakanlığı'ndan onaylı ,
etiketlenmiş ürünleri almaya dikkat etmelidir" diyor.

İşlenmiş su ürünleri çevre dostu
Su ürünlerini hazırlama aşamasında oluşan evsel atık oranının, ürün işlenmediği taktirde %50'yi bulduğunu
belirten Niyazi Önen, "İşlenmiş deniz ürününde, bu işlem balığın organik yükünü hafifletir, nerdeyse
işlenmiş ürünlerin tonajı kadar evsel atık yükünü azaltıp, çevre temizliğine katkı sağlar. Bu tür teknik altyapı
süreçleri tüketicinin belki görmediği ama sanayicinin kirliliğinin önüne geçmek için geliştirdiği önlemlerden
sadece biridir. Deniz sanayicileri dünya standartlarında üretim bilinci ile hareket ettiğinde hem doğal
yaşama hem de tüketiciye önemli kazanımlar sağlamaktadır" açıklamasını yapıyor.
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Vinolok cam kapak ile şişedeki sıvılar güvende!

Kültür ve Turizm Bakanlığı gurme gezileri düzenleyecek!

500 milyar Euroluk içecek sektörü için ilk fuar İstanbul’da

Öztiryakiler standına Gulfood'da yoğun ilgi
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