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Abstract
This questionnaire was carried out to determine the habit and the preference of fish consumption in Elazýð. The study was
achieved by asking 23 questions to 350 people who lived in city center. It has been determined that 16% percent of the
consumers in Elazýð use the food of animal origin, 13% percent of them use phytonutrient, and 71% percent consume both
products. The consumers eat food of animal origin, in turn, 41% red meat, 23% white meat, 3% plump, and 32% all three kinds.
It has been found that 1% proportion of people consume no any food of animal origin. 95% percent of the participants consume
plump, and 5% percent of them do not eat any plump. It turned out that the majority 86% likes plump, and the minority 14%
does not. The consumers primarily eat 38% water fish, 22% freshwater fish, and 35% both. It has been seen that 5% percent of
the consumers do not prefer any kind. Mostly-consumed types of fish are 28% anchovy, 28% salmon, 14% horse mackerel,
11% carp, 7% bream, and 12% the others. It has been determined that 10% percent of the consumers eat other (mussels, shrimp,
lobster, squid and so on.) seafood except for fish. According to the study result, the annual fish consumption per person in
Elazýð was estimated 3.30 kg.
Keywords: water products, fish meat, fish consumption, consumption preferences, questionnaire, Elazýð

Özet
Bu anket çalýþmasý, Elazýð ili balýk tüketim alýþkanlýðý ve tercihinin belirlenmesi amacý ile yapýlmýþtýr. Çalýþma, rastgele
örnekleme yöntemiyle, il merkezinde ikamet eden 350 kiþiye 23 soruluk anket uygulanarak gerçekleþtirilmiþtir. Elazýð'daki
tüketicilerin % 16'sý hayvansal gýda aðýrlýklý, %13'ü bitkisel gýda aðýrlýklý ve %71'i her iki tür ürünü de birlikte tükettikleri
belirlenmiþtir. Tüketiciler, hayvansal gýda ürünlerinden öncelik sýrasýyla %41 kýrmýzý eti, %23 beyaz eti (kanatlý), %3 balýk eti
ve %32 her üç et türünü de eþit aðýrlýklý tüketmektedir. %1'inin ise hiçbir hayvansal ürünü tüketmedikleri tespit edilmiþtir.
Katýlýmcýlarýn %95'inin balýk eti tükettiði, %5'inin ise hiç balýk eti tüketmediði belirlenmiþtir. Balýk etini, %86 çoðunluðun
sevdiði, %14 azýnlýðýn ise sevmediði ortaya çýkmýþtýr. Tüketiciler öncelikli olarak %38 deniz balýðý, %22 tatlý su balýðý ve %35
her iki türü de tüketmektedir. %5'lik bir tüketici diliminin hiçbir türü tercih etmediði görülmüþtür. Tüketimi en fazla olan balýk
türleri %28 hamsi, %28 alabalýk, %14 istavrit, %11 sazan, %7 çipura ve %12 diðerleridir. Tüketicilerin %10'unun ise balýk
haricinde diðer (midye, karides, istakoz, kalamar v.b) su ürünlerini de tükettiði belirlenmiþtir. Çalýþma sonucuna göre
Elazýð'da kiþi baþýna yýllýk balýk tüketimi 3.30 kg/yýl olarak hesaplanmýþtýr.
Anahtar Kelimeler: Su ürünleri, balýk eti, balýk tüketimi, tüketim tercihleri, anket, Elazýð

Giriþ
Üç tarafý denizlerle çevrili bir yarýmada
konumunda olan Türkiye'nin 8.333 km'lik kýyý
þeridi ve 177.714 km uzunluðunda nehirleri
bulunmaktadýr. Türkiye, denizleri, göl, gölet,
© Su Ürünleri Merkez Arastýrma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon

baraj gölü, akarsu kaynaklarýnýn fiziki büyüklüðü itibariyle balýkçýlýk üretimine uygun
zengin su kaynaklarýna sahiptir. Deniz ve iç su
kaynaklarýnýn 25 milyon hektar olan yüzey
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alanlarý orman alanlarýndan fazla, tarým
alanlarýna ise hemen hemen eþittir (Anonim,
2007). Bu sebeple su ürünleri kaynaklarýnýn
etkin kullanýmý çok büyük önem arz etmektedir.
Ülkemizde 2011 yýlý su ürünleri üretimi
yaklaþýk 703.545 ton olarak gerçekleþmiþtir.
Üretiminin %67.9'u avcýlýk yoluyla denizden,
%5.3'ü iç sulardan ve %26.8'i de yetiþtiricilikten elde edilmiþtir. Avcýlýkla yapýlan
üretim denizlerde 477.658 ton, iç sularda
37.097 ton toplam 514.755 tondur. Yetiþtiricilik
üretimi iç sularda 100.446 ton, denizlerde ise
88.344 ton, toplam 188.790 tondur. Yetiþtiricilik üretiminin %53.2'si iç sularda, %46.8'i ise
denizlerde gerçekleþtirilmiþtir (TUÝK, 2012).
Elazýð ili, 232 ton/yýl avcýlýk ve 12.922
ton/yýl yetiþtiricilik yoluyla toplam 13.153
ton/yýl balýk üretimi ile Türkiye sýralamasýnda
önemli bir yere sahiptir (Anonim, 2012).
Dünya'da kiþi baþý su ürünleri tüketimi
16,3 kg/yýl olarak gerçekleþmekte olup, bu oran
geliþmiþ ülkelerde 23,8 kg/yýl iken geliþmekte
olan ülkelerde 14,3 kg/yýldýr ( FAO, 2012;
BAKA,2012). Ülkemizde ise kiþi basýna düsen
su ürünleri tüketimi miktarý çok düþük
seviyededir (Daðtekin ve Ak, 2007). Kiþi
baþýna ortalama yýllýk balýk tüketimi 2011
yýlýnda 6.33 kg/yýl olarak kayýtlara geçmiþtir
(TUÝK, 2012)
Dünya'daki su ürünleri tüketiminin %48'i
taze, %26'sý dondurulmuþ, %15' i ise konserve
olarak gerçekleþmektedir. (FAO, 2012)
Türkiye'de ise %70'i ham ve iþlenmemiþ halde
yani taze olarak tüketilmektedir (Kutlu ve
Balçýk Mýsýr, 2007).
Su ürünleri tüketimine iliþkin çalýþmalar
özellikle son 20 yýlda artýþ göstermiþtir. Yapýlan
çalýþmalar daha çok balýk tüketimi üzerine
yoðunlaþmýþtýr (Þenol ve Saygý, 2001; Çolakoðlu vd., 2006; Saygý vd., 2006; Cevger vd.,
2008; Adýgüzel vd., 2009).
Balýk eti, beslenme deðeri ve özellikle
protein kalitesi bakýmýndan mükemmel bir

besindir. Ayrýca yaðda eriyen vitaminler ile
iyot, fosfor ve çinko gibi elementler bakýmýndan da zengindir. Balýk eti temel öðe olarak
protein, su ve yað içermektedir. Karbonhidrat,
mineral maddeler, vitaminler, enzimler ve
hormonlarý ise az miktarda yapýlarýnda
bulundururlar. Balýk eti esansiyel aminoasitleri
(treonin, valin, lösin, izolösin, methiyonin,
fenilanalin, triptofan, lizin, histidin, arginin) en
uygun oranda içermektedir (Burt, 1988; Göðüþ
ve Kolsarýcý, 1992).
Balýk eti, zengin protein içeriði ve
yapýsýnda bulunan çoklu doymamýþ yað asitleri
ile vücudun temel besin maddeleri ihtiyacýný
karþýlamasý, insan fizyolojisi ve metabolik
fonksiyonlarý üzerinde olumlu etki yapmasý
yönüyle hastalýklardan korunma ve saðlýklý bir
yaþam sürdürmede önemli besin maddeleri
arasýnda gösterilmektedir (Anonim, 2010).
Bu bilgiler ýþýðýnda balýk, dengeli ve
saðlýklý beslenmede önemli bir besin kaynaðýný
oluþturmaktadýr. Ülkemizde yaygýn olmayan
balýk etinin tüketiminin teþviki ve yaygýnlaþtýrýlmasý, dengeli ve saðlýklý beslenme açýsýndan çok büyük bir önem teþkil etmektedir.
Ülkemizin çeþitli bölge ve þehirleri
arasýnda dahi balýk eti tüketiminde önemli
farklýlýklar görülmektedir (Elbek vd. 1999;
Çolakoðlu vd., 2006; Þen vd.,2008). Bu
sebeple balýketi tüketiminin bölge ve illere göre
mevcut durumun ortaya çýkarýlmasý balýk etini
teþvik ve yaygýnlaþtýrma çalýþmalarý için de çok
önemlidir.
Elazýð ili üç tarafý göllerle çevrili bir
yarým ada durumunda olup, bu sularda yapýlan
avcýlýk ve yetiþtiricilikten kayda deðer miktarda balýk üretimi gerçekleþtirilmektedir. Tatlý su
balýklarýnýn yaný sýra Karadeniz ve Marmara
Denizi'nden avlanan deniz balýklarý da pazarda
satýþa sunulmaktadýr (Þen vd 2008).
Çalýþmamýzla, Elazýð ilinde yaþayan
kiþilerin balýk tüketim alýþkanlýklarý ve
tercihleri ile mevcut durumun ortaya konulmasý amaçlanmýþtýr.
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Materyal ve Metot
Bu çalýþma, Elazýð Ýli merkezinde balýk
tüketim alýþkanlýðý ve tercihini belirlemeye
yönelik, 2013 yýlý içerisinde rastgele olarak
seçilen 350 kiþiye 23 sorudan oluþan anket
formlarýnýn daðýtýlarak cevaplandýrmalarýnýn
saðlanmasý sonucunda gerçekleþtirilmiþtir.
Ankete katýlanlarýn 182' si (%52) erkek ve
168’(%48) kadýndýr. Uygulanan ankette,
kiþilere en fazla tercih ettikleri; beslenme þekli,
tüketilen balýk türü, tüketim miktarlarý, tüketim
sýklýðý, tüketim þekilleri ve tüketim tercihini
belirleyen sebepler v.b. konularda sorular
yöneltilmiþtir. Mevzu ile ilgili önceden
yapýlmýþ araþtýrma ve istatistik verilerinden
faydalanýlmýþtýr. Anket verileri excell veri
analiz programý ile deðerlendirilmiþtir.

Þekil 2. Eðitim düzeyi

Katýlýmcýlarýn; %12'si 1000 tl'den az, %
8'i 1000-2000 tl, %23'ü 2001-3000 tl, %20'si
3001-4000 tl ve %17'si de 4000 tl'den fazla
aylýk aile gelirinin olduðunu beyan etmiþtir
(Þekil 3).

Bulgular
Tüketici Profili
Katýlýmcýlarýn; %32'si 30-45 yaþ, %28'i
15-19 yaþ, %19'u 20-29 yaþ, %17'si 46-55 yaþ
aralýðý ve % 4'lük kýsmý da 55 yaþ üzeri olduðu
belirlenmiþtir (Þekil 1).
Þekil 3. Aylýk aile geliri

Bitkisel-Hayvansal Ürün Tüketimi
Tüketicilerin beslenme tercihi olarak
%15.71'i hayvansal, %13.43'ü bitkisel ve
%70.86'sý da her iki tür ürünü tercih ettikleri
görülmüþtür (Þekil 4).

Þekil 1. Yaþ grubu

Kiþilerin %50'si üniversite, %42'si lise,
%3'ü ortaokul, %3'ü ilkokul, %2'sinin de
sadece okuryazar eðitim düzeyinde olduklarý
görülmüþtür (Þekil 2).

Þekil 4. Bitkisel-hayvansal ürün tüketim tercihi

6

Çiçek vd. / Yunus Arþ. Bül. 2014 (1): 3-11

Hayvansal ürünlerden sýrasýyla %40.86
kýrmýzý et, %22.57 beyaz et (kanatlý), %3.14
balýk eti ve %32 de her üç et türünü de tercih
etmektedirler. %1.43'ü ise hiçbir et ürününü
tüketmediklerini belirtmiþlerdir (Þekil 5).

Þekil 5. Hayvansal ürünlerden hangisini daha çok
tüketiyorsunuz?

defa balýk eti tükettiklerini ve %5.43'ü ise hiç
balýk tüketmediklerini belirtmiþlerdir (Þekil 8).

Þekil 7. Balýk etinin beðenilmeme sebebi.

Balýk Eti Tüketimi
Katýlýmcýlarýn %86'sý balýk etini sevdiklerini, %14'ü ise sevmediklerini ifade etmiþlerdir (Þekil 6).

Þekil 8. Hangi sýklýkta balýk tüketiyorsunuz?

Mevsimlere Göre Tüketim
Anket sonuçlarýna göre Elazýð ilinde
tüketim öncelikli %55.35 kýþ, %12.01 sonbahar, %3.66 ilkbahar, %2.87 yaz ve %26.11
bütün mevsimlerde gerçekleþmektedir (Þekil
9).
Balýk etini beðenmeme sebebini ise; %
32.22'si balýðýn kokusu, % 25.56'sý kýlçýklý
oluþu, %6.67'si aromasý, %6.67'si temizlemesi
ve %28.89'u da bütün bu sebeplerin hepsini
göstermektedirler (Þekil 7).
Tüketim Sýklýðý
Tüketicilerin %28.29'u on beþ günde bir,
%25.14'ü haftada bir, %22.57'si ayda bir,
%14.57'si yýlda birkaç, %4'ü haftada iki-üç

Þekil 9. Balýðý hangi mevsimde tüketiyorsunuz?
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Elazýð ili tüketicilerinin verdiði bu
bilgiler doðrultusunda kiþi baþýna yýllýk balýk
tüketimi 3.30 kg/yýl hesaplanmýþtýr. Bu miktar
ülkemiz ortalamasýnýn da (6.33 kg/yýl) oldukça
altýnda bir sonuçtur.
Balýk Etini Tercih Sebebi
Tüketiciler %45.67'si balýk etini saðlýklý
ve dengeli beslenme, %22.41'i damak zevki,
%16.27'si tazelik, kalite ve hijyen, %5.71'i
ekonomik, %2.75'i alýþkanlýk (örf-gelenek) ve
%7.19'u tüm sayýlan sebeplerden dolayý tercih
ettiklerini beyan etmiþlerdir (Þekil 10).
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Bu deðer hangi sýklýkta balýk tüketiyorsunuz
sorusunun sonucu olan %5.43 ile örtüþmekte ve
anket çalýþmasýnýn güvenilirliðini pekiþtirmektedir (Þekil 11).
Tüketilen Balýk Türleri
Elazýð ili balýk tüketicilerinin %27.60'ý
hamsi, %27.47'si alabalýk, %14.21'i istavrit, %
11.23'ü sazan, %7.44'ü çipura, %5.68'i
uskumru, %3.92'u levrek, %1.08 'i lüfer ve
%1.3'sý ise diðer balýk türlerini aðýrlýklý ve
öncelikli olarak tükettiklerini bildirmiþlerdir
(Þekil 12).

Þekil 10. Balýk etini tercih sebebi.
Þekil 12. En fazla tüketilen balýk türleri.

Tatlý-Tuzlu Su Balýk Tercihi
Ankete katýlan Elazýð tüketicisi %38.57
deniz balýðýný, %21.71 tatlý su balýðýný, %34.57
her iki tür balýðý da tükettiklerini ifade
etmiþlerdir. %5.14'lük bir tüketici ise hiçbir
balýk türünü tüketmediklerini belirtmiþlerdir.

Balýk Satýn Alma Þekli
Tüketiciler balýðý %92.94 taze, %3.67
dondurulmuþ, %2.26 konserve, %1.13 iþlenmiþ
(tütsüleme-kurutma v.b.) olarak satýn almaktadýrlar. (Þekil 13)

Þekil 11. Tatlý su-deniz balýðý tercihi.

Þekil 13. Balýðý ne þekilde satýn alýyorsunuz?
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Balýðý Tüketim Þekli
Katýlýmcýlar balýðý genelde %44.22
fýrýnda piþirme, %39.56 tavada kýzartma,
%10.67 ýzgara-piknik, %5.33 haþlama-buðulama ve % 0,22 diðer tüketim þekillerinde yemeði tercih etmektedirler (Þekil 14).
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Tüketicilerin Balýk Satýn Alýrken Dikkat
Ettiði Konular
Elazýð tüketicisi, balýðý satýn alýrken
nelere dikkat ediyorsunuz sorusuna, %42.56'sý
balýðýn tazeliðine, %12.40'ý satýþ yerinin
temizliðine, %10.31'i balýðýn türüne, %8.59'u
kalitesi ve hijyenikliðine, %7.25'i fiyatýna ve
%18.89'u da sayýlan bütün þartlara diye
cevaplamýþlardýr (Þekil 17).

Þekil 14. Tüketim þekli

Balýðý genelde nerede tüketiyorsunuz
sorusunu da, % 81.72 evde, %12.53 lokantada,
% 4.70 piknikte ve % 1.04 davet-tören v.b.
ortamda diye cevaplamýþlardýr (Þekil 15).

Þekil 15. Balýðý genelde nerede tüketiyorsunuz?

Þekil 17. Balýðý satýn alýrken nelere dikkat ediyorsunuz?

Tüketicilerin Balýk Satýn Alýrken Olumsuz
Etkilendikleri Hususlar
Tüketicilerin %48.29'u satýþý yapýlan
balýklarýn taze olmamasý, %14.39'u satýþ
yerlerinin temiz olmamasý, %9.02'si fiyatý, %
4.88'i balýkçýlarýn davranýþ þekli, %0.73'ü diðer
ve %22.69'u sayýlan tüm sebeplerden dolayý
satýn alma ve tüketimde olumsuz yönde
etkilendiklerini ifade etmiþlerdir (Þekil 18).

Anket sonucuna göre balýk satýn alýrken
%66.28 fiyatýnýn önemli olduðunu, %33.72 ise
olmadýðýný belirmiþlerdir (Þekil 16).

Þekil 16. Balýk satýn almanýzda fiyatý sizin için
önemlimidir?

Þekil 18. Balýk satýn alýrken nelerden olumsuz
etkileniyorsunuz?
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Dengeli ve Saðlýklý Beslenmede Balýðýn
Önemi ve Halka Duyurulmasý
Yine anket çalýþmasýna göre kiþilerin
%91.43'ü dengeli ve saðlýklý beslenmede balýðýn önemini bildiklerini, % 8.57'si ise yeterli bir
bilgiye sahip olmadýklarýný belirtmiþlerdir
(Þekil 19).

Þekil 19. Dengeli ve saðlýklý beslenmede balýðýn
önemini biliyor muzunuz?

Tüketiciler ''Balýk etinin saðlýklý ve dengeli beslenmedeki yeri ve öneminin, halka nasýl
duyurulmasýný istersiniz?'' sorusuna %27.58
medya, %10.31 kamu spotu, %7.80 afiþ-poster
ve broþür, %6.13 seminer, %2.23 diðer (þenliketkinlik v.b) ve % 45.96 ise tüm sayýlan araç ve
iletiþim yollarýyla diye cevaplamýþlardýr (Þekil
20).

Þekil 20. Balýk etinin dengeli ve saðlýklý beslenmedeki
yeri ve öneminin, nasýl duyurulmasýný
istersiniz?

Tartýþma ve Sonuç
Anket çalýþmamýza göre, Elazýð halký
sofrasýnda bitkisel ve hayvansal tür dengeli bir
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beslenmeyi tercih etmektedir. Balýk eti yüksek
bir oranla (%86) sevilmesine raðmen tüketimde, kýrmýzý ve beyaz etten sonra üçüncü ve
son sýrada yer almaktadýr. Ülkemizin çeþitli
bölge ve illerinde de durum bundan farklý
deðildir. Bunda önemli etkenlerin sofra kültürü,
alýþkanlýk ve damak zevkinin etkili olduðu
düþünülmektedir. Kiþilerin balýk etini özellikle
saðlýklý ve dengeli beslenmek amacýyla
tükettikleri belirlenmiþtir.
Tüketici beyanlarý esas alýnarak yapýlan
deðerlendirmeye göre Elazýð'da mevsimsel
olarak toplam tüketim sýrasýyla 35,72 kg
ilkbaharda, 19.88 kg yazda, 114,18 kg
sonbaharda, 596,06 kg kýþta ve 326,60 kg tüm
mevsimler genelinde olmak üzere toplamda
1092,44 kg olarak gerçekleþmiþtir. Kiþi baþýna
yýllýk balýk tüketimi ise 3.30 kg/yýl olarak
hesaplanmýþtýr. 2004 yýlýnda yapýlan benzeri bir
çalýþmada kiþi baþýna 0.785 kg/yýl olarak
hesaplanmýþtýr (Þen vd. 2008). Fakat bu
hesaplamada tüketici beyaný yerine, balýk satýþ
yeri resmi deðerleri esas alýnmýþtýr. Kiþi baþý
tüketimde, aradan geçen dokuz yýl sonrasýnda
yaklaþýk dört katýn üzerinde bir artýþ olduðu
görülmektedir.
Bu artýþta, son yýllarda balýk etinin
önemiyle ilgili bilgi ve haberlerin sýkça yazýlý ve
görsel medyada iþlenmesi, seminer v.b eðitim
çalýþmalarý ile tüketicinin daha çok bilinçlenmesi, sektöre yönelik devlet kanalýyla yapýlan
teþviklerin yetiþtiricilik üretimine katkýsý ve
ekonomik refah düzeyi gibi faktörlerin rol
oynadýðý düþünülmektedir. 2010 yýlý Tunceli
Ýli'nde yapýlan benzer diðer bir çalýþmada, kiþi
baþýna tüketim 4.1 kg/yýl olarak hesaplanmýþtýr
(Yüksel vd., 2011). Elazýð Ýli'nin bu sonucu
geçen yýllara nazaran olumlu, Tunceli Ýli'yle
karþýlaþtýrýldýðýnda yetersiz, Türkiye geneli kiþi
baþýna düþen balýk tüketimi (6.33 kg/yýl) ile
kýyaslandýðýnda ise oldukça düþük bir seviyededir.
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Elazýð'da büyük bir alabalýk yetiþtiriciliði
ve sazangil avcýlýðý ile üretim potansiyeli
olmasýna raðmen deniz balýklarýnýn daha fazla
tüketildiði tespit edilmiþtir. Bir deniz balýðý
olan hamsi %27.60'lik oran ile ilk, % 27.47'lik
oranla alabalýk ise ikinci sýrada en fazla
tüketilen balýk türleridir. Bu iki balýðý sýrasýyla
istavrit (%14.21) ve sazan (%11.23) türleri
takip etmektedir.
Tüketicilerin tamamýna yakýný (%93)
balýðý taze (ham ve iþlenmemiþ) olarak satýn
almaktadýr. Bu oran ülke genelinde %70
civarýndadýr. Tüketim þekli ise birinci sýrada
(%44) fýrýnda (ekmek-pide fýrýný) piþirme,
ikinci sýrada (%40) tavada kýzartma yöntemiyledir. 2004 yýlýna ait çalýþmada ise %61'lik
oranla kýzartma usulü birinci sýrada yer
almaktadýr (Þen vd. 2008). Bu farklýlýðýn
oluþmasýnda, son yýllarda basýn ve medyada
kýzartmanýn saðlýða zararlý olduðuna dair
olumsuz haber ve bilgilerin sýkça iþlenmesi, ev
ortamýna kýzartma kokusunun sinmesini
engelleme tedbir arayýþlarý ve ayrýca tüketicilerin daha fazla bilinçlenmesi gibi sebeplerin
önemli bir rol teþkil ettiði düþünülmektedir.
Katýlýmcýlarýn %82 gibi büyük bir çoðunluðu,
balýðý evde yemeði tercih etmektedirler.
Kiþilerin balýk satýn alýrken en önemli
bulduklarý konular, balýðýn tazeliði, satýþ
yerinin temizliði ve satýþý yapýlan balýðýn türü
olarak ön plana çýkmaktadýr. Tüketicilerin
büyük çoðunluðu balýk satýn alýrken fiyatýna
büyük önem vermektedir. Satýlan balýklarýn
taze olmamasý, satýþ yerlerinin temiz olmamasý
ve fiyatlarýn yüksek olmasý gibi sebeplerin
balýk satýn almaya ve tüketime olumsuz
yansýdýðý görülmüþtür.
Katýlýmcýlarýn büyük çoðunluðu (%91)
dengeli ve saðlýklý beslenmede balýðýn önemini
bildiklerini belirtmelerine raðmen bu sonuç
sofraya pek olumlu olarak yansýmamaktadýr.

Kiþiler yine de ''Balýk Etinin Saðlýklý ve
Dengeli Beslenmedeki Yeri ve Öneminin''
özellikle basýn, medya, kamu spotu ve diðer
iletiþim vasýtalarýyla halka duyurulmasýnýn
devamý ve ýsrarý üzerinde durmaktadýrlar.
Elazýð ili, avcýlýk ve yetiþtiricilik yoluyla
toplam 13.153 ton/yýllýk balýk üretimi ile
Türkiye sýralamasýnda önemli bir yere sahip
olmasýna raðmen bu deðerin tüketime
gereðince yansýmadýðý görülmektedir. Elazýð
halkýnýn, dengeli ve saðlýklý beslenme için
mevcut su kaynaklarýndan daha iyi yararlanmasý ve bu kaynaklardan elde edilecek su
ürünlerinin de daha iyi deðerlendirilmesi
gerekmektedir. Ýlimiz su ürünleri sektörünün
geliþimini de doðrudan ilgilendiren kiþi baþý
tüketim miktarýný artýracak çalýþmalarýn, hiç
vakit kaybetmeden ortaya konulmasý ve
desteklenmesi çok büyük bir önem arz
etmektedir.
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