
BALIK VE KABUKLU SU ÜRÜNLERİ YETİŞ-
TİRİCİLERİ, BALIKÇILAR & SEKTÖR ORTA-
KLARI KATILMANIZI BEKLİYORUZ 

... senaryoların tanımlanmasına  ve her sektör  
için önemli noktaların belirlenmesine yardımcı ola-
bilirsiniz. 

... iklim değişikliğinin sektör üzerindeki etkile-
rinin haritasının çıkartılmasına katkı sağlayabilirsi-
niz. 

... çiftliklerde ve balıkçılık � losunda yakıt eko-
nomisinin analizi için anonim veriler sağlayabilirsi-
niz.

... proje süresince analiz ve proje sonucu için 
geri bildirimlerinizi paylaşabilirsiniz.

... sektör ve yönetişimi için � kir ve bakış açınızı 
bildirebilirsiniz. 

... sektörde yer alan diğer kişi ve kuruluşlarla 
projeyi paylaşabilirsiniz. 
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Balıkçılık
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Yetiştiricilik
erken uyarı,

taşıma kapasitesi 
Erken uyarı ve taşıma 

CERES

...su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliğine yönelik 
iklim değişikliğine bağlı olası çevresel koşullar hak-
kında öngörülerde bulunacaktır.  

...iklim değişikiliğin balık ve kabuklu su ürün-
lerinin ekolojisi üzerindeki etkilerinden hareket 
ederek işletmelerinin ekonomik performansına 
yönelik tahminlerde bulunacaktır. 

...Avrupa’da su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği 
sektörlerinin maruz kalacağı etkiyi, sektörlerin has-
sasiyet düzeyini ve uyum yeteneğini değerlendire-
cektir.

...iklim değişikliğinin su ürünleri sektörü üzer-
indeki olası olumlu ve olumsuz yönlerini ele alarak 
riskleri azaltmaya, faydayı arttırmaya yönelik uygun 
çözümler sunacaktır.

...mevcut yönetim yapılarının iklim 
değişikliğinin etkilerine adaptasyonunu engelleye-
bilecek yönetim zorluklarına ışık tutacaktır.

CERES ÇALIŞMALARI

... sektörler
denizel su ürünleri avcılığı
denizel su ürünleri yetiştiriciliği
içsu türlerinin avcılığı ve yetiştiriciliği

 ... ekonomi
demersal ve pelajik türlerin avcılığı
gırgır ve paraketa
balık ve kabuklu su ürünleri çiftlikleri
ekstansif ve yarı entansif yetiştiricilik
içsu balıkları yetiştiriciliği

... bölgeler
Akdenizden yüksek enlemde okyanus alanları 
ile Avrupa içsuları

... türler 
küçük pelajik balıklar, morina balığı, yassı 
balıklar, orkinos ile yetiştiriciliği yapılan  
somon, gökkuşağı alabalığı, çipura-levrek, 
sazan, midye, istiridye, deniz tarağı gibi 
ekonomik değere sahip türler ve yetiştiriciliği 
geliştirme aşamasında olan su ürünlerine, 
YÖNELİKTİR

 8 üniversite  (        proje koordinatörü)
       11 araştırma           7 sektör itibaren 15 ülke
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Etkenler ve Senaryolar Gelecekte oluşacak � ziksel ve biyokimyasal 
koşullarda CERES senaryoları
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