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Körfez’de Trolle Balık Avcısı ‘Vira 
Bismillah’ Dedi
İskenderun’da balıkçılar 15 Nisan’da başlayan av yasağının kalkmasıyla 

1 Eylül’de gırgır tekneleri ile sezonu açarken, 15 Eylül’de ise Trol ve küçük 
teknelerle denize açılarak “vira bismillah” dedi.

2015-2016 Su Ürünleri Av Sezonu 
açılışı nedeniyle İskenderun balıkçı 
barınağında tören yapıldı. Törene 
Hatay Vali Yardımcıları Bilal Boz-
demir, Mahmut Hersanlıoğlu, Payas 
Kaymakamı aynı zamanda İskende-
run Kaymakam Vekili Hakan Kılınç-
kaya, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürü Aydın Tüfekçi, Su Ürünleri 
Kooperatifleri Merkez Birliği Baş-
kanı Ramazan Özkaya, İskenderun 
Deniz Ticaret Odası Başkan Yardım-

cısı Abdülkadir Doğan, Su Ürünleri 
Kooperatifleri Birlik Başkanı Nihat 
Beyazıt katıldı.

Hatay Su Ürünleri Kooperatifle-
ri Birlik Başkanı Nihat Beyazıt, “Su 
Ürünleri Av Sezonu” açılışında yap-
tığı konuşmasında: “Dört ay aradan 
sonra bakımı yapılmış olan tekne-
lerle, yeni av sezonuna giriyoruz. 
Kazasız ve bol bereketli bir sezon ol-
masını diliyorum. Vira Bismillah! diye 
konuştu. Sayfa » 4’de
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S.S. izmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri 
Bölge Birliğimiz 1992 yılından bu yana faali-

yet gösteren, bölgede su ürünleri faaliyetinde 

bulunana 23 kooperatif ortağıyla çalışmalarını 

sürdürmektedir.  Sayfa 8>

Yasa dışı avcılık sadece deniz yaşa-
mını ve stoklarımızı tahrip etmekle 
kalmamaktadır.Yasa dışı avcılık ba-
lıkçılık gelirlerinin filo içinde haksız 
dağılımına sebep olmakta...

 Ramazan ÖZKAYA  Sayfa 6>

Değerli Balıkçı Dostlar; İMECE köşe-
mizin bu sayısında sizlere örgütlen-
mede AB’ye uyum sürecinde yaşa-
nanları ve imece usulü ile sorunları 
nasıl çözebileceğimizi paylaşacağım.  
Dr. Erhan Ekmen  Sayfa 2>

Kooperatiflerimiz Marmara Denizinde Işıkla Avcılık Önlenemiyor AB’ye Uyum Süreci

Yenilenen Kooperatifçilik 
İmajına Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı’nın Etkisi

“İstikrar içinde üreterek büyüyen, 
gelirini daha adil paylaşan, küresel 
ölçekte rekabet gücüne sahip, bil-
gi toplumuna dönüşen, AB’ye üye-
lik için uyum sürecini tamamlamış 
bir Türkiye” vizyonu çerçevesinde 
kooperatifçiliğin geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar sürdürülmekte-
dir.” diyen; T.C. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı Kooperatifçilik Genel 
Müdürü Arif SEYMENOĞLU, koo-
peratifçilikte değişim ve dönüşü-
mü sağlayacak önemli çalışmalar 
hakkında bizleri bilgilendiriyor.

2015-2016 Su Ürünleri Av 
Sezonu Açılış Töreni Milas 
Güllük’te gerçekleştirildi

Muğla İli, Milas ilçesindeki Güllük Balıkçı Barınağında düzenlenen açılış 
töreninde; sezonun ilk çipurası, levreği ve mercanı mezatta satıldı.

Açılış törenine; ev sahibi olarak ka-
tılım sağlayan Su Ürünleri  Koopera-
tifleri Merkez Birliği Genel Başkanı-
mız Ramazan ÖZKAYA, Muğla Valisi 
Amir ÇİÇEK, Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Genel Müdürü Dr. Durali KOÇAK, Av-
rupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Mü-
dürü Çınar BAHÇECİ, Balıkçılık ve Su 
ÜrünleriGenel Müdür Yardımcısı Tur-
gay TÜRKYILMAZ, Avcılık ve Kontrol 
Daire Başkanı Altuğ ATALAY, Milas 
Kaymakamı Fuat GÜREL, Köyceğiz 
Kaymakamı  Gürkan DEMİRKALE, İl 
Müdürü Nazif EKİCİ, Su Ürünleri Ko-
operatifleri Muğla Bölge Birlik  Baş-
kanı Osman DEMİRKOL, Su Ürünleri 
Kooperatifleri İzmir Bölge Birlik Baş-
kanı Ahmet YAPICI, Su Ürünleri Koo-
peratifleri Kocaeli Bölge Birlik Tem-
silcileri, birçok ilçe ve şube müdürleri 
ile diğer kamu müdürleri, sivil toplum 
kuruluşlarının temsilcileri, personel-
ler, balıkçılar ve vatandaşların yoğun 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Muğla Yöresel Folklor ekibinin 
oyunlarıyla başlayan açılış töreni, Su 
Ürünleri Kooperatifleri Muğla Bölge 
Birlik Başkanı Osman Demirkol, Baş-
kanımız Ramazan ÖZKAYA, Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Durali 
KOÇAK ve Muğla Valisi Amir ÇİÇEK’in, 
yeni sezonun bereketli olması dilek-

leriyle başlayan konuşmalarını, ‘Vira 
Bismillah’ diyerek tamamladı.  

Sezonun ilk mezadı, konuş-
maların ardından yapıldı.

Mezat, Muğla Valisi Amir Çiçek, Ba-
lıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü 
Dr. Durali Koçak, Su Ürünleri Koope-
ratifleri Merkez Birliği Başkanı Rama-
zan ÖZKAYA, İl Müdürü Nazif Ekici 
ve protokol üyelerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Sezonun ilk çipurası, 
levreği ve mercanı mezatta satıldı.

Yeni sezonun bereketli geçmesi 
için Milas Müftüsü tarafından oku-
nan Bereket Duasıyla açılış kurdelesi 
kesildi. Kurdele keserek sezonu açan 
Vali ÇİÇEK, Su Ürünleri Genel Müdürü 
KOÇAK, Su Ürünleri Koop. Merkez Bir-
liği Genel Başkanı ÖZKAYA ve vatan-
daşlar, Mehmet Reis Balıkçılık isimli 
tekneyle gezinti yaptı. Tekneye, di-
ğer teknelerde siren çalarak eşlik etti.

Katılımcılara şapka dağıtımı ve 
balık-ekmek ikramı yapıldı. İkramlar 
sonrası tören sona erdi. Sayfa » 3’te

Çin Kooperatif Delegasyonu 
TÜRKİYE KOOP’un Davetlisi 
Olarak Ülkemizi Ziyaret Etti
Ziyaret kapsamında Ankara’da düzenlenen 

toplantıya 12 kooperatif birliğinden toplam 27 
temsilci katıldı. Toplantıya Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı adına katılan Kooperatifçilik Genel 
Müdürü Arif Seymenoğlu da bir konuşma yaptı.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında Çin Te-
darik ve Pazarlama Kooperatifleri 
Ulusal Federasyonu’nun (ACFSMC)  
davetlisi olarak TÜRKİYE KOOP ön-
cülüğünde 13 kişilik bir Türk koope-
ratifçi heyet Çin Halk Cumhuriyetini 
ziyaret etmişti. Ziyaret sırasında 
imzalanan İyi niyet protokolü çerçe-
vesinde Ulusal Federasyon Başkanı 
Bayan Wang Xia’nın başkanlığında 
8 kişilik bir üst düzey kooperatif-
çi heyet, 9-12 Eylül 2015 tarihleri 
arasında TÜRKİYE KOOP’un davetli-
si olarak ülkemizi ziyaret etti.

Toplantıya 8 kişilik Çin heyeti yanı 
sıra TÜRKİYE KOOP Genel Başkanı 
Muammer Niksarlı ve Genel Başkan 
Yardımcıları İlhami Teke ve Ramazan 
Özkaya, Yönetim Kurulu Üyesi Murat 
Kumaş ile birlikte Danışmanlar Prof. 

Hüseyin Polat ve Cafer Çatalbaş 
katıldılar. Kooperatif birliklerinden 
katılan 27 kişi ise şu kooperatif ve 
birliklerini temsil ettiler:

Toplantıya, Tarım Kredi Koopera-
tifleri Merkez Birliği, Köy Kalkınma 
ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif 
Birlikleri Merkez Birliği - Köy-Koop, Su 
Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birli-
ği, Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım 
Satış Kooperatifleri Birliği, Tariş İncir 
T.S. Kooperatifleri Birliği, Tariş Üzüm 
T.S. Kooperatifleri Birliği, Marmarabir-
lik Zeytin T.S. Kooperatifleri Birliği, 
Fiskobirlik Fındık T.S. Kooperatifleri 
Birliği, Gülbirlik T.S. Kooperatifleri 
Birliği, Trakyabirlik T.S. Kooperatifleri 
Birliği, Kayısı üreticileri kooperatifle-
ri temsilcileri, Binboğa Bal Üreticileri 
T.S. Kooperatifi. Sayfa » 2’de
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Çin Kooperatif Delegasyonu 
TÜRKİYE KOOP’un Davetlisi 
Olarak Ülkemizi Ziyaret Etti
1. Sayfa Haberi

Toplantı, Çin Tedarik ve Pazarlama 
Kooperatifleri Ulusal Federasyonu’ 
nun tarihçesini, bugünkü durumunu 
ve ticaretinin boyutlarını anlatan kısa 
bir film gösterisi ile başladı. Arkasın-
dan, toplantının açış konuşmasını 
yapan TÜRKİYE KOOP Genel Başkanı 
Muammer Niksarlı, Çin kooperatifleri 
ile başlatılan görüşmelerin geçmişi 
hakkında bilgi verdikten sonra dü-
zenlenen bu toplantının amacını her 
iki ülke kooperatiflerinin mal alım-
satımı konusunda birbirlerini daha 
yakından tanımak ve kooperatif li-
derlerinin tanışmaları olarak açıkladı.

Çin Tedarik ve Pazarlama Koope-
ratifleri Ulusal Federasyonu Başka-
nı Bayan Wang Xia konuşmasında 
başlatılan bu işbirliğinin Türk-Çin 
dostluğuna ve karşılıklı menfaatlere 
dayalı Türk-Çin ticaretine çok önemli 
katkılarda bulunacağına inandığını 
ifade etti. Bayan Wang 2014 yılında 
Türk-Çin ticaretinin 28 Miyar Dolara 
ulaştığını, bu rakamın kooperatifle-
rin devreye girmesi ile katlanacağına 
inandığını belirtti. Türk mallarının 
Çin’de beğeni kazandığını ifade eden 
Bayan Wang, 200 Milyar Dolar Öz 
kaynakları ve 600 Milyar Dolarlık ciro 
ile, Çin Tedarik ve Pazarlama Ulusal 
Birliği en büyük 500 Çin firması ara-
sında 58’inci olduğunu belirtti ve % 
68 payı ile tarımda en büyük kuruluş 
olduğunu, pamukta ise & 63’lük payı 
ile yine en büyük kuruluş olduğunu 
belirtti. Federasyonun Başkan Yar-
dımcılarından birinin aynı zamanda 
ICA’nın Asya-Pasifik bölgesi Başka-
nı olduğunu belirten Bayan Wang, 
sadece ticari alanda değil, eğitim ve 
kültürel alanlarda da işbirliği yapma-
ya hazır olduklarını bildirdi ve sözle-
rini Pekin’de geçtiğimiz Aralık ayında 
TÜRKİYE KOOP ile imzalanan iyi ni-
yet protokolünün mutlaka uygulana-
cağını belirterek bitirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Koo-
peratifçilik Genel Müdürü Arif Sey-
menoğlu da konuşmasına, Bakanlık 
kayıtlarına göre Çin ile yaptığımız 28 
Milyar dolarlık ticaretin sadece 2,5 
Milyar dolarlık kısmının bizim ithala-
tımız olduğunu belirterek bu konu-
da çok çalışmamız gerektiğini ifade 
ederek başlayan Seymenoğlu, Türk 
Hükümetinin İpek Yolu projesine 
destek verdiğini belirtti. Çin-Türkiye 
ilişkilerinin tarihçesine dikkat çeken 
Seymenoğlu konuşmasında koope-
ratifler ile ilgili bilgiler verdikten son-
ra Bakanlığın 2012 yılında koope-
ratiflerle birlikte hazırladığı Türkiye 
Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı da 
kısaca açıkladı.

Çin Heyetinin 
değerlendirmeleri

Bayan Wang Xia, sonuç konuş-
masında Türkiye’de kooperatiflerin 
yerel kaynakları akıllıca kullandıkları 
izlenimi edindiğini belirterek Türk 
kooperatiflerini gelişmiş ve marka-
laşmış bulduğu için memnun oldu-
ğunu ifade etti ve Çin-Türk koopera-
tifleri işbirliğinin geleceği olduğuna 
inandığını belirtti. Çin Hükümetinin 
yeni politikaları arasında koopera-
tifler yolu ile ticaretin geliştirilmesi-
nin de bulunduğunu belirten Bayan 
Wang, e-ticaret konusunda yoğun-
laşmayı önererek bu yolla maliyet-
lerin azalacağını söyledi. “Koopera-
tiflerinizin Çin ile işbirliğine ne kadar 
değer verdiklerini burada görmüş ol-
duk” ifadesini kullanan Bayan Wang, 
bunun bir an önce yaşama geçirilme-
si için çalışacaklarını söyledi ve ticari 
faaliyetlere ek olarak ortak eğitim 
faaliyetleri de düzenlenmesi önerisi 
ile sözlerini tamamladı.
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Çalışma Grubu Sorumlusu

AB’ye Uyum Süreci 
Değerli Balıkçı Dostlar; sizlerle bu sayıda örgütlenmede AB’ye uyum 

sürecinde yaşananları ve imece usulü ile sorunları nasıl çözebileceğimizi 
paylaşacağım.

Öncelikle denizin ortasında zor şart-
larda çalışan canını ortaya koyup ek-
meğinin peşinde koşan, gönlü büyük, 
bileği sağlam gerçek emekçilerin, 
Allah’ın izniyle “vira bismillah” diyerek 
denize açıldıkları yeni av sezonunun, 
bereketli geçmesini diliyorum. 

Balıkçımızın, işi sadece denizde zor 
değil. Limana dönünce de emeğinin kar-
şılığını alabilmeli.  Ama bu hiç de kolay 
değil. Geçim derdi içinde balıkçılarımı-
zın, her şeye rağmen denizlerimizin ve 
balıklarımızın değerini en iyi şekilde 
bilen ve koruyan kişiler olmaları büyük 
fedakârlık gerektiriyor. Devletin bu ko-
nularda aldığı önlemleri özellikle örgütlü 
balıkçılarımız daha kolay destekleyebili-
yor.  Aslında kooperatiflerimiz hemen her alanda balık-
çının yardımcısı olmak durumundalar. Bugün ülkemizde 
30 binden fazla (30.625) balıkçımızın ortak olduğu 
550 kadar (548) su ürünleri kooperatifi bulunduğunu 
düşünürsek; balıkçımızın büyük çoğunluğunun örgüt-
lendiğini yani örgütlenmek ile ilgili bir sorunu olma-
dığını söyleyebiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken 
husus; örgütlenmek ya da örgüt sayısının çokluğu 
değil, mevcut örgütlerin etkinliği ve ortağına verdiği 
hizmetin kalitesidir. Bu amaçla örgütlerim kapasitesi-
nin arttırılabilmesi için Dünyadaki gelişmelerin özellikle 
de Avrupa Birliği’nin yakından takip edilmesi gereklidir. 
Burada AB üzerinde durulmasının sebebi, üye ülkelerin 
balıkçılık alanında sürdürdüğü ortak politika ve bunun 
altında piyasaya yönelik uyguladıkları ortak düzenleme-
ler ile oluşturdukları sistem sonucunda Dünya çapında 
bir güce sahip olmalarıdır. AB’deki balıkçının imkânlarına 
bizim balıkçımızın da sahip olması açısından, tam üyelik 
yolunda sürdürdüğümüz çalışmalar bu sistemi yakından 
tanımak ve ülkemizde uygulayabilmek için bir fırsat ya-
ratmaktadır. Daha önce de belirttiğim gibi; AB’ye uyum 
kapsamında yürütülen çalışmaların esas hedefi, Avrupa 
Birliği’ne tam üye olalım ya da olmayalım; uyum çalışma-
larını tamamlayarak, bizim balıkçımızın Avrupa’daki em-
salleri ile rekabet edebilmesi için öncelikle örgütlenmesi 
ve örgütlü güçlerini iyi kullanabilmesini sağlamaktır. 
Değilse; AB mevzuatını tercüme edip işte mecburi istika-
met demek sorunlarımızı çözmeyecektir.

AB balıkçılık alanında sürdürdüğü 45 yıllık politika sonu-
cunda önce sektöre müdahale için en iyi yolun üretici ör-
gütleri olduğunu keşfetmiş, daha sonrada onların sektörel 
planlamada daha güçlü olmaları için piyasada pazarlama 
alanında daha güçlü olmaları gerektiğini anlamıştır. Halen 
AB’de 230’dan fazla AB tarafından onay almış (tanınma 
hakkı kazanmış) Üretici Örgütü bulunmaktadır. 

Ülkemizin su ürünleri üretici örgütlenmesi konusunda-
ki, Avrupa Birliği Uyum çalışmaları 35 Fasıldan biri olan 
“Fasıl 13: Balıkçılık Faslı” altında sürdürülmektedir. Bu 
fasılda tarama süreci 24 Şubat 2006 tarihinde, ayrıntılı 
tarama süreci ise 31 Mart 2006 tarihinde Brüksel’de ta-
mamlamıştır. Bir aday ülke olarak ülkemiz de, su ürünleri 
üretici örgütlenmesi ile ilgili olarak aşağıda belirtilen bir 
takım sorumlulukları yerine getirmek durumundadır.

• Katılım öncesinde, mevzuatta yer alan hükümlerin 
uygulanmasına yönelik idari yapının ve uygulama meka-
nizmalarının oluşturulması

• Uygulama konusunda deneyim kazanılması
• Temel Avrupa Birliği anlaşmalarında ve diğer yardım-

cı hukuk kaynaklarında Mevzuat (tüzük, karar, yönerge 
vs.) yer alan kural ve kurumlar bütünü doğrultusunda 
milli mevzuatta değişikliklerin yapılması

Ancak Su ürünleri üretici örgütlenmesi konusunda bazı 
alanlarda mevzuatın uygulanması aday ülkeye önemli 
sıkıntılar ve mali yükler getirebilmektedir. Bu aşamada 
aday ülke tarafından bir geçiş süresi ya da istisna (de-
rogasyon) istenebilmektedir. Müzakerelerde derogas-
yonların belirlenmesinin yanı sıra, aday ülkenin Topluluk 
bütçesine katkısı, AB politikalarına katılım şekilleri vb. 
diğer konular da ele alınmaktadır.  Aday ülkelerdeki mev-
zuatın Avrupa Birliği mevzuatına uygun hale getirilmesi, 
uygulanması ve yürürlüğe konulmasına odaklanan iki ta-
raflı işbirliği projeleri yürütülmekte ve Avrupa Birliği’nin 
Genişleme Genel Müdürlüğü’ne bağlı Teknik Destek ve 
Bilgi Değişimi Kurumu (TAIEX) tarafından aday ülkelere 

verilen eğitimlerden faydalanıl-
maktadır. Bu çerçevede bu güne 
kadar su ürünleri üretici örgüt-
lenmesi ile ilgili birçok TAIEX se-
mineri (workshop), uzman çalış-
ması (expert mission)ve çalışma 
ziyareti (study visit) gerçekleş-
tirilmiştir. Ayrıca Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığınca 2005 
tarihinden bu yana çeşitli Teknik 
Yardım (Technical Asistance) ve 
Eşleştirme (Twinning) Projeleri 
uygulanmıştır.

Bu kapsamda, en son gerçek-
leştirilen “Balıkçılık Üretici Ör-
gütleri için Kurumsal Kapasite-
nin Arttırılması AB Eşleştirme 

Projesi”  AB’de2013 yılındaki son reform sürecinden 
sonra zamanlama ülkemiz adına gerçekten büyük bir 
şans olmuştur. Proje kapsamında; 

• AB müktesebatına uyumlu destek mekanizması ve 
politikası ile ilgili bir üretici örgütlenmesi mevzuat tasla-
ğı hazırlanmıştır. 

• Üretici örgütlerinin piyasada etkin ve sorumluluk ala-
bileceği koşulların oluşturulmasına yönelik Strateji Bel-
gesi ve Eylem Planları hazırlanmıştır,

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ve pilot üreti-
ci örgütlerinin AB’ye uyumlu araçların kullanılması konu-
sunda kapasitelerinin artırılmıştır.

• Faaliyetler aracılığıyla sektördeki paydaşlarda ciddi 
bir farkındalık oluşturulmuştur.

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan bu proje çalışmaları 
kapsamında AB’deki son reform ile yapılan yenilikler ya-
kından takip edilerek ülkemizdeki su ürünleri örgütlenme 
yapısına ilişkin ileriye yönelik yol haritası oluşturulmaya 
çalışılmıştır. Proje sonunda oluşturulan Ulusal Strateji 
ve Eylem Planlarının tam olarak uygulanması sonucun-
da; üretici örgütleri için kurumsal, yasal ve idari bir yapı 
oluşturulacaktır. Bu yapıya uygun üretici örgütleri aracı-
lığıyla balıkçının daha katılımcı bir paydaş mekanizması 
içinde yer alması kendi çıkarlarını kendisinin korunması 
sağlanacaktır. Balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir kul-
lanımı için AB ile uyum çerçevesinde Türkiye tarafından 
gerçekleşmesi gereken hedefleri ortaya konulacaktır. 

Aslında başarılması çok zor olmayan bu hedeflere 
ulaşılması durumunda; değer zincirinde daha etkin rol 
alarak rekabet gücünü arttıran örgütler oluşturularak; 
balıkçının deha çok gelir elde etmesi, emeğinin karşılığı-
nı alması sağlanabilecektir. Piyasada fiyat oluşumunda 
etkin ve üretici gelirini arttıran AB’deki emsalleri gibi 
piyasa yönetiminde güçlü örgütler oluşturulabilecektir. 
Bu hedefleri gerçekleştirmek için Tarım Sektörü Entegre 
Yönetim Bilgi Sistemi ve bu proje kapsamında yetiştiri-
len personel yeterli olacaktır. Yani artık elimizde iyi bir 
altyapı olduğunu söyleyebilirim. Bu projenin bitişi bir son 
değil, yeni çalışmalar için iyi bir başlangıç olmuştur.

Ülkemiz, yetiştiricilik ve avcılık açısından modern ve 
güçlü bir altyapıya sahip olmasına rağmen değer zinci-
rinde yeterince rol alamadığı için ne iç piyasada, ne de 
AB pazarında balıkçımızın iyi fiyat alamadığı ve etkin ola-
madığı görülmektedir. Hiç şüphe yok ki bunu sağlamanın 
yolu AB’deki gibi üretici örgütleridir. Ülkemizde su ürün-
leri sektöründe AB ile uyumlu hatta AB’dekinden daha 
güçlü bir örgütlenme yapısının oluşturulması için atılan 
ilk adımda Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği bü-
yük katkılarda bulunmuştur.

Bundan sonra, ileride yapılacak yeni projeler ile atıla-
cak adımlarda ülkemizde oluşturulacak sistemde koope-
ratiflerin ne kadar önemli roller üstlenebileceği konusun-
da örnek olmaya ve destek vermeye devam edeceğine 
inanıyorum.

İçinde bulunduğumuz günlerde, Dünya tarihinin en 
büyük örgütlü mücadelelerinden birini vererek büyük 
zaferlerle kurduğumuz Cumhuriyetimizin 92. Yaşını kut-
luyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yüzyıl önce oldu-
ğu gibi bugün de bu onuru yaşamamız için hala canlarını 
feda edenlerin bizlere verdiği sorumluluğun bilinciyle; asla 
bölünmeyeceğiz, hatta her geçen gün daha fazla birleşip 
daha da güçleneceğiz. Bu vesile ile büyük önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, Silah arkadaşlarını, Şehitlerimizi ve Gazi-
lerimizi bir kez daha şükranla anıyorum.



KOOPERATİFÇİLİK3
SÜR-KOOP |  EYLÜL 2015

KOOPERATİFÇİLİK

2015-2016 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış 
Töreni Milas Güllük’te gerçekleştirildi

Açılış konuşmasına ‘yeni sezon’ için 
iyi dileklerde bulunarak başlayan 
Muğla Su Ürünleri Kooperatifle-
ri Bölge Birliği Başkanı Osman 
DEMİRKOL; “Balıkçılık konusunda 
oldukça aktif davranan bakanlığı-
mız ÖTV’siz yakıt, tekne geri alım 
desteği, uygun banka kredisi, teb-
liğleri kısa zamanda yürürlüğe sok-
ması ile desteklerde bulunmuştur. 
Bunun için sonsuz teşekkürlerimizi 
sunuyoruz. 2012- 2015 yılları ara-
sında ülke içinde yayınlanan tebli-
ğin çoğu zaman yeterli olmadığı ve 
bölgesel avcılığa geçilmesi gerek-
tiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. 
Diğer taraftan asıl önemli konu ise 
şudur;” balıkçı barınakları”. Barınak-
larımız bakanlığın güvencesiyle yö-
netilmektedir.  En az 5 – 6 bakanlık 
tarafından sorumlu tutulmakta ve 
denetlenmektedir. Barınaklarımı-
zın tek bir bakanlık tarafından de-
netlenmesini istiyoruz ve bunun 
için birlikler olarak destek vermeye 
hazırız. 10 yıldır yürüttüğüm birlik 
başkanlığında elimden geleni yap-
tığımı düşünüyorum. Bakanlığın ve 
akademisyenlerin kapılarını bizlere 
her daim açık tutması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu durum sorun çö-
zümüne daha çok yaklaşacağımızın 
bir göstergesi olacaktır. Tüm balıkçı-
larımıza şimdiden rastgele diyorum.” 
Şeklinde konuştu.

Balıkçılık Sektörü 
Korunmalıdır

Su Ürünleri Kooperatifleri Mer-
kez Birliği Başkanı Ramazan ÖZ-
KAYA ise yaptığı konuşmasında, 
“Milâs’a en yakın sahil bölgesi olarak, 
tarihi eserleri tarihi değerleri ve 3 
bin yıllık balık pazarı geçmişi olan Ia-
sos ile bütünleşen turizm ve ihracat 
limanı olarak anılan şirin sakin Gül-
lük’ümüze hoş geldiniz. Her sene 1 
Eylülde bu sene balıkçılık iyi gidecek, 

işaretler bu yönde deyip vira bismil-
lah diyoruz ve balıkçılığın iyiye gi-
deceği sinyalleriyle sezon açılışımızı 
yapıyoruz. 

Ancak gün geçtikçe stoklarda 
azalma olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Türkiye’de 50 000 aktif balıkçımız 
var bunların 15 000 i endüstriyel 
balıkçı dediğimiz gırgırlarla, 3 000 
tanesi trollerle, 32 000 tanesi kıyı 
balıkçısı dediğimiz küçük teknelerde 
balıkçılık yapmaktadırlar. Amaçları 
halka ucuz, lezzetli ve hijyenik şart-
larda balık yedirmek, aynı zamanda 
ailesinin gelirlerini sağlamak, istih-
dam yaratmak ve her yıl değişmekle 
beraber Türk ekonomisine yaklaşık 3 
000 000 000 TL katkı sağlamaktır. 
Bu nedenle herkes evinde sıcak ya-
taklarında yatarken karda kışta aile-
lerini evde bırakıp balığa gittikleri için 
hepsini gönülden tebrik edip hepsine 
bol şanslar diliyorum. Türkiye’de 
olduğu gibi dünyada da su ürünleri 
ortak miras olarak algılanmaktadır ve 

bir dizi tedbirler alınarak korunmak-
tadır. Dünyada da olduğu gibi stokla-
rımızda her geçen gün azalmalar ve 
buna bağlı olarak da balıkçılarımızın 
gelirlerinde düşüşler olmaktadır. 
Yani balıkçılık her gecen gün kazançlı 
sektör olmaktan çıkmaktadır. Hep 
beraber balıkçılığımızı kazançlı bir 
sektör haline dönüştürmek için belirli 
tedbirleri almamız lazım.

Türkiye’deki reislerimiz balık-
çılarımız gerçekten çok iyiler. 
Balığın nerede yakalanacağını 
çok iyi biliyorlar fakat ne yazık 
ki pazarlamasını bilmiyorlar. 
Yakalanan balıktan komisyoncu 
kazanıyor nakliyeci kazanıyor 
perakendeci kazanıyor ama 
40 kişiyle balığa giden balıkçı 
kazanamıyor. Buna bir önlem 
alınması gerekiyor. Eğer bu 
sektör hem ekonomiye katkı 
sağlayıp hem de 350 000 
kişiye dolaylı ve ya dolaysız iş 
istihdamı sağlıyorsa ve ekono-
miye büyük katkı sağlıyorsa 
ülkemizde bu sektörün korun-
ması gerektiğini düşünüyorum. 

Devletimizin Türk balıkçılarına 
yaptığını unutmak mümkün de-
ğildir.1971 yılında kurulan 1982 
yılında kapanan Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğümüz yeniden kuruldu 
2004 de başlayan ÖTV’siz mazot-
tan bugüne kadar Türk balıkçısına; 

1.202.000.000.TL mazot desteği 
sağlandı. Bunu ilimize indirgediği-
mizde Muğla bölgesinde 2004 den 
bugüne kadar 14.000.000 TL’lik 
ÖTV’siz mazot desteği, Güllükte 
ise 7.500.000. TL mazot desteği 
sağlanmıştır.

Avcılıktan geri çekilen 1011 tekne 
için 138.000.000. TL’lik destek sağ-
lanmıştır. İstanbul, Hatay, Adana ve 
Muğla da 652 ha deniz dibi taranarak 
hayalet ağ olarak tanımlanan balıkçı-
larımızın bıraktığı deniz dibindeki ağ-
lar temizlenmiş, balıkçılarımızın balık 
yakalama oranlarını çoğaltmaya uğ-
raşılmıştır. 

Bu kadar desteğe rağmen ne 
yazık ki balıkçılarımız zaman 
zaman ekonomik sıkıntı çek-
mekte yakaladığı balıktan para 
kazanamamaktadır. Burada biz 
kooperatiflere de iş düşmek-
tedir. Bizim inancımız şudur ki 
Türkiye’de dünyada olduğu gibi 

ekonomiyi ve balıkçıyı kurta-
racak olan kooperatiflerdir. 
Buradan kooperatif başkanla-
rımıza sesleniyorum. Ortağı-
mızın balıklarını pazarlamakla 
yükümlüyüz. Aracıları ortadan 
kaldırarak hem ortağımıza 
daha çok para kazandırmak 
hem de halka ucuz balık yedir-
mek Türkiye ‘deki Su Ürünleri 
Kooperatiflerinin görevidir. 

Biz kooperatifler olarak bunun 
çalışmasını yapıyoruz. 1380 sayılı 
Su Ürünleri Kanunu 2012 den bu 
yana tüm çalışmalara rağmen çıkar-
tılamadı ve kadük oldu. Yeni çıkacak 
1380 ‘nin balıkçılık sorunlarımızın 
birçoğuna çözüm olacağına inanıyor, 
bir an önce çıkmasını temenni edi-
yoruz. Tüm balıkçılara sesleniyorum 
denizleri korumak öncelikli bizim 
görevimizdir. Bizim evlerimiz balıkçı 
barınaklarımız tarlalarımız denizleri-
mizdir. Denizlerimizi adil bir şekilde 
paylaşabilirsek; küçük balıkçılarımız-
la büyük balıkçılarımızın avlak saha-
larını ayırabilirsek daha iyi olacağını 
düşünüyoruz. Sektörü kazançlı hale 
getirmek şarttır. 2015 – 2016 balık-
çılık sezonunun tüm balıkçılarımıza 
ve halka hayırlı olmasını diliyoruz.” 
diye konuşmasını sonlandırdı.

Törende son olarak Balıkçılık ve 
Su Ürünleri Genel Müdürü Durali 
KOÇAK ise yaptığı konuşmasında;

“Gırgır ve trol ağları ile avcılık fa-
aliyetinde bulunan balıkçılar için 15 
Nisan 2015 tarihinde başlayan genel 
av yasağı, gırgır yöntemiyle avlanan-
lar için 1 Eylül’de, trol yöntemiyle av-
lananlar için 15 Eylül 2015 de sona 
ererek, yeni av sezonu başlayacaktır.

Bakanlığımız, su ürünleri avcılığıyla 
ilgili düzenlemeler yaparken bilimsel, 
çevresel, ekonomik ve sosyal husus-
ları göz önünde bulundurmuştur. Su 
ürünleri avcılığında tür, boy, zaman, 
derinlik, mesafe ve av araçları bakı-
mından bazı yasak ve sınırlamalar ile 
balıkçılara yükümlülükler getirilmek-
tedir. Balıkçılar, faaliyetlerini Ticari 
ve Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılı-
ğını Düzenleyen Tebliğ hükümlerine 
göre yürütmelidirler. Bu Tebliğ hü-
kümleri 2015- 2016 avcılık dönemi 
için de yürürlükte olacaktır.

Su ürünleri kaynaklarının 
korunması ve sürdürülebilir 
işletilmesi bakımından, avcı-
lıkla ilgili getirilen kurallara 
uyum büyük önem taşımak-
tadır. Getirilen düzenlemelere 
uygun avlanmanın temini için 
Bakanlık olarak denetimlere, 
geçmişte olduğu gibi, tüm 
imkânlar seferber edilerek, 
yeni sezonda da artırılarak 
devam edecektir. Bunun için 
her türlü teknik ve altyapı 
önlemleri alınmıştır. Balıkçıla-
rın bu düzenlemelere uygun 
avcılık faaliyetinde bulunmala-
rı, hem kendi menfaatleri hem 
de kaynaklarımızın sürdürüle-
bilir işletimi bakımından önem 
taşımaktadır.” dedi.

Denizlerimizde yapılan gözlemler 
ve yürütülen araştırmalara göre, bu 
av sezonunun verimli geçmesinin 
beklendiği bilgisini de aktaran, Durali 
KOÇAK, “Balıkçılarımız tarafından bin 
bir emek ve zahmetle üretilen ve in-
san beslenmesinde, özellikle çocuk-
ların gelişiminde, erişkin insanların 
sağlıklarının korunmasında ve sür-
dürülmesinde sayısız faydaları olan 
su ürünlerinin, sezonunda halkımızın 
bol bol tüketmesini tavsiye ediyoruz.

2015-2016 balıkçılık sezonunun 
balıkçılarımız için bol ve bereketli ol-
masını diliyoruz.” dedi.
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Körfez’de Trolle Balık Avcısı 
‘Vira Bismillah’ Dedi
İskenderun’da balıkçılar 15 Nisan’da başlayan av yasağının 

kalkmasıyla 1 Eylül’de gırgır tekneleri ile sezonu açarken, 
15 Eylül’de ise Trol ve küçük teknelerle denize açılarak “vira 
bismillah” dedi.

2015-2016 Su Ürünleri Av Sezonu açılışı 
nedeniyle İskenderun balıkçı barınağında tö-
ren yapıldı. Törene Hatay Vali Yardımcıları 
Bilal Bozdemir, Mahmut Hersanlıoğlu, Payas 
Kaymakamı aynı zamanda İskenderun Kay-
makam Vekili Hakan Kılınçkaya, Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürü Aydın Tüfekçi, Su 
Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı 
Ramazan Özkaya, İskenderun Deniz Ticaret 
Odası Başkan Yardımcısı Abdülkadir Doğan, 
Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Nihat 
Beyazıt katıldı.

Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Baş-
kanı Nihat Beyazıt, “Su Ürünleri Av Sezonu” 
açılışında yaptığı konuşmasında: “Dört ay ara-
dan sonra bakımı yapılmış olan teknelerle, yeni 
av sezonuna giriyoruz. Kazasız ve bol bereketli 
bir sezon olmasını diliyorum. Sayın Valim inanın 
öncelikle şunu belirtmek istiyorum, arkadaşla-
rımız borçlanarak teknelerinin bakımını yaptılar 
ve bu borçlarla çıkacakları balık avından sonra 
tuttuğumuz balıkları bu sıcak havada nasıl sa-
tacağız? Bunu düşünerek av sezonumuzu aça-
cağız. Kazasız belasız bir sezon geçirilmesini 
temenni ediyorum. Vira Bismillah” dedi.

İskenderun Deniz Ticaret Odası Başkan Yar-
dımcısı Abdülkadir Doğan: “Yeni sezonun ha-
yırlı olmasını diliyorum. Tabi gönül ister ki, ül-
kemizde her yeni sezonda avladığımız balıklar, 
ürettiğimiz ürünler çok daha fazla olsun. Tabi 
bunu artırabilmek için neler yapmalıyız. Hepi-
mizin bu konularda çalışmalar yapmamız ge-
rektiğini düşünüyorum. 2013 yılında dünyada 
yapılan deniz ürünleri miktarı 163 milyon ton, 
2014’te ülkemizde yapılan deniz ürünleri mik-
tarı ise 537 bin ton balık üretmişiz. Bu 537 bin 
tonun 302 bin tonu normal avcılıkta, 235 bin 
tonu ise balık çiftliklerinde ürettiğimiz balıklar. 
Şimdi hep konuşurken söyleriz ülkemizin üç 
tarafı denizlerle çevrili ama bu potansiyelimize 
baktığımızda 2014 yılında 2013 yılı rakamları-
na göre ülkemizde ürettiğimiz balık maalesef 
dünyanın yaklaşık 0,003 (binde üç)’üne denk 
geliyor. Yani 163 milyon ton balık üretilirken 
537 bin ton balık üretmişiz. Dolayısıyla bunu 
mutlaka arttırmamız gerekiyor. Tamamen iyi 
yerlere getirmemiz gerekiyor. İnşallah beşeri 
kurallara da uyarak neler yapmamız gerekiyor. 
Belirli bir sistem dâhilinde bunu arttırmayı ba-
şarırız diye düşünüyorum. Rastgele Vira Bis-
millah” dedi.

Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Baş-
kanı Ramazan Özkaya: “1 Eylül’de Gırgır sezo-
nunu açtık. 15 Eylül’de de Trol sezonunu açıyo-
ruz. Tüm balıkçılarımıza, memleketimize hayırlı 
uğurlu olmasını diliyorum. Balıkçılarımız çok 
cefakar, herkes sıcak yatağında yatarken bu 
arkadaşlarımız bu halkımıza balık yedirebilmek 
için denizlere çıkan paydaşlarımız. Denizlere 
çıkan paydaşlarımız olarak gördüğümüz balık-
çılar, Türkiye Ekonomisine 1,5 milyar TL des-
tek sağlayan, dolaylı dolaysız 400 bin kişiye 
ekmek yediren ve 70 milyon Türk halkına bu 
balığı sunan balıkçı arkadaşlarımızın yeni se-
zonlarının hayırlı geçmesini temenni ediyorum. 
Vira bismillah diyor ve bu hafta yedireceğiniz 
balıklar için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Aydın 
Tüfekçi: “İnsanın beslenmesinde değerli bir 
gıda olan su ürünlerinin önemine binaen ba-
lıkçılığın sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesi 
son derece önemlidir. Hatay İlimiz 186 km. 
uzunluğundaki sahil şeridi sayesinde, su ürün-
leri sektöründe de oldukça önemli bir potansi-
yele sahiptir. İlimizde 2320 aile bu sektörde 
faaliyet göstermektedir. Sektörün kapasitesi 
4 bin ton civarında olup bu üretimin tarımsal 
üretime katkısı yaklaşık 25 milyon TL’dir. İlimiz 
sularında 62 adet Trol, 7 adet Gırgır teknesi 
ve 411 adet 12 metreden küçük olmak üzere 
toplamda 480 adet balıkçı teknesi faaliyette-
dir. Balıkçılarımızın yeni sezonda da kurallara 
uygun şekilde balık avlarının hayırlı geçmesini, 
kaynaklarımızın sürdürülebilir işletimi bakımın-
dan, bakanlığımızca getirilen düzenlemelere 
uymalarını temenni ederiz. Bol ve bereketli 
sezon diliyorum. Rastgele Vira Bismillah” dedi.

Payas Kaymakamı aynı zamanda İskende-
run Kaymakam Vekili Hakan Kılınçkaya: “Av 
yasağı bitti. Vira Bismillah. Yeni sezonun ba-
lıkçılarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 
4 ay boyunca Trollerimiz, Gırgırlarımız ve diğer 
teknelerimiz hazırlıklarını, bakımlarını yaptılar. 
Ağlarını örerek yeni sezona hazır hale geldiler. 
Önemli olan usule uygun, düzenli, kanuna, tü-
züğe, yönetmeliğe uygun bir şekilde balıkçılık 
yapmak. Yeni sezonun hayırlı uğurlu olmasını 
diliyorum” dedi.

Hatay Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir: “Av se-
zonunun balıkçılarımız ve ülkemiz için hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bakanlı-
ğımızın getirmiş olduğu düzenlemelere uyma-
larını, denizlerimizde balıkçılığın sürdürülebi-
lirliğini sağlamak ve halkımıza sağlıklı ve ucuz 
balık yedirebilmek temelini amaçlansınlar. 
Devletimizin verdiği destek kadar üretim mik-
tarı var. Bu da şunu gösteriyor ki devletimizin 
verdiği destek iyi bir destek olarak gözüküyor. 
Ama nerden bakarsak bakalım hem ülke dü-
zeyinde hem il düzeyinde balıkçılık açısından 
rakamlar pek iç açıcı değil. Çünkü üç tarafımız 
denizlerle çevrili ama bu rakamlar çok küçük. 
Avrupa ülkelerinin bile gerisinde. Ümit ediyo-
ruz ki, inşallah alınacak tedbirlerle, ileri ülkele-
rin seviyesine ulaşarak bu rakamları daha faz-
la arttırmalıyız. Yeni sezonda balıkçılarımızın 
ağları dolu, kazançları bol, herkes için hayırlı 
uğurlu olmasını, kazasız belasız bir yıl temenni 
ediyorum” dedi.

2015-16 balıkçılık sezonunda trolle balık 
avcılığı İskenderun Balıkçı Barınağında düzen-
lenen törende protokol üyelerinin açılış kurde-
lesini kesmesi ve sembolik olarak bir teknenin 
açık denizlere hareketiyle başlatıldı.

“Yanlış politikalar 
balıkçılığa zarar veriyor”

Her yıl olduğu gibi bu yılda 31 ağustos itibari ile yeni 
sezonunumuza büyük ümitlerle başladık. Önce bu denizlerde 
ekmek parası için mücadele eden, zor bir uğraşı içinde olan 
balıkçı arkadaşlarıma kazasız belasız hayırlı sezonlar diliyorum.

Yıllardan beri bir uğraşı içinde olduğumuz ba-
lıkçılığımız her geçen sene daha zor bir hâl al-
maya başladı, denizler artık umduğumuz veri-
mi bize eskisi gibi vermiyor, olayın bu durumu 
düşmesindeki sebepler nelerdir önce bunları 
irdeleyip, sorunları dolaylı yollardan değil de 
radikal kararlar alıp neticeye gitmek lazım.

Hazırlanma aşamasında balıkçının görüşlerinin 
önceliğe alınmadığı, üniversite profesörlerinin 
raporları doğrultusunda bilimselliği bile tartışılır 
olan ve her 4 yılda bir yayımlanan su ürünleri 
avlanma sirküleri günümüz balıkçılığına yeteri 
kadar cevap veremediği, balıkçılığın her yıl bir ön-
ceki yılı aratır duruma geldiği görülmektedir.

Önceliği balık boyları, derinlik yasakları, koru-
ma alanları gibi sadece stokların korunması ile 
ilgili uygulamalarla hazırlanan ama balıkçının 
korunması ve doğru bir avlanma yöntemine 
yönlendirmeden yoksun  bu tebliğ niteliğindeki 
uygulamalarla ülke balıkçığının son yıllarda ne 
durumu düştüğünü endişe ile görmekteyiz.

Geçmişten günümüze yapılan yanlış 
uygulamalar, balık stokları üzerindeki 
av baskısı ile avcı filosu arasındaki 
dengenin bir uçurum niteliğinde farka 
dönüşmesi kaçınılmaz sorunları da 
beraberinde getirmiştir.

Eğer bu dengeyi sağlayamadığınız müddet-
çe yani 100 kiloluk bir av stoğunun 1000 kilo-
luk bir avlanma kapasitesine sahip av filosu ile 
avlamaya çalışırsanız ve yıllardan beri bu konu 
üzerinde en ufak bir çalışma içinde bulunmaz-
sanız dünyanın en iyi avlanma tebliğlerini yap-
sanız dahi sonucun hüsran olacağı kesindir..

Son iki yıldan beri uygulanmakta olan satın 
alma politikası tam bir fiyaskodur, av baskısı ol-
mayan veya piyasa değeri çok düşük olan ba-
zıları avcılıktan dahi yoksun hurdalara sadece 
plakalarını imha etmek ve yapmadıkları bir av-
cılığı önlemek için boş yere paralar ödenmiştir.

Burada amaç plaka azaltmak mıdır yoksa av 
baskısını azaltmak mıdır belli değildir ve sonuç-
ta yapılan uygulamanı bir yararı olmamıştır.

Denizlerdeki balık stoklarına en 
büyük baskıyı balıkçının sahip olduğu, 
büyümesinin önüne geçilemeyen, de-
netlenemeyen avlanma av ve gereçleri-
dir. Bu önlenemeyen ve denetlemeyen 
avlanma araç ve gereçlerindeki aşırı 
büyüme her yıl av baskısını artırmış, 
sonuç olarak aşırı avcılığa olan talebi 
hızlandırmıştır.

Ülke balıkçılığının en önemli sorunlarının ba-
şında sahip olduğumuz balık stoklarının miktarı 
konusunda yıllardan beri bir çalışma içine gi-
rilmemiştir, bu gün dâhil bu ülkenin yıllık balık 
üretiminin ne kadar olduğu bilinmemektedir ve 
verilen istatistiklerin hepsi varsayımlar üzerine 
beyan edilmektedir.

Stok belirleme konusunda en etkin rol oyna-
yacak merci balıkçının kendisidir , fakat devle-

tin bu konuda balıkçıya teminat verme konu-
sunda kayıtsız kalması yani çiftlik balıkçılarına 
kilo başına verdiği teşviki balıkçıya reva gör-
memesi sonucu kesin bir sonuca varılamamak-
tadır, bu durum karşısında ortaya çıkan belir-
sizlikler sonucu balıkçı devamlı telaffuz ettiği 
kota hakkına sahip olamamaktadır , kota uygu-
lamasının olmadığı bir ortamda sürdürülebilir 
balıkçılık nutukları atmanın bir anlamı  yoktur.

Sonuç olarak etkin ve radikal bir kararlara 
imza atacak, gerçek sorunları çözüm yoluna gi-
decek bir balıkçılık yönetimi ile bu sorunları en 
asgariye indirmek mümkündür, bunun yolu da 
genel müdürlüğün sirküler çalışmaları yapar-
ken bu konuda kendilerine gerçekçi ve doğru 
bilgiler verecek balıkçıların bilgileri doğrultu-
sunda çözüme ulaşabileceği kanısındayım.

Yıllardan beri balıkçılık konusunda yapılan 
çalışmalarda  sadece deniz ve balıklar hedef 
alınmamalı bundan sonraki çalışmalarda balık-
çılarda ön plana alınmalı caydırıcılık gücü olarak 
sadece cezai müeyyideleri konusu ile değil de 
mesleğin kendilerine yaşam şartlarının uygun 
hale getirilmesi konusunda destek verilmelidir.

Bu gün gelecek korkusu ile ve gününü 
kurtarma endişesi ile her türlü yasal ol-
mayan avcılığı yapmakta tereddüt etme-
yen balıkçı, devletin kendisine uzatacağı 
eli büyük bir içtenlikle beklemektedir.

Bu denizler bizim ve içinde çalışanın ortak bir 
paydaş alanı, burada çok kazananın çok konuşup 
her hakka sahip olacak diye bir kuralı yok ve ola-
mazda, bu dengeyi, adaleti sağlayacak merci ba-
lıkçılık yönetimidir, biz balıkçı olarak genelimiz bu 
denizlerimizdeki avcılığın hızla ilerleyen bir rant 
kapısı içine çekilmesini asla tasvip etmiyoruz, bu 
konuda ihtiyaç duyulduğu her konuda gerçekleri 
anlatmakta bir tereddüt içinde olmayız, 

Bu ülkede balıkçılık birilerinin tekeli olmaktan 
çıkarılmalı çoğunluğun istekleri doğrultusunda 
hareket edilmelidir. Bu konudaki endişelerimiz 
var  çünkü yapılması gereken öncelikli tedbirler 
göz ardı ediliyor ve bu sanki bilinçli yapılıyormuş 
gibi dava doğuyor.

Bu durumda gerçek ve tüzel bir balıkçılık an-
layışına sahip geçmişten günümüze kadar olan 
süreçte bilgi birikimi olan balıkçıların görüşleri 
alınıp asgari müştereklerde buluşma yoluna 
gidilmelidir.

İlyas TORLAK
İstanbul Balık Üreticileri  

Su ürünleri Kooperatifi Başkanı 
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Yenilenen Kooperatifçilik İmajına 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Etkisi
GİRİŞ

Bakanlığımız; görev ve yetki ala-
nındaki kooperatif ve üst kuruluş-
larının kuruluş, işleyiş, eğitim ve 
denetim, bilgi işlem, destekleme 
hizmetlerinin yanında koopera-
tifçiliğe yönelik genel politika ve 
stratejinin belirlenmesine yönelik 
çalışmalar kapsamında yaklaşık 74 
binden fazla kooperatif ile yedi 
milyon kooperatif ortağına yönelik 
önemli hizmetler sunmaktadır. 

“İstikrar içinde üreterek büyüyen, 
gelirini daha adil paylaşan, küresel 
ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi 
toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik 
için uyum sürecini tamamlamış bir 
Türkiye” vizyonu çerçevesinde ko-
operatifçiliğin geliştirilmesine yö-
nelik çalışmalar sürdürülmektedir.  

Bu vizyon doğrultusunda koope-
ratifçilikte değişim ve dönüşümü 
sağlayacak önemli çalışmalar yürü-
tülmektedir.

Türkiye Kooperatifçilik Stra-
tejisi ve Eylem Planını (TÜKO-
SEP) Yürürlüğe Girdi

Cumhuriyet tarihinde ilk kez yü-
rütülen bir çalışma ile kooperatifçi-
likle ilgili birçok sorunun çözümüne 
katkıda bulunacak ve kooperatif-
çiliğin ivme kazanmasına yardımcı 
olacak Türkiye Kooperatifçilik 
Stratejisi ve Eylem Planı’nı 17 
Ekim 2012 tarihinde yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye kooperatifçiliğinin vizyo-
nunu belirleyen bu belge ile koope-
ratifçiliğe daha elverişli bir ortam 
oluşturulması, sektöre olan güve-
nin arttırılması, verimsiz ve etkin ol-
mayan uygulamaların kaldırılması, 
sürdürülebilirliğin, rekabet edebi-
lirliğin ve yenilikçiliğin sağlanması, 
sektörün yaşadığı sorunlara çözüm 
oluşturulması ve en önemlisi koo-
peratifçiliğe yeni bir ivme kazandı-
rılması amaçlanmıştır. 

Belirlenen takvim çerçevesinde 
TÜKOSEP’de 7 stratejik hedef al-
tında yer alan 36 eylemle ilgili ça-
lışmalara devam edilmektedir. 

Yeni Kooperatifler Kanunu 
Çalışmalarına Devam Ediliyor  

Türkiye Kooperatifçilik Strate-
jisinde ortaya konulan hedefler 
dâhilinde, ticaret mevzuatında ya-
pılan değişikliklere, Avrupa Birliği 
düzenlemelerine, Birleşmiş Millet-
ler ve Uluslararası Çalışma Örgütü 
kararları ile uluslararası kooperatif-
çilik ilke ve uygulamalarına uyum 
sağlanması ve uygulamada karşıla-
şılan sorunların çözüme kavuşturul-
ması amacıyla  yeni bir kooperatif-
ler kanunu hazırlanmasına yönelik 
çalışmalara başlanmıştır. 

Akademisyenler, kooperatifçilik 
uzmanları ve sektörün önde gelen 
temsilcileriyle yürütülen çalışmalar 
sonucunda bir kanun tasarı taslağı 
metni hazırlanmıştır. Bu metne son 
hali verildikten sonra kamuoyunun 
görüşüne açılması, akabinde de ka-
nunlaşmak üzere Başbakanlığa ile-
tilmesi planlanmaktadır.

Tarım Satış Kooperatiflerin-

de Köklü Değişiklikler Yapıldı
Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir-

likleri Hakkında Kanunda yapılan 
köklü değişiklikler ile daha güçlü bir 
yapı oluşturuldu. Birliklerin yapısal 
sorunlarının düzeltilmesi ve mali 
sıkıntılarının giderilmesi amacıy-
la yapılan değişlikler kapsamında 
yürürlüğe konulan düzenleme ile 
Birliklerin kullandıkları Destekleme 
Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı 
gecikmiş 1,3 milyar TL civarındaki 
kredi borçları yeniden yapılandırı-
larak; 574 milyon TL ye indirilmiş, 
böylece Birlikler 710 milyon TL borç 
yükünden kurtarılmıştır. Kalan kredi 
borçlarının ise 2014 yılı itibariyle 15 
yıl vadeli eşit taksitler halinde öden-
mesi imkânı getirilerek uzun yıllar 
bu kredilerden yararlanma imkânı ile 
önemli bir rahatlama sağlanmıştır.

Yine aynı düzenleme içinde koo-
peratiflere ve birliklere profesyonel 
yönetim anlayışı getirilerek etkin 
olmayan denetim kurulu sistemi 
kaldırılmış, belli büyüklükteki bir-
likler için bağımsız denetim sistemi 
getirilmiştir.

Tarım Satış Kooperatif ve Birlik-
leri Kanununda yapılan köklü de-
ğişiklikler çerçevesinde yeni ana 
sözleşmeler hazırlanarak, koopera-
tif ve birliklerin intibak işlemleri 8 
Ekim 2014 itibariyle tamamlanmış-
tır. Yeni döneme uyum sağlanması 
amacıyla ayrıca hazırlanan BİRGEP 
Projesi ile bir eğitim programı uygu-
lamaya konulmuş olup, 13 TSKB’ni 
kapsayan proje Eylül 2015 itibariy-
le tamamlanmıştır.

Kredi Kefalet Kooperatifleri 
ile Ekonominin Kılcal Damarla-
rını Canlı Tutuluyor

Hükümetimizin belirlediği poli-
tikalar çerçevesinde kooperatifler 
aracılıyla yürüttüğümüz önemli hiz-
metlerden biri de Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri aracılığı ile küçük iş-
letmelerin, bir buçuk milyon esnaf 
ve sanatkârın kredi ihtiyaçlarının 

karşılanmasıdır. 
Bugün itibariyle Türkiye’nin 81 

ilinde kurduğumuz bine yakın Kredi 
ve Kefalet Kooperatifleri ile bu hiz-
metler sunulmaktadır. Kredi Kefa-
let Kooperatifleri kuruluşundan bu 
yana 46,7  milyar TL’yi aşan kredi 
hacmine aracılık etmişlerdir. Kredi 
ve kefalet kooperatifleri aracılığı 
ile 31 Ağustos 2015 itibariyle kre-
di kullanan ortak sayısı 342.768’e; 
kullandırılan kredi hacmi ise 15 mil-
yar 160 milyon liraya ulaşmıştır.

Ayrıca; Bakanlar Kurulunun aldığı 
Karar uyarınca bu yıl ilk kez uygu-
lamasına başlanılan sıfır faizli kre-
di kullandırılması kapsamında 31 
Ağustos 2015 itibariyle;

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu-
nun 9’uncu maddesinde gösterilen 
“kaybolmaya yüz tutan meslekler” 

de faaliyet gösteren 102 Esnaf ve 
Sanatkâra 2 Milyon 724 Bin TL ve 
“3 yıllık ustalık belgesine sahip” yeni 
girişimci 143 esnaf ve sanatkâra 5 
Milyon 348 Bin TL sıfır faizli kredi 
kullanım imkânının sağlanmıştır.

Bu kapsamda, 31 Ağustos 2015 
itibariyle 245 Esnaf ve Sanatkâra 
8 Milyon TL faizsiz kredi verilmiştir.

Kooperatif Bilgi Sistemi 
Projesi (KOOP-BİS)  Sektörün 
Hizmetine Sunuluyor

Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOP-
BİS) Projesi, Türkiye Kooperatifçilik 
Stratejisi ve Eylem Planında yer 
alan öncelikli faaliyetlerimiz arasın-
da yer almaktadır.

Bu proje çerçevesinde; Bakanlığı-
mız merkez birimleri ve il müdürlük-
lerince kooperatiflere sunulan ku-
ruluş, işleyiş, denetim, yasal altyapı 
ve bilgilendirmeye ilişkin faaliyet-
lerin elektronik ortamda gerçekleş-
tirilmesini, kooperatifler hakkında 
istatistikî veriler elde edilmesini, bu 
sayede kooperatifçilik sektörüne 
ilişkin görev ve hizmetlerin daha 
hızlı, verimli ve etkin yapılmasını 
hedeflemekteyiz.

Kabulü yapılan proje Bakanlık 
merkez ve İl Müdürlüklerinde kul-
lanıma açılmıştır. Kooperatif sektö-
rünün etkin kullanımı için pilot ça-
lışmalar sürdürülmektedir. Ortaklar, 
kooperatifleriyle ilgili gelişmeleri ve 
hukuki süreçleri şeffaflık anlayışıy-
la bu sistem aracılığıyla takip etme 
imkânına sahip olacaklardır. Derle-
nen istatistiki bilgilerle kooperatif-
lerin istihdama, ekonomik ve sosyal 
hayata katkıları ölçümlenebilecektir. 

Kooperatiflerin Desteklen-
mesi Programını (KOOP-DES) 
Hayata Geçiriliyor

Kooperatiflerin Desteklenmesi 
Programı (KOOP-DES Programı) ile 
diğer kamusal desteklerle kesişme-
den Bakanlığımız faaliyet alanında-
ki kooperatiflerin mali imkânsızlıklar 
ile gerçekleştiremedikleri üretim ve 
istihdama katkısı olacak; yatırım, 
pazarlama alt yapısını geliştirme, 
eğitim ve diğer projelerinin des-
teklenmesi sağlanacaktır. Progra-
ma dair hukuki alt yapı çalışmaları 
tamamlanmıştır. 2016 yılında büt-
çeden tahsis edilecek ödenekler 
çerçevesinde destek programının 
uygulanmasına başlanacaktır.

Kooperatifler Hakkında Bilgi 
ve Farkındalığın Arttırılması 
İçin Proje ve Destek Modelleri 
Geliştirildi

Kooperatifçilik Girişimciliği ve 
Eğitim Projesi (KOOP-GİR) ile ül-
kemizin sosyal sermayesini güç-
lendirecek girişimcilik potansiyeli 
olan kesimlerin kooperatif ortaklık 
modeli ile ekonomik faaliyetlere 
katılmaları sağlanmıştır. Bu çalışma 
sayesinde kanaat önderleri ile po-
tansiyel girişimcilerin bilinçlendiril-
mesi ve bilgilendirilmesi yoluyla va-
tandaşların kooperatif çatısı altında 
örgütlenmesi hedeflenmektedir. 
Proje kapsamında 2015 yılı eylül 
ayı itibariyle Adana, Rize, Konya, 
Aksaray ve İzmir illerimizde eğitim 
faaliyetleri düzenlenmiştir. 

Kooperatifçilik Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi Projesi (KOOP-GEP) 
ile kooperatif ortakları ile koope-
ratiflerde yönetici, denetçi, perso-
nel olarak çalışan veya çalışmak 
isteyenlerin kooperatifler hukuku, 
işletme stratejileri, kooperatiflerin 
işleyişine ilişkin mevzuat ile mu-
hasebe bilgileri konusundaki bilgi 
seviyeleri yükseltilerek koopera-
tiflerin kurumsal kapasitelerinin 
artırılması sağlanacaktır. Proje kap-
samında tüm ülke genelinde eğitim 
faaliyetleri devam etmekte olup, 
Eylül 2015 itibariyle iki binin üze-
rinde kooperatifçimiz sertifikaları-
na kavuşmuştur.

Yüksek Lisans ve Doktora Tez-
lerinin Desteklenmesi Projesi 
(KOOP-TEZ) ile kooperatifçilik ala-
nında akademik çalışmaların sayısı-
nın artırılması amacıyla üniversite-
lerce kabul edilen yüksek lisans ve 
doktora tezlerine sağlanacak nakdi 
destek verilmesi hedeflenmiştir. 
Proje kapsamında 10 Kooperatif 
birliği ile protokoller imzalanmış 
olup, Yüksek lisans tezlerine 3.000 

TL, Doktora tezlerine ise 10.000 TL 
destek sağlanacaktır. 

Farklı Sektörlerde Yeni Tür 
Kooperatifler Kuruluyor

Yeni kooperatifçilik politikala-
rımız çerçevesinde, ülkemiz koo-
peratifçiliğinin kalkınmada daha 
etkin bir konuma getirilmesi ve 
kooperatiflerin ekonominin farklı 
sektörlerinde faaliyet göstermesi 
yönündeki çalışmalarımız devam 
etmektedir. Bu amaçla hazırlanan 
20 farklı kooperatif türü için örnek 
anasözleşmeler web sayfamızda 
yayınlanarak kooperatif girişimcile-
rimizin hizmetine sunulmuştur.  

Bu amaçla, kooperatif ortaklık 
modeli ile yenilenebilir enerji, hiz-
met, çocuk bakım hizmeti, bilimsel 
araştırma ve geliştirme, eğitim, gay-
rimenkul işletme, sigorta gibi yeni 
sektörlerde faaliyet gösterecek ko-
operatifler için gerekli hukuki altya-
pı çalışmaları tamamlanarak koope-
ratifçiliğe yeni açılımlar getirilmiştir.

Bu kooperatiflerin bazılarının kuru-
luşlarına izin verme yetkisi Ticaret İl 
Müdürlüklerine devredilerek, bürokra-
si azaltılmış, hizmetin yerinde ve hızlı 
bir şekilde verilmesi sağlanmıştır.

Kooperatifler Sektörel 
Strateji Belgeleri ile Verimli 
Ekonomik Girişimler Haline 
Getirildi

2023 vizyonu çerçevesinde, Tür-
kiye Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 
Merkez Birliği(TESKOMB), Türkiye 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez 
Birliği, Türkkent, Türkkonut, Mar-
marabirlik, Karadenizbirlik, Tariş 
Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış 
Kooperatifleri Birliği, Tariş Üzüm 
Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 
Tiftikbirlik, Çukobirlik, Tüm Tüketim 
Kooperatifleri Merkez Birliği, Trak-
yabirlik, Fiskobirlik ve Kozabirlik 
gibi kooperatif birlikleri tarafından 
kendi faaliyet alanları ile ilgili ola-
rak gelecek yıllar içerisinde neler 
yapılması gerektiğine dair yol ha-
ritası niteliğinde olacak Sektörel 
Strateji Belgeleri hazırlanmıştır.  

SONUÇ
Dünyaca tanınan Mevlana 

Celalettin’i Rumi’nin de söylediği gibi 
“Bir mum diğer mumu tutuşturmakla 
ışığından bir şey kaybetmez.” ancak 
önemli olan ilk mumu yakabilmektir.

Bize göre, yeni sürecin ilk mumu 
olan Kooperatifçilik Strateji Belge-
sinin bir hükümet politikası olması 
sayesinde Türkiye Kooperatifçiliği 
için yeni bir yol açılmış bulunmakta-
dır. Bu sayede;

• Yerel düzeyde sürdürülebilir 
kalkınmayı sağlayan, 

• Ekonomik bağımlılığı azaltan, 
• Doğru kaynak ve hizmet tespiti 

ile yatırımları rasyonelleştiren,
• Bireysel değil toplumsal çıkarla-

ra öncelik veren,
İşletmeler olarak değerlendirdi-

ğimiz kooperatiflerin, ekonominin 
her sektöründe alternatif çözümler 
üreterek insanımızın refahını artır-
ması arzusundayız.

Arif SEYMENOĞLU - T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Kooperatifçilik Genel Müdürü
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Sınıfsal Balıkçılık
Balıkçılık sektörümüz son 10 yıldır sürekli olarak daralma yaşadığı tüm 

sektör ve bileşenleri tarafından bilinen bir gerçektir. 

Bunun sayılamayacak kadar çok 
gerekçesi olsa da ana başlıklar “Av 
stoklarının azalması” “Satış ve pa-
zarlamada yaşanan sorunlar”  “Sek-
törün bürokratik kurumlarının yanlış 
politikaları veya geleceğe ait bir 
balıkçılık politikasının olmaması” 
“Balıkçılık sektöründe kazancın az 
olmasından dolayı gençlerin sektöre 
ilgi göstermemesi ve sonuç olarak 
ta sektördeki iş gücünün ciddi olarak 
yaşlanması”

Bütün bu ve bunun gibi sayılama-
yacak kadar çok sorunun üstesin-
den gelmek mümkün. Balıkçılarımız 
ve mesleğe hükmeden bürokratlar 
sektör hakkındaki sorunları kocaman 
sözlerle anlatmayı çok sever ancak iş 
çözüme geldiği zaman susarlar ve ya 
Avrupa da ki bir iki devleti örek gös-
terip işin içinden sıyrılırlar. Aşağıda 
okuyacağınız “Sınıfsal Balıkçılık Sis-
temi” sorun üreten değil çözüm üre-
ten bir yöntemdir. ”Sınıfsal Balıkçılık” 
çözüm odaklı bir uygulamanın adıdır.

Sunacağım bu taslağın sektörüm 
tüm bileşenleri tarafından tartışıl-
ması ve alt başlıklarının daha da 
açılarak yeni eklemelerde bulunul-
ması elzemdir. Sektörümüzün lideri 
ve sözcüsü Sür-Koop’un  da düzen-
leyeceği ilk “Balıkçılık Sorunları ve 
Çözümleri Toplantısında” Sınıfsal 
Balıkçılık için bir başlık açmasını ve 
tartışmasını diliyoruz.

Sınıfsal Balıkçılık kullanılan av alet-
leri ve avlanacak ürünlere göre balık-
çı teknelerinin sınıflara bölünmesini 
ifade eder. Sınıfına bölünen balıkçı 
teknesi kendi sınıfının kapsamındaki 
balıkçılık türünden başka balıkçılık fa-
aliyetinde bulunamaz.

Sınıfsal Balıkçılığa Nasıl 
Geçeriz

- TBMM’ de yasalaşması beklenen 
Su Ürünleri Kanun Tasarısının 6.Mad-
desinin (2).fıkrasındaki “Su Ürünleri 
kaynaklarının sürdürülebilir işletil-
mesi amacıyla Bakanlık balıkçı gemi-
lerinin sayıları, boy, tonaj ve motor 
güçleri ile ilgili düzenleme yapabilir” 
açıklaması değiştirilecek ve bu mad-
de “Su Ürünleri kaynaklarının sürdü-
rülebilir işletilmesi amacıyla Bakanlık 
balıkçı gemilerini sınıflandırabilir, sa-
yıları, boy, tonaj ve motor güçleri ile 
ilgili düzenleme yapabilir” olarak de-
ğiştirilecektir.

-Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü geçiş için bir yol haritası 
düzenleyecek ve uygulamalar ta-
rihleriyle birlikte belirlenip balıkçılık 
sektörüne 1 yıl önceden bildirilecek. 
Sektörün ana çarkı olan balıkçılarımız 
kaç yıl içinde nasıl bir değişikliğe uğ-
rayacağını bilecek.

-Sınıfsal balıkçılık için öncelikle avla-
nacak balıkların gerek türlerine gerek-
se de av aletlerine göre sınıflar oluştu-
rulacak. Bunlara örnek sınıflandırma;

·  Orkinos Gırgırı Sınıfı · Hamsi Gırgı-
rı Sınıfı ·  Kıyısal Gırgır Sınıfı · Gelenek-
sel Balıkçı Sınıfı ·  Algarna Sınıfı ·  Trol 
Sınıfı · Kum Midyesi Sınıfı

Bu sınıf seçimlerinin yapılması için 
balıkçılarımıza 1 yıl süre verilecek. Av 
yasağı döneminin akabinde ilk sezon 
açılışında seçilmiş sınıflara geçiş ya-
pılacak.

·  Sınıfların içinde av baskısını de-
nizlerimizde en fazla düşürecek olan 

sınıfı orkinos sınıfı sağlayacak. Orki-
nos kotasından sadece Orkinos gır-
gırları faydalanacak. Orkinos avlayan 
gırgır orkinos avı dışında kesinlikle 
kullanılamayacak. Böylelikle orkinos 
kotasının paylaşımı üzerindeki tartış-
malar en aza indirgenmiş olacak. Or-
kinos gırgırlarının da denizlerimizdeki 
av baskısı ortadan kalkmış olacak.

-Hamsi Gırgırı av dönemi boyunca 
hamsi avı dışında hiçbir ürünü avlaya-
mayacak ve ağları sadece bu ürünün 
avcılığına uygun olacak.

-Kıyısal Gırgır av dönemi boyunca 
her tür ürünü avlayabilecek gırgır 
sınıfını ifade eder. Söz konusu gırgır 
sınıfının ağlarını 60 kulaç derinliğe 
indirilmesi ile belirlenecek tarihler 
arasında 24 metrenin kıyısında çalış-
masına izin verilebilir. Böylelikle 24 
metre sorununu da ortadan kaldır-
mak mümkün olabilir.

-Geleneksel Balıkçı Sınıfı genel ola-
rak tekne boyu 15 metrenin altındaki 
tekneleri kapsayacaktır. Bu sınıfın 
avcılık sistemi geleneksel av aletleri 
olması sebebiyle av baskısı düşük ve 
ekolojik yapıya zararı yok denecek 
boyuttadır. Bu sebeple de dönem 
yasağının olmadığı sınıf olacaktır. 
Geleneksel Balıkçı Sınıfı genel olarak 
alamana, dip ağ, uzatma ağ ve el ol-
taları gibi av aletlerinin kullanıldığı 
sınıfı kapsar.

· Algarna Sınıfı sadece Marmara 
denizindeki karides avcılığını yapan 
balıkçı teknelerini kapsar. Bu sınıfın 
oluşturulması karideste uygulaması 
planlanan kota sistemi için şarttır.

· Trol Sınıfı hem orta su trolünü hem 
de dip trolünü içerir. Bu sınıfın oluş-
turmasının akabinde trol avcılığındaki 
denetim kabiliyeti de artacaktır.

· Kum Midyesi Avcılığı Sınıfı ba-
lıkçılarımızın çok küçük bir kesimini 
içermiş olsa da oluşturulması şarttır. 
Bu sınıfı içeren avcılarımızın sayısal 
olarak belirlenmesini ve bu sınıfın 
ürün üzerinden değerlendirilmesini 
sağlayacaktır.

Bütün sınıf seçimleri tamamlandık-
tan sonra her sınıf için yeni filo oluştu-
rulmuş olacaktır ve hangi sınıf avcının 
kaç adet olduğu belirlenmiş olacaktır. 
Bu da balıkçılık politikaları ve balıkçılık 
stratejilerinin üretiminde ve balıkçılı-
ğın yönetiminde kabiliyeti arttıracak-
tır. Sınıfsal balıkçılık sayesinde sınıfa 
özgü yeni avlak sahaları açılabilecek 
ve dönem yasaklarında da sınıfa özgü 
uygulamalar sağlanabilecektir.

· Her sınıf için yeni bir renk belirle-
necek ve balıkçı tekneleri sınıfına göre 
boyanacak. Bu da denetim yapan ku-
rumların balıkçının balıkçılık faaliyetini 
önceden bilmesini sağlayacak.

Sınıfsal Balıkçılığın 
Kazandıracakları

• Balıkçılığın ilgili makamlar tara-
fından daha rahat denetlenmesini 
sağlar. • Avlak sahalar üzerindeki 
av baskısını yüksek oranda azaltır. 
• Balıkçılıkta denizlerimizden hakça 
paylaşımı sağlar. • Karasularımızdaki 
ürün veya av sahasının üzerinde-
ki av baskısı konusunda kesin bilgi 
alınmasını sağlar. • Bakanlığımıza ait 
Subis Sistemi’ nin av oranı ve avcı 
değerlendirmesinde yanlış sonuç 
verme oranını azaltır. • Balıkçıları-
mızın kazancında artış sağlar. Çünkü 
arz talep dengesinde sınıfsal balıkçı-
lık sistemi arzı düşürecek talep aynı 
oranda kalacak düşen arz sonucun-
da arz tarafındaki balıkçının ürününe 
talep artacak. Balıkçı az avlayacak 
balık değerli olacak. Az avlayarak çok 
kazanacak. • Balıkçılık sektörünün 
tartışmasına açık olan bölgesel ba-
lıkçılık konusunda bilgi ve geçişi için 
tecrübe sağlar. • Sınıfından başka sı-
nıfta balıkçılık yapmayan balıkçının 
kendi sınıfında profesyonelleşmesi-
ni sağlar. • Orkinos kotası ile ilgili ya-
şanan paylaşım sorunlarını ve eleş-
tirileri azaltır. • Hamsinin üzerindeki 
av baskını azaltır ve kurulacak olan 
yeni hamsi gırgırı filosu ile hamsi ko-
tasına geçişi kolaylaştırır. • 3 Sınıfa 
bölünmesi planlanan gırgırcılıkta 
kıyısal gırgırcılık sınıfına sağlana bi-
lecek kolaylaştırmalar sayesinde 24 
metre sorununa çözüm bulunabilir. 
• Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını 
Düzenleyen tebliğ de her sınıfın ayrı 
değerlendirilmesi yaşanan sorunları 
azaltacak. • Algarna Sınıfında uygu-
lanması planlanan kota uygulama-
sı ile karideste yaşanan arz-talep 
dengesindeki sorunların çözülmesini 
sağlayacak. • Her sınıfa ait bir balık-
çılık filosu oluşturulması ve bunların 
ayrı renklerde boyanması denetim-
lerin kolaylaşmasını sağlayacaktır.

Balıkçıların İlk Tepkileri ve 
Yaşayabilecekleri Sorunlar

- Sektörümüz sürekli olarak yaş-
lanan bir sektör olduğu için önüne 
gelecek her yenilikte doğal ve sert 
tepkisini gösterecektir. Bu tepki ola-
ğandır ancak balıkçılarımızın para 
kazandıklarını hissettikleri andan iti-
baren kesilecektir. Bu da 1 veya 2 yıl 
gibi bir süreyi işaret eder.

- Her sınıf balıkçı teknesi için yeni 
bir renk belirlenmesi ve balıkçının 
seçtiği sınıfa göre teknesini boyama-
yı hemen kabul etmemesi buna tepki 
göstermesi olağandır.

- Büyük gırgırlarımızda hem hamsi 
gırgırı hem de alamana denilen gır-
gırın bulunması ve bu gırgırların bu 
teşkilatlara ciddi paralar harcadıkları 
bilmektedir. Bu büyük gırgır sahiple-
rinin av kapasiteleri daralacağından 
yüksek sesle itiraz etmeleri olağan 
bir tepkidir. Ancak bu da geçici bir 
itirazdır.

Sonuç olarak; Türkiye dünya eko-
nomileri ile yarışmak istiyorsa balık-
çılık elindeki en değeli ancak farkında 
dahi olamadığı sektörlerden biridir. 
Herkesin sorun ürettiği veya sorun 
anlattığı bir sektörde Sınıfsal Balıkçılık 
Projesinin çözüm ümidi olacağı, her 
düşünebilen balıkçı veya sektörün bü-
rokratı tarafından anlaşılabilirdir.

Barış KÖKSALAN
Silivri Su Ürünleri Kooperatif  

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ege'de Balık Gelişimine 
"Av Baskısı" Tehdidi
Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasıyla 

Ege Denizi, iki kıyıdan Türk ve Yunan balıkçıların 
rekabetine sahne oluyor.

İzmir Bölgesi Su Ürünleri Koope-
ratifleri Birliği Başkanı Ahmet Yapı-
cı, yaptığı açıklamada, iki ülkenin av 
yasakları arasında farklılıklar bulun-
duğunu, bunun Ege Denizi’ndeki ba-
lıkçılığın geleceğini tehdit eder nok-
taya geldiğini savundu.

“Bizde sezon bittiğinde Yunanis-
tan’ da tam tersi oluyor, onlarda 
yazın avlanma var, bizde yok” diyen 
Yapıcı, balık ve av arasındaki ilişkinin 
sakalın uzamasına benzetilebileceği-
ni belirterek, şunları söyledi:

“Sakal her gün kesilirse büyümez. 
Ege Denizi’ndeki balıklar da böyle. 
Bizde yasak başladığında Yunan ba-
lıkçılar ava devam ediyor, denizde 
av baskısı çoğaldığı için balık sürüleri 
gelişemiyor. Onlar bitiriyor, biz başlı-
yoruz. Ege Denizi’nde bunun rayına 
oturması lazım. Bölgesel balıkçılığa 
dönmemiz lazım. Tekne başına av 
kotası uygulamasına geçmemiz ge-
rekiyor. Av yasağı dönemi merkezi 
olarak ülke geneli için belirleniyor an-

cak Karadeniz’in mevsimi ile Ege’nin 
mevsimi bir değil. Orada sezon farklı 
başlamalı, burada farklı başlamalı.”  

Ege’de av sezonunun Yunanistan’ın 
av sezonuyla aynı olması gerektiğini 
savunan Yapıcı, Ege’de bunun sağ-
lanmaması halinde hamsi ve sardal-
ya gibi sürü balıklarının tehdit altına 
gireceğini ileri sürdü.

Balığı Türkiye’ye satıyorlar
Yapıcı, avlanan balık miktarının 

azalmasının balıkçı teknelerini agre-
sifleştireceğini, kaçak avcılık riskinin 
artabileceğini de ileri sürdü.

Yaşar Reis teknesinin kaptanı Fa-
tih Kopuz ise Ege Denizi’ndeki av se-
zonunun akademisyenlerin yapacağı 
çalışmalar çerçevesinde yeniden 
belirlenmesi gerektiğini belirterek, 
“Yunanistan’ın av stratejisi daha 
doğru çünkü onlar sardalyayı yumur-
tasız, en iri ve en verimli döneminde 
avlayarak Türkiye’ye yüksek fiyatlar-
la satıyor” diye konuştu.

Marmara Denizinde Işıkla 
Avcılık Önlenemiyor
Marmara Denizi dünyada eşi benzeri olmayan, 

etrafı aynı ülke toprakları ile çevrili tek 
denizimizdir. Ramazan ÖZKAYA

Aynı zamanda da Marmara denizin-
de balıkçılık tasarrufu Türk balıkçı-
sınındır. Akdeniz’den, Karadeniz’e 
beslenme ve üreme göçü yapan 
ve kış aylarında da ayni yolla 
Karadeniz’i terk eden ekonomik gir-
disi çok önemli, balıkların konaklama 
ve yumurtlama yanında, beslenme 
imkânı da sağlayan Marmara deni-
zidir. İkili akıntı yapısı, pelajik balık 
stoklarının üreme ve beslenme göç 
yolu üzerindeki tartışılmaz önemi ve 
Türkiye balıkçılığının Karadeniz’den 
sonra en çok balık avlanılan denizi 
olması sebebiyle; Marmara Denizi 
Türkiye balıkçılığında özel bir öne-
me sahiptir. Bu nedenlerle Marmara 
Denizi balıkçılığının gerek “biyolojik 
sisteminin sürdürülebilirliği” gerek-
se de “ekonomik sürdürülebilirliği” 
için Yasa, Yönetmelik ve Tebliğlerin 
uygulanmasında azami hassasiyet 
gerekmektedir.

Hiç şüphesiz bu hassasiyet görev 
ve sorumluluk üstlenmiş bakanlık 
personelinden önce Marmara Denizi 
ve onun canlı doğal kaynaklarından 
faydalanan balıkçılarımıza düşmek-
tedir.

Yasa dışı avcılık sadece deniz ya-
şamını ve stoklarımızı tahrip etmekle 
kalmamaktadır. Yasa dışı avcılık ba-
lıkçılık gelirlerinin filo içinde haksız 
dağılımına sebep olmakta ve avcı 
filomuzun ekonomik sürdürülebi-
lirliğini de tehdit etmektedir. Unut-
mayalım ki “yasa dışı avcılık aynı 
zamanda, yasa dışı gelir demektir” 
ve yasalara uyan balıkçılara sadece 
iki seçenek sunmaktadır. Eğer yasa 
dışı avcılığı engelleyemez isek ya-
salar doğrultusunda avcılık yapan 
balıkçılar ya batacak ya da yasa dışı 

avcılığa katılarak top yekûn çöküşü 
hızlandıracaklardır. Her iki durumda 
da kaybeden canlı doğal kaynaklar 
ve balıkçılarımız olacaktır. 

Ne yazık ki içinde bulunduğumuz 
süreçte Marmara Denizinde yasa dışı 
avcılık her yıl bir önceki yıla göre arta-
rak devam etmektedir. Bakanlığın bü-
tün gayretlerine rağmen Işıkla Hamsi 
avcılığı ve kış balıkçılığında, 120-130 
kulaçlara kadar arttırılan ağ derinlik-
leri engellenemiyor. Yine, bakanlığın 
her yıl giderek artan denetimleri ve 
bu denetimlerin yaygınlığına rağmen 
her yıl artan bir yasadışı avcılıkla karşı 
karşıya kalıyorsak, oturup düşünmek 
ve eksikliğin nerede olduğunu bulup 
gidermek zorundayız.

Sadece Marmara Denizi değil, ülke-
miz kabotaj hattının tamamında ya-
sadışı avcılık yaygındır. Bu durumla 
mücadele etmek için yasal mevzuatı-
mız, lojistiğimiz ve personel sayımız 
yetersizdir.

Bütün çıplaklığı ile karşımızda du-
ran bu gerçeği görmezden gelmekten 
vaz geçmek ve bu temel eksiklerin 
giderilmesi konusunda, üstümüze dü-
şeni yapmak zorundayız. Bu noktada 
kast ettiğim sadece merkezi bürokra-
tik otorite değil, başta balıkçılarımız 
olmak üzere denizlerin korunması ve 
sürdürülebilir balıkçılık konusunda, 
kaygı duyan tüm sivil toplum örgütle-
ri elini taşın altına koymalı, yeni par-
lamento nezdinde yeterli ve ısrarlı bir 
baskı oluşturmalıdır.

Bunu başardığımızda her türden 
yasa dışı balıkçılık ortadan kal-
kacak, özlediğimiz sürdürülebilir 
balıkçılık ve balıkçılık gelirlerinde; 
adil paylaşım için en önemli adım-
lardan birisini atmış olacağız.
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Balık Çorbası
Gerekli Malzemeler

2 adet temizlenmiş küp küp doğran-
mış lüfer,

2 havuç (küp küp doğranmış),

2 pırasa (küçük halkalar halinde kesil-
miş),

1 büyük patates (küp küp doğranmış)

Bir miktar kereviz sapı,

3 diş sarımsak rendelenmiş,

3 adet taze soğan (küp küp doğranmış)

4 yemek kaşığı zeytinyağı,

Karabiber,

Tuz.
Terbiyesi için,

2 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 limon suyu
Hazırlanışı

Haftada iki kez balık çorbası yiyorsa-
nız, sağlığınızı koruyorsunuz demektir. 
Fiziksel ve ruhsal sağlığa iyi geldiği 
gibi, felç ve kalp hastalıklarını da önle-
diği bilinmektedir. Bebeklerde ek gıda-
ya geçtikten sonra haftada bir kez ye-
dirilmesi gereken, sağlıklı bir çorbadır.

Küp küp doğranan lüferler 1 bardak 
su ile haşlanır. Haşlanıp süzülen balık 
kenara ayrılır.

Küp küp doğranmış, havuç, pırasa, pata-
tes, kereviz sapı, sarımsak, taze soğan 
4 yemek kaşığı zeytinyağ ile kavrulur.

Hafif yumuşamaya başladığı zaman 
su eklenir, karabiber ve tuz eklenerek 
kısık ateşte yaklaşık 35 -40 dk seb-
zeler pişirilir. Ayrı bir yerde un, limon 
ve yumurta sarısı çırpılır. Kaynayan 
sebze suyundan yarım kepçe alına-
rak hafif ılınınca un ile çırpılır. Krema 
kıvamını alan terbiye yavaşça sebze 
suyunun içine eklenir. 5 dk kaynatıl-
dıktan sonra haşlanmış balıklar ek-
lenir kapağı kapatılır ve 15 dk kısık 
ateşte pişirilir. Afiyet olsun.

Bunları Biliyor Muydunuz?
• En çirkin balık

En çirkin balığın taşbalığı olduğu 
söylenir.

En büyük balık sürüsü

Ringa balığı sürüsünde 300 mil-
yon balık bulunur.

En uzun isimli balığın adı nedir?

Çütre balığı Hawai’de ‘humuhumu-
nukunuku-apuaa’ adıyla tanınır.

Balık yağmuru nedir?

Kasırga ve hortumlarla denizden 
taşınan balıklar, gökyüzünden yağ-
mur gibi yağarlar. Bu duruma, balık 
yağmuru denir. 1806’da Almanya’nın 
Essen kentinde büyük bir dolu tanesi 
bulundu. Dolunun içinde 4 cm. uzun-
luğunda bir sazan vardı. 2.7 kg. ağırlı-
ğında bir başka balık gökten, Hindis-
tan’daki Jelapur’a düştü.

Kılıçbalığını tanıyor musunuz?

Bir kılıçbalığı kılıcının; bakır zırhı 
10 cm.’lik levhayı, 30 cm.’lik beyaz 
meşe kerestesini, 65 cm.’lik sert me-
şeyi delip geçtiği bilinmektedir.

Oltayla tutulan en büyük balık

1959’da Güney Avustralya açıkla-
rında 1.208 kg. ağırlığında bir büyük 
beyaz köpekbalığı yakalandı.

Köpekbalıklarında kaç tane solun-
gaç bulunur?

Her ne kadar köpekbalıklarında 
beş tane solungaç yarığı varsa da 

bazılarında altı solungaç yarığı bulu-
nur. Yedi solungaç yarıklı köpekba-
lıkları da vardır.

Solungaç nedir?

Balıkların solunum organıdır. So-
lungaçlardaki ince deri tabakasının 
altında kan damarları bulunur. Kan 
çevresindeki sudan oksijen alır, artık 
olan karbondioksiti dışarı verir.

Balıklar suda nasıl hareket eder?

Sandıkbalığı ve denizatlarının dı-
şında bütün balıklar vücutlarını ve 
kuyruklarını sallayarak yüzerler. 
Balığın bu hareketi, yılanın kara-
daki hareketine benzer. Onun için 
buna yılankavi hareket denir. Yılan, 
yerde hareket ederken vücudunun 
farklı kısımlarını yer üzerindeki ufak 
çıkıntılara bastırarak vücudunu öne 
iter. Balıklar da vücudunu kıvırırken 
suyu bastırır ve böylece kendini öne 
götürür.

Boğaz Köprüsü
Mısırlılar kendi aralarında ko-

nuşuyorlarmış. 

- ”Bu Lazları bütün dünya ko-
nuşuyor. Biz de bir şeyler yap-
sak da tüm dünya bizi konuşsa” 
demişler. 

Kimi “Çöle ağaç ekelim”, kimi 
“çöle havuz yapalım” biri de “çöle 
boğaz köprüsü yapalım” demiş. 

- ”Hadi be, öyle şey mi olur, 
saçmalık” demişler. 

- ”Tamam, bizde saçmalık 
aramıyor muyuz“ diyerek başla-
mışlar boğaz köprüsü yapmaya. 
7 ayda bitirmişler. Açılışa bütün 
dünya gazetecilerini çağırmışlar. 

Açılışı yapmak için kurdeleyi 
kesmişler, tam bezi indirecekler, 
bir bakmışlar ki bizim Temel köp-

rüde balık yakalamaya uğraşıyor. 
Herkes şaşkın bakışlarla: 
- ”Sen ne yapıyorsun, burada 

balık mı olur?” 
Temel de: ”Ula kardeşum, hapu 

çolde pogaz çöprüsü oli da balik 
olmayi mi?”

Üç Kuşaktır Birinciyiz

www.sagun.com
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İzmir Bölgesi Su Ürünleri 
Kooperatifleri Birliği

S.S. İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği 1992 yılında kurulmuş olup birliğimize 23 adet 
su ürünleri kooperatifi ortak olarak katılmıştır. 2013 Yılı haziran ayına kadar güzelbahçe su ürünleri 
kooperatifi ile birlikte faaliyet göstermiş, bu tarihten sonra ise kiralaması altında bulunan siteler 
mah. Güzelbahçe II. Balıkçı barınağında faaliyetine devam etmektedir.

İzmir ilinde toplam 50 civarında su ürünleri 
kooperatifi bulunmaktadır. Bunlardan aktif 
olarak faaliyet göstermekte olan 23 adet 
kooperatif birliğimize ortaktır. Geri kalan bir-
kaç kooperatifin ortak yapılması için gerekli 
çalışmalar devam etmektedir. Tüm türkiye 
genelinde olduğu gibi izmir ilimizde de sırf 
barınak kiralamak amacıyla kurulmuş çanta 
kooperatifi olarak tarif edilen kooperatiflerin 
feshedilmesi için gerekli girişimler devam et-
mektedir.

Balıkçılarımızın istihsal ettikleri 
ürünlerin değerlendirilmesi, ekonomik 
olarak balıkçılarımızın zarar görmeme-
si, vatandaşlarımızın da kaliteli ve ucuz 
su ürünlerine ulaşmasını temin amacıy-
la ortak kooperatiflerimizin tamamında 
mezat yöntemi ile su ürünleri satışı 
yapılmaktadır.

İzmir birliğimiz balıkçılık sorunlarının çözü-
müne katkıda bulunmak amacıyla periyodik 
olarak toplantılar düzenlemektedir. Merkez 
Birliğimiz ve diğer birlikler tarafından organize 
edilen eğitim toplantılarına ve çalıştaylara ka-
tılım sağlamakta, bu toplantılar yoluyla çözüm 
önerilerini paylaşmaktadır.

Hali hazırdaki Yönetim Kurulu Üyeleri 
Özbek Su Ürünleri Kooperatifi Ahmet 
Yapıcı, Güzelbahçe Su Ürünleri Koope-
ratifi Ünal Görgün, Sığacık Su Ürünleri 
Kooperatifi Metin Karan, İskele Su 
Ürünleri Kooperatifi İbrahim Güven, 
İnecik Su Ürünleri Kooperatifi Ekrem 
Çalık’tır.

Birlik başkanı Ahmet Yapıcı: 15.07.1952 
Yılında Urla, Özbek Köyünde doğdu. İlkokulu 
Özbek Köyü ilkokulunda bitirdi.  1978 Yılın-
da evlendi. 3 Çocuk babası olup 1969 yılın-
da balıkçılığa başladı. 1974 Yılında Özbek Su 
Ürünleri Kooperatifine ortak oldu. 1987 yılına 
kadar yönetimde görev aldı. Aynı yıl koope-
ratif başkanlığına seçildi. 1987 Yılından bu 
yana Özbek Sü Ürünleri Kooperatif başkanlığı 
görevini yürütmektedir. 1992 Yılında kurulan 
İzmir Bölgesi Su ürünleri Kooperatifler Birliği-
ne Özbek Kooperatifi olarak ortak olunduktan 
sonra, 2002 yılından beri birlik başkanlığını 
yürütmekte olup halen bu görevine de devam 
etmektedir.

Birliğin idari işleri, birlik müdürü Nedim Ka-
rabulut tarafından yürütülmekte ve birlik bün-
yesinde 5 adet sigortalı çalışan istihdam edil-
mektedir. 


