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Balıkçılık Av 
Sezonunun Ardından...

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 15 Nisan 2019 tarihinde sona 
eren 'Balıkçılık Av Sezonu' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli, balıkçılık av sezonunun endüstriyel 
avcılık yapan balıkçı gemileri için sezonun 
sona erdiğini belirterek, “Cumhurbaşkanı-
mız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı 
ile 31 Ağustos 2018 gecesi, 'vira bismil-
lah' diyerek açtığımız balıkçılık av sezonu, 
endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemile-
rimiz için 15 Nisan 2019 tarihinde sona 
ermiştir. Av yasağı; Akdeniz'de 15 Eylül 
2019, diğer denizlerimizde ise 1 Eylül 2019 
tarihinde kalkacaktır" dedi.

Pakdemirli, balıkların üreme ve büyüme döneminde 
getirilen yasaklara uyulmasının, bu canlıların korunması, 
sürdürülebilir avcılığın devam ettirilmesi ve balıkçıların ge-
leceği açısından büyük önem taşıdığını bildirdi. 

952 Milyon Dolarlık İhracat
Türkiye'nin geçen yıl, çoğunluğu ülke sularında bulun-

mayan, az bulunan veya koruma altına alınan su ürünleri 
türlerinden 188 milyon dolarlık ithalat yaparken, 100'e 
yakın ülkeye 952 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği 
bilgisini veren Pakdemirli, uyguladıkları politikalar saye-
sinde Türkiye'nin net ihracatçı konumunu güçlendirerek 
sürdürdüğünün altını çizdi.

Pakdemirli, yıl boyunca taze balık ihtiyacının karşılan-
ması ve doğal balıkların yumurtlama dönemlerinde zarar 
görmemesinin önem taşıdığını vurgulayarak, "Halkımız 
yetiştiricilik yoluyla elde edilen balıklar sayesinde güve-
nilir, sağlıklı ve taze balığa 12 ay boyunca istediği zaman 
ulaşabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Destekleme Ödemelerimiz Devam Edecek"
Özellikle göçmen balıkların avcılığının, balığın biyoloji-

si ve su sıcaklığı gibi çevresel faktörlerin etkisiyle miktar 

olarak yıldan yıla farklılık gösterdiğine dik-
kati çeken Pakdemirli, bu sezonun, palamut 
ve istavrit gibi pelajik göçmen balıkların av-
cılığı başta olmak üzere balıkçılar açısından 
verimli geçtiğini ifade etti.

Pakdemirli, bakanlık olarak su ürünleri 
avcılığında ana hedeflerinin deniz ve iç su-
lardaki kaynakları koruyarak sürdürülebilir 
işletilmesini sağlamak olduğunu belirterek, 
şunları kaydetti:

"Bu kapsamda yasa dışı avcılığın önlen-
mesi ve su ürünleri kontrol hizmetlerinde 

etkinliğin artırılması amacıyla modern ekipmanlarla do-
natılmış 3 yeni kontrol botu alarak denetim ekiplerimizi 
güçlendirdik. Geçen yıl hayata geçirdiğimiz Balıkçı Gemi-
lerini İzleme Sistemi ile endüstriyel balıkçılık yapan bin 
601 balıkçı gemisinin avcılık faaliyetlerini anlık olarak 
takip ederek daha etkin denetim yapıyoruz. 2018'de ba-
kanlığımızın yanı sıra diğer denetleyici kurumlarla birlik-
te özellikle Sahil Güvenlik Komutanlığının önemli katkısı 
ve iş birliğiyle su ürünleri av yasaklarına ilişkin toplam 
120 bin 603 denetim gerçekleştirdik. Daha önceki yılla-
ra göre artış gösteren denetimlerde, kaçak avcılıkla elde 
edilen 828 ton su ürününe el konuldu. Yasa dışı avcılık 
faaliyetinde bulunan ve satışını yapan 8 bin 640 kişi ve 
iş yerine toplam 18 milyon 215 bin 402 lira idari para 
cezası uygulandı."

Pakdemirli, 2018'de iç sularda ve denizlerde avcılık 
yapan 10 metreden küçük balıkçı teknesi sahiplerine 
destek olmak ve devletin yanlarında olduğunu hissettir-
mek amacıyla destekleme ödemesi yaptıklarını anımsa-
tarak, bu kapsamda 10 bin 297 balıkçıya, 8 milyon 200 
bin lira destekleme ödemesi gerçekleştirdiklerini ve uy-
gulamanın bu yılda devam edeceğini bildirdi.
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Yarınlarımızı 
Kurtarmak
Balıkçılarımız için 2018-2019 av sezonunu 

15 Nisan’da sona erdi. Balıkçılarımız 1 Eylül 
2018’den itibaren hava şartlarının müsaade 
ettiği kadar balıkçılık faaliyetlerini sürdürdüler. 

Balıkçılarımız bazen bol bereketli 
bir avcılıkla beraber gülen yüzlerle 
iskeleye yanaştılar, bazen de iste-
diklerini bulamayarak biraz buruk 
bir şekilde iskeleye yanaştılar. Ba-
lıkçılarımız şimdi 1 Eylül’e kadar 
öncelikle biraz istirahat ederek, 
zamanlarını ailesi ve çocukları ile 
geçirecekler. Daha sonra tekne ba-
kımlarını yapacak, ağlarını gözden 
geçirecek ve eksiklerini tamamla-
yarak 1 Eylül’ü bekleyecekler. Ba-
lıkçılarımızın tek hedefi; balıkçılığı 
sürdürülebilir bereketli ve kazançlı 
bir sektör haline dönüştürmektir. 
Balıkçılarımızdan aldığımız bilgiler; 
her sene olduğu gibi genel olarak 
sezonun beklendiği gibi gitmediği, 

bu sene Marmara’da hamsinin bol 
olduğu ancak boyu uygun olmasına 
rağmen hamsinin zayıf kaldığı, is-
tavritin bol olmansa rağmen çoğun-
luğunun yasal boyun altında olduğu 
şeklindedir. Sayfa » 2

Su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilir 
işletilmesini sağlamak, ayrıca balıkçılarımızın 
haklarını korumak için Bakanlığımız Su Ürün-
leri Kanunu’nun güncellenmesine yönelik 
hazırlıkları tamamlamıştır. 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü
Mustafa Altuğ ATALAY  Sayfa 3>

2018-2019 Av Sezonunun Değerlendirmesi ‘Sürdürülebilir Balıkçılık İçin Ortak Yönetim’
WWF-Türkiye’nin düzenlediği ve konu-
nun tüm paydaşlarının bir araya geldi 
Çalıştay’da sürdürülebilir balıkçılığın 
ekonomik, ekolojik ve sosyal öneminin altı 
çizildi; ortak yönetimin önemi vurgulandı. 
Sayfa 5>

Sayfa 9 »

Pesca Turismo (Geleneksel Balıkçılık 
Turizmi) Balıkçılarımız İçin Ek Gelir 
Kaynağı Olabilir mi?

Prof. Dr. Vahdet ÜNAL, Pesca 

turismo’nun, balıkçıyla bir günü veya 

belli bir zaman dilimini balıkçı teknesinde 

birlikte geçirmek, denizi, balıkçılığı, doğa-

yı, balıkları, kültürü deneyimlemek oldu-

ğunu vurgularken; geleneksel balıkçılık 

turizminin, ekonomik, sosyo-kültürel ve 

çevresel katkıları konusunda hepimizin 

ilgiyle okuyacağı çarpıcı bilgiler sunuyor. 

Ayın Dosyası

Değerli Balıkçı Dostlar, bu sayımızda, 
yeni sezona hazırlanırken İngiltere’nin 
yaşadıklarını göz ününe alarak hazır-
lanmanın ötesinde kooperatifimiz ile 
daha neler yapabiliriz konusunu birlik-
te düşüneceğiz. Sayfa 2>

Brexit Dersi: Hazırlanmak Yetmez...

Dr. Ekrem PAKDEMİRLİ
Tarım ve Orman Bakanı

Prof.Dr. Vahdet ÜNAL
Ege Üniversitesi 

Su Ürünleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi

Balıkçılıkta Ortak Akıl 
Çalıştayı Gerçekleşti

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliğinin düzenlediği ‘Balıkçılıkta Ortak 
Akıl Çalıştayı’ 06-09 Mart Tarihinde Belek- Antalya’da gerçekleştirildi.

Çalıştaya Deniz Ticaret Genel Müdürü Okay KILIÇ, Ba-
lıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet 
Nuri YILMAZ, Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Fikri 
YILDIRIM, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Albay Sezai 
ÖZKURT, Deniz ve İç sular Genel Müdürlüğü Daire Baş-
kanları, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Daire 
Başkanları, Kurum Uzmanları, Türkiye Milli Kooperatifler 
Birliği Genel Başkanı Muammer NİKSARLI, Su Ürünleri 
Kooperatifleri Bölge Birlik Başkanları ve Su Ürünleri Ko-
operatifleri Başkanları katılım sağladı. Sayfa » 6

Kadın Balıkçı Komisyonu Kuruldu
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-

KOOP) bünyesindeki Kadın Balıkçı Komisyonu 
Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden 18 kadın 
balıkçının katılımıyla kuruldu. 

Kadın Balıkçı Komisyonu’nun ilk 
toplantısı Ege, Akdeniz ve Marma-
ra bölgesinden 18 kadın balıkçının 
katılımıyla 20-21 Mart tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleşti. 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Mü-
dürlüğü Genel Müdürü Dr. Mustafa 

Altuğ Atalay, Genel Müdür Yardım-
cısı Turgay Türkyılmaz ve Avcılık ve 
Kontrol Dairesi Başkanı Melih Er’in 
katıldığı toplantıda, geleneksel kıyı 
balıkçılığının ve bu alana emek ve-
ren kadın balıkçıların sorunları ve 
çözüm önerileri görüşüldü. Sayfa » 4
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BREXİT Dersi:  
Hazırlanmak Yetmez...
Değerli Balıkçı Dostlar,

Bu sayımızda, yeni sezona hazırlanırken İngiltere’nin yaşadıklarını 
göz ününe alarak hazırlanmanın ötesinde kooperatifimiz ile daha neler 
yapabiliriz konusunu birlikte düşüneceğiz. 

Bu kış meşakkatli ve masrafları 
gittikçe artan bir sezon geçerdiniz. 
Geçen senelere göre birçok balık tü-
ründe bereketli bir dönem oldu ve 
halkımız sizlerin sayesinde bolca balık 
yiyebildi. Her ne kadar bolluk fiyatlara 
yeterince yansımadıysa da, her za-
man ki gibi tüketicinin ödediği fiyat 
yine sizin elinize geçenden çok fazla 
oldu. Hepimizin bildiği gibi balık çok 
da olsa, az da olsa balığımızın bizden 
çıkış fiyatı ve tüketicinin ödediği fiyat 
arasındaki bu büyük fark hiç değişmi-
yor. Farkın artması emeğimizin kaybı, 
tüketicinin zararı ve ülkede gıda fiyat-
ları enflasyonunun yükselmesi anla-
mına geliyor. Herkesin kaybettiği bu 
durumu, sektördeki bütün paydaşların kazanabilecek-
leri “kazan-kazan” sistemine dönüştürebilmenin en adil 
yolu ise kooperatifimizden geçiyor. 

Benzer sorunları geçmişte Avrupa Birli-
ği’ndeki balıkçılar da yaşadılar. Aldıkları dersler 
ile kooperatif temelli tedbirler oluşturdular. 
Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında kurulan 
Üretici Örgütleri (Producer Organization-PO) 
sayesinde, bu sorunları çözmeyi başardılar. 
Güç birliği yaparak piyasanın düzenlenmesine 
yönelik olarak kritik kararla aldılar. Yaklaşık 50 
yıldır bu ortak politika çerçevesinde birlikte av 
sahalarını kullanıyor, Avrupa insanının balık 
ihtiyacını karşılıyor, kaynakları koruyor ve en 
önemlisi balıkçılarına sürdürülebilir bir iş ve 
gelecek imkanı sunuyorlar. Artık AB tarafından 
görevlendirilmiş bir Üretici Örgütü (PO) ve bu 
örgütün uyguladığı AB kuralları olmadan balık-
çılık faaliyeti yapmak düşünülemiyor. Örneğin; 
son birkaç yıldır AB’de en önemli konulardan 
biri olan İngiltere’nin Birlikten ayrılışı yani 
Brexit ile ilgili olaylar, İngiliz Balıkçılık Üretici 
Örgütlerinin baskıları ile nedeniyle bir türlü 
çözüme ulaşamıyor. 

İngiltere’de balıkçılık sektöründe halen AB tanınma 
yetkisine sahip 24 adet Üretici Örgütü (PO) bulunuyor. 
Bunlar tamamına yakını kooperatiflerin bir araya gel-
mesiyle kurulmuşlar. Örneğin; ülkenin en büyüğü olan 
Kıyı Balıkçılığı Üretici Örgütü (PO), 254 balıkçı koopera-
tifinin bir araya gelmesi ile kurulmuş. Ülkedeki Üretici 
Örgütlerine bağlı 6.000'den fazla İngiliz balıkçı gemisi, 
yıllık 700 bin ton avcılık yaparak 3 milyar Sterlin ka-
zanıyor. Bu miktar, ülkenin GSYİH'sının neredeyse ya-
rısına yakını oluşturuyor. İngiliz Balıkçılık sektörü gibi, 
Dünya çapında bir güç bile olsanız, Brexit ile birlikte AB 
sistem dışına çıktığınız an tehlike çanları çalmaya başlı-
yor. Çünkü İngiltere, Avrupa balıkçılık filosunun ve balık 
stokunun yönetildiği AB kurallarının ve Ortak Balıkçılık 
Politikasının dışına çıkınca; birçok haktan mahrum ka-
lacak. Örneğin; AB'nin balıkçıların sürdürülebilir avcılık 
yapmaları ve ekonomilerini çeşitlendirme amacıyla ver-

diği desteklerin kaynağı olan De-
nizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF), 
Brexit'ten sonra İngiliz balıkçıları 
için verilmeyecek. Ayrıca AB’deki 
kota sistemi ve Toplam İzin Veri-
len Avcılık Miktarı (TAC'ler), İngiliz 
balıkçılar bir üçüncü ülke olarak 
kabul edilecekleri için daha az 
miktarlar ile tekrar belirlenecek. 
Bu arada Üretici Örgütlerinin (PO), 
AB tarafından verilen tanıma yet-
kisi de geri alınacağı dolayısıyla da 
yasal statüleri değişeceği için sek-
törde ciddi sorunlar ortaya çıka-
cak. Çünkü kota yönetimi, balığın 
pazarlaması, sürdürülebilir balık-
çılık ve veri toplamaya ilişkin tek 

sorumlu olan Üretici Örgütlerinin, yetkilerini kaybetme-
leri sektörde büyük sıkıntılara neden olacak. İngiltere 
benzer yetkileri kendi örgütlerine verse bile bunun AB 
nezdinde bir karşılığı olmayacağı için hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak. Bu durum karşısında balıkçının haklarını 
koruma görevi, öncelikle yine mevcut balıkçılık üretici 
örgütlerine düşecek. Bu nedenle şu anda müzakereler-
de önemli bir aktör olarak yer alıyorlar.

Bu durumdan bizim balıkçımızın çıkartması gereken 
bir ders var. Sektör ne kadar güçlü olunursa olsun; 
AB’deki gibi dev yapıların bile arkasında kooperatifle-
rin olduğunu ve Dünyanın kooperatifleşmeye gittiğini 
görmeli, kendi kooperatifine sahip çıkmalıdır. Bunun 
için öncelikle Balıkçımızın bazı konuların artık farkına 
varması gerekmektedir. Öncelikle “kooperatifi bedava 
barınak” olarak görmekten ve “biz balıkçıyız, satmayı 
bilmeyiz” demekten vazgeçmelidir. Kooperatifimizi, ge-
lirimizi arttırabileceğimiz bir bereket kapısı olarak gör-
meye başladığımız zaman, AB’deki gibi her şeyin daha 
güzel olabileceği görülecektir.

Eylül ayında yeniden başlayacağımız rızk mücadele-
mize daha kuvvetli başlamak için hazırlıklarımızı sür-
dürdüğümüz ve Ramazanın bereketini yaşadığımız şu 
günlerde, sadece teknemizi değil, kendimizi de düşün-
meliyiz. Güçlenme zamanı olan bu süreyi, bereket kapısı 
kooperatifim ile Ramazanın bereketini bütün bir yıla ya-
yacak ne yapabilirim diye kafa yormalıyız. Yeni sezona 
hazırlanırken Brexit’ten ders almalıyız. İşte size bu yaz 
günlerini ağlarımızı onararak geçirirken düşüneceğiniz 
basit bir örnek:

Barınağa bir buz makinesi koysak ve burada 
kendi mezadımızı kendimiz yapsak maliyeti ne 
olur? Karşılığında ne kazarız? Bu parayı nere-
den bulur, nasıl geri öderiz? Hatta bu buz ma-
kinesinin yanına dondurucu da koysak, düzgün 
şekilde kasalasak, bir de tezgah koysak sırayla 
satışı sağlayacak bir mezat sistemi kursak 
maliyet ne kadar daha artar? Bunun altından 
kalkabilir miyiz? Çevredeki otellerle, restoran 
gruplarıyla, büyük şehirlere balık gönderen 
toptancılarla anlaşma yapıp bunlara bizim iste-
diğimiz fiyattan balık verebilir miyiz? Diyelim 
ki, fiyatı kabul ettiler ama sürekli bu kadar çok 
balığı verebilmek için yeterince balık bulabile-
cek miyiz? Kooperatife ortak bütün balıkçılar, 
balıklarımızı birleştirebilirsek bunu sağlarız 
ama birleşebilecek miyiz? Biraz düşünün. 

Gecenin karanlığında, fırtınanın ortasında denizin 
dibinden balığı avlayan sizler her şeyi başarabilirsiniz. 
Kırılanı onarmak, eksilenin yerine yenisi koymak artan 
maliyetler nedeniyle gittikçe zorlaşıyor. Tek başınıza 
değilsin. Siz el verirseniz aslında elinizin altında çok bü-
yük bir güç olan kooperatifiniz var. Tekrar denize açıla-
na kadar ağır şartlar altında yaptığınız hazırlıklarınızda 
kolaylıklar diliyorum. 

Yarınlarımızı 
Kurtarmak
Balıkçılarımız için 2018-2019 av sezonunu 

15 Nisan’da sona erdi. Balıkçılarımız 1 Eylül 
2018’den itibaren hava şartlarının müsaade ettiği 
kadar balıkçılık faaliyetlerini sürdürdüler. 

Balıkçılarımız bazen bol bereketli 
bir avcılıkla beraber gülen yüzlerle 
iskeleye yanaştılar, bazen de iste-
diklerini bulamayarak biraz buruk bir 
şekilde iskeleye yanaştılar. Balıkçıla-
rımız şimdi 1 Eylül’e kadar öncelikle 
biraz istirahat ederek, zamanlarını 
ailesi ve çocukları ile geçirecekler. 
Daha sonra tekne bakımlarını yapa-
cak, ağlarını gözden geçirecek ve 
eksiklerini tamamlayarak 1 Eylül’ü 
bekleyecekler. Balıkçılarımızın tek 
hedefi; balıkçılığı sürdürülebilir be-
reketli ve kazançlı bir sektör haline 
dönüştürmektir.

Balıkçılarımızdan aldığımız bilgiler; 
her sene olduğu gibi genel olarak 
sezonun beklendiği gibi gitmediği, 
bu sene Marmara’da hamsinin bol 
olduğu ancak boyu uygun olmasına 
rağmen hamsinin zayıf kaldığı, is-
tavritin bol olmansa rağmen çoğun-
luğunun yasal boyun altında olduğu 
şeklindedir.

Genel olarak herkesin 
birleştiği tek fikir avlanma 
büyüklüğüne ulaşıldığıdır. Yani 
ne yaparsak yapalım, hangi 
teknolojik cihazı ve hangi av 
aracını kullanırsak kullanalım 
yakaladığımız balık miktarının 
değişmediği aşikârdır.

Düne kadar 25-30 metre tekneler 
içlerinde 200 hp gücündeki 8000 
tekne ile 600-700 bin ton balık ya-
kalarken bugün 6000 hp varan mo-
tor gücündeki son teknoloji balık bu-
lucu cihazlarla donatılmış teknelerle 
son senelerde maalesef 350 bin ton 
balık yakalayabilmekteyiz. 

Ancak yakalan balık miktarı azal-
ma gösterirken balık fiyatlarında 
değişiklik olmamakta, buna karşın 
gider kalemleri (akaryakıt, tekne 
bakımı, ağ fiyat artışı, tayfa ücret-
leri)her gecen gün artmaktadır. Bu 

nedenle balıkçılık kazançlı sektör 
olmaktan çıkmaktadır. Denizlerdeki 
balık stoklarının istenilen seviyeye 
gelmesi hepimizin ortak hedefidir. 
Bunu başarmak da hepimizin elin-
dedir. Öncelikle bugünkü stokları 
koruyarak stokların kendisini ye-
nilemesine fırsat verecek avcılık 
sistemimize çok geciktirmeden 
geçmeliyiz. Bunun için öncelikle 
1971 yılından bugüne kadar bazı 
değişiklikler yapılarak günümüze 
kadar gelen Su Ürünleri Kanununu 
günün şartlarına uygun ve kural dışı, 
kayıt dışı, yasa dışı, şebeke avcılığı 
önleyecek maddeleri içeren sürdü-
rülebilirliğe zarar verenlere caydırıcı 
cezalar olan kanunun acilen çıkma-
sı gerekmektedir. Balıkların sessiz 
çığlığını duyarak onlara nefes alma 
şansı verirsek, kaçmalarına fırsat ve-
recek koruma alanlarının çoğalması-
nı sağlayabilirsek, hem bugünümüzü 
hem de yarınımızı kurtarırız.  Stoklar 
iyileştikçe yakaladığımız balık mik-
tarlarında çoğalma olacaktır.

Beklentilerimiz
•  Engellenmiş aşırı avcılık 
• İyileşmiş stoklar 
• Daha etkin kontrol
 • Kazançlı sektör  
• Temiz denizler 
• Ağdan sofraya şeffaflık
•  Av avcı arasında denge kurulmalı. 
Av kapasitesi sınırlandırılmalıdır. 
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Sür-Koop FAO ile Ortak Iskarta 
Projesine İmza Attı
Sür-Koop; Türkiye Akdeniz ve Karadeniz Kı-

yılarında Iskarta İzleme Programı’nı destekle-
mek amacı ile oluşturulan MTF /INT/943/MUL- 
Ek Fon 27 numaralı FAO (Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü) Projesi altında ‘Akdeniz 
ve Karadeniz’de Sürdürülebilir Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Yetiştiriciliği’nin Geliştirilmesine Yö-
nelik Orta Vadeli Strateji’nin Seçilmiş Faaliyet-
leri’ ile uygulanan projenin ortağı oldu.

Ticari olarak kullanılan 
balık stoklarının statüsün-
deki endişe verici eğilimi 
tersine çevirme ihtiyacını 
kabul ederek ve Akdeniz 
ve Karadeniz'de balıkçı-
lığın sürdürülebilirliğini 
sağlamak amacı ile , Akdeniz Genel Balıkçı-
lık Komisyonu'nun (GFCM) akit tarafları ve 
işbirliği yapmayı kabul ile akde taraf  olma-
yan üyeleri, 2016 yılında GFCM'nin (GFCM / 
40/2016/2 sayılı Karar) oturumunda, Akde-
niz ve Karadeniz balıkçılığının sürdürülebilir-
liğine yönelik orta vadeli bir  stratejiyi (2017-
2020) kabul etmişlerdir.

Orta vadeli strateji, seçilen çıktıları ve öne-
rilen eylemleri içeren beş hedefe dayanmak-

tadır: (1) Balık stoklarının düşüş eğilimini yö-
netime destek olarak güçlendirilmiş bilimsel 
önerilerle tersine çevirmek; (2) Sürdürülebilir 
küçük ölçekli balıkçılık yoluyla kıyı toplulukla-
rı için geçim kaynaklarının desteklenmesi; (3) 
Bölgesel bir eylem planı aracılığıyla yasadışı, 
bildirilmemiş ve düzensiz (IUU) avlanmanın 
durdurulması; (4) Balıkçılık ve deniz ekosis-
temleri ve çevre arasındaki istenmeyen etkile-

şimleri en aza indirilmesi ve 
hafifletilmesi ve (5) Kapa-
site geliştirme ve işbirliğini 
arttırılması.

Türkiye'de orta vade-
li stratejinin uygulanması 
amacıyla, belirli eylemler 

ve faaliyetler tanımlanmış ve başlatılma sü-
recindedir. Bunlar arasında, Türkiye sularında 
(hem Akdeniz hem de Karadeniz'de) bir ıskar-
ta  izleme programını uygulamak için balıkçılık 
veri toplama faaliyetlerinin uygulanması yer 
almaktadır.

Bu proje kapsamında Akdeniz, Ege ve Kara-
deniz Bölgelerinde Trol avcılığından elde edi-
len ülkemiz ıskarta miktarının belirlenmesi için 
gözlemciler istihdam edilecektir. 

İstanbul Birliği 7. Balıkçılık 
Çalıştayı’nı Gerçekleştirdi
S.S. Su Ürünleri Kooperatifleri İstanbul Birliği, 4-7 Mart 2019 

tarihlerinde Antalya Kemer’de 7. Balıkçılık Çalıştayı düzenledi.

Çalıştaya İstanbul Birlik üyesi 25 Su Ürün-
leri Kooperatifi’nin başkanları ve temsilcileri, 
ayrıca Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi’nden 
misafirler olmak üzere Marmara ve Karadeniz 
Bölgesi’nden toplam 75 balıkçı katıldı.

Çalıştayın konusu Marmara ve Karadeniz’de 
balıkçılığın geçmişi ve geleceği üzerineydi. 
Katılımcılar arasında SÜR-KOOP Başkanı Ra-
mazan Özkaya, İstanbul Üniversitesi’nden 
Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak, Akde-
niz Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Ol-
gaç Güven ve Su Ürünleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Cengiz Deval ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nden Dr. Mustafa Zengin, Boğazi-
çi Üniversitesi’nden Dr. Pınar Ertör-Akyazı ve 
Barselona Otonom Üniversitesi’nden Dr. Irmak 
Ertör de vardı. İlk defa bir kadın balıkçı reisinin, 
Rumeli Kavağı Su Ürünleri Kooperatifi’nden 
Nejla Köseoğlu’nun katılması da çalıştaya çok 
önemli bir katkı sağladı.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Olgaç 
Güven denizlerdeki mikro plastikler ve balık-
çıların deniz kirliliğinden etkilenmesi üzerine 
bir sunum yaparak balıkçıları bu konuda bilgi-
lendirdi.

Programın devamında İstanbul Birlik’in iki se-
nedir üzerinde çalıştığı Kooperatif Dükkanı Mo-
deli ve Balıkçını Tanı projesini konuşmak üzere 

İstanbul Birlik başkanı Erdoğan Kartal, Üsküdar 
Su Ürünleri Kooperatifi başkanı Ahmet Erol Do-
maç ve yurtdışından benzer tüketici ve balıkçı 
dayanışma ağları örneklerinin tanıtılması ama-
cıyla Dr. Irmak Ertör söz aldı. Dr. Pınar Ertör-
Akyazı’nın oturum başkanlığı yaptığı bu tartış-
mada konu etraflıca ele alındı ve bu projenin 
gerçekleşmesinde balıkçının ve kooperatiflerin 
doğrudan satış ile elde edeceği faydalar, gün-
cel olarak projenin hangi noktada olduğu ve 
atılabilecek adımlar ile zorluklar konuşuldu.

İlk günün geri kalanı 8 ayrı masada balıkçı-
lıkla ilgili farklı sorunların tespitinin ve çözüm 
önerilerinin tartışılmasıyla geçti. Çalıştayın 
ikinci günü bu konular masa başkanı hocala-
rın moderasyonuyla tüm balıkçı katılımcılar 
arasında tartışıldı, gerekli tespitler yapılarak 
öncelikler belirlendi ve çalıştay sonuç raporu 
çıkarıldı. Son olarak balıkçı barınaklarının duru-
muyla ve karşılaşılan zorluklarla ilgili bir gün-
dem maddesi tartışıldı ve de katılımcı balıkçılar 
bir anket doldurarak seneye tekrar çalıştay ya-
pılmasını isteyip istemediklerini, çalıştayın ne-
rede olmasını ve hangi konuların tartışılmasını 
tercih ettiklerini belirttiler. Böylece İstanbul 
Birlik’in organize ettiği 7. Balıkçılık Çalıştayı 
yoğun bir programla ve önemli tartışmalarla 
başarılı bir biçimde sona erdirildi.

2018-2019 Av Sezonunun 
Değerlendirmesi
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın duaları 

31 Ağustos 2018 gecesi vira bismillah diyerek açılan balıkçılık 
av sezonu, 12 metre ve üzeri balıkçı gemileri için 15 Nisan 
2019 tarihinde sona ermiştir. 

Geleneksel yöntemlerle kıyı balıkçılığı yapan 
balıkçılarımız ise geçtiğimiz senelerde olduğu 
gibi boy ve tür bakımından getirilen düzenle-
melere uymak koşulu ile yıl boyu avcılık yapa-
bileceklerdir.  

Balığın biyolojisi ve su sıcaklığı gibi pek çok 
çevresel faktörler balık avcılığında etkin rol 
oynamakta, avcılık miktarları yıldan yıla farklı-
lık gösterebilmektedir. Geçtiğimiz av sezonun-
da göçmen balıklardan başta palamut ve istav-
rit avcılığı olmak üzere balıkçılarımız açısından 
verimli geçmiştir. 

Deniz ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynak-
larının korunması ve avcılığının sürdürülebilir iş-
letilmesinin sağlanması su ürünleri avcılığında 
Bakanlığımızın ana hedefini oluşturmaktadır. 

Diğer taraftan su ürünleri avcılığına Bakan-
lığımızca getirilen kurallara uyulması, yasadı-
şı avcılığın yönlenmesi ve su ürünleri kontrol 
hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla, 
modern ekipmanlarla donatılmış 3 adet yeni 
kontrol botunun alımı yapılarak kontrol ekip-
leri güçlendirildi. Ayrıca geçen yıl uygulamaya 
konan Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi ile 12 
metre ve üzeri 1.601 balıkçı gemisinin avcılık 
faaliyetleri anlık olarak takip edilebiliyor, bu 
sayede avcılığın daha etkin bir denetimi sağ-
lanabilmiştir.

2018 yılında, Bakanlığımızın yanı sıra diğer 
denetleyici kurumlarla birlikte özellikle Sahil 
Güvenlik Komutanlığı’nın önemli katkısı ve iş-
birliği ile su ürünleri av yasaklarına ilişkin olarak 
toplam 120 bin 603 adet denetim yapılmıştır.

Denetimler; önceki yıllara göre gerek etkin-
lik gerekse sayı bakımından daha fazla gerçek-
leşmiş, kaçak avcılıkla elde edilen 828 ton su 
ürününe el konulmuştur. Yasadışı avcılık faali-
yetinde bulunan ve satışını yapan 8640 kişi/
işyerine toplam 18.215.402 TL idari para ce-
zası uygulanmış, çeşitli sebeplerden dolayı 50 
adet balıkçı gemisinin ruhsatı iptal edilmiştir.

Hem içsularda hem de denizlerde avcılık 
yapan 10 metreden küçük balıkçı teknesi sa-

hiplerine destek olmak ve devletin yanlarında 
olduğunu hissettirmek amacıyla 2018 yılında 
10.297 balıkçımıza 8 milyon 200 bin TL des-
tekleme ödemesi yapılmıştır. Bu uygulama 
2019 yılında da devam edecektir.

Su ürünleri kaynaklarımızın sürdürülebilir 
işletilmesini sağlamak, ayrıca balıkçılarımızın 
haklarını korumak için Bakanlığımız Su Ürünle-
ri Kanunu’nun güncellenmesine yönelik hazır-
lıkları tamamlamıştır. 

Bu Tasarı’nın TBMM’nin gündemine alınması 
ve yasalaşması durumunda balıkların ve eko-
sistemin hakları korunduğu gibi kaçak ve ku-
ralsız avlananlara yaptırımlar ağırlaştırılarak 
gerçek balıkçıların hakkının korunması sağla-
nacaktır.

Balıkların üreme ve büyüme süresince Ba-
kanlığımızca getirilen av yasaklarına uyulması, 
balıkların korunması, sürdürülebilir avcılığın 
devam ettirilmesi ve balıkçılarımızın geleceği 
açısından büyük önem taşımaktadır.

12 metre ve üzeri balıkçılarımız başlayan 
av yasağı süresince bütün balıkçılarımıza yeni 
sezon hazırlık çalışmalarında kolaylıklar, bu 
dönemde kıyı balıkçılarımızın sürdüreceği av-
cılık faaliyetlerinden bol ve bereketli kazançlar 
sağlamasını diliyoruz. 

Mustafa Altuğ ATALAY
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü

Orkinos Balıkçılığının Türk 
Ekonomisine Katkısı Giderek Artıyor
Geçen yıl 6 bin 726 ton orkinos ihraç edilirken elde edilen 

gelir 56 milyon doları buldu. Japonya’ya orkinos ihracatı geçen 
yıl yüzde 68 artarak 27 milyon 283 bin dolara çıktı.

Türkiye’ye bu yıl için bin 880 ton, 2020 için 
İse 2 bin 350 ton kota verildi. 2018’de 56 mil-
yon doları bulan ihracatın, bu sene daha da 
artması bekleniyor.

Akdeniz’in en değerli balıklarından olan ve 
küresel koruma altında bulunan orkinos için 
ülkelerin avlanma kotası belirlendi.

Atlantik Ton Balıklarının Korunması Komis-
yonu (ICCAT) tarafından neticelendirilen çalış-
maya göre, Türkiye’ye bu yıl için bin 880 ton, 
2020 içinse 2 bin 350 ton kota verildi. Tarım 
ve Orman Bakanlığı bu kotayı su ürünleri mer-
kez birliklerine ayırdı. Bakanlık, 18 Nisan’da 
noter huzurunda yapılacak kura ile söz konusu 
balıkçıları belirleyecek.

Orkinos balıkçılığının Türk ekonomisine kat-
kısı giderek artıyor. Geçtiğimiz yıl 6 bin 726 
ton orkinos ihraç edilirken elde edilen gelir 
56 milyon doları buldu. İhracatın büyük kısmı 
Japonya’ya yapılıyor.

Türkiye’nin Japonya’ya orkinos ihracatı geç-
tiğimiz yıl yüzde 68 artarak 27 milyon 283 bin 

dolara çıktı. İhracat sıralamasında bu ülkeyi 
ABD ve Güney Kore takip ediyor.

Orkinos avı yapacak gemilerde av süresince 
ICCAT Bölgesel Gözlemcisi’nin bulundurulması 
zorunlu. Gözlemci masrafları, gemi yetkilisince 
ava çıkılmadan önce yatırılacak.

Kota tahsis edilen gemilerin kurallara uyma-
maları durumunda orkinos avcılık izin belgeleri 
iptal edilecek. Bu gemiler, 1 yıl boyunca balık-
çılık faaliyetinde bulunamayacak.
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Kadın Balıkçı Komisyonu 
Kuruldu
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) 

bünyesindeki Kadın Balıkçı Komisyonu Ege, Akdeniz ve 
Marmara bölgelerinden 18 kadın balıkçının katılımıyla kuruldu. 

Kadın Balıkçı Komisyonu’nun ilk toplantısı 
Ege, Akdeniz ve Marmara’dan 18 kadın ba-
lıkçının katılımıyla 20-21 Mart tarihlerinde 
Ankara’da gerçekleşti. Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür-
lüğü Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, 
Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz ve 
Avcılık ve Kontrol Dairesi Başkanı Melih Er’in 
katıldığı toplantıda, geleneksel kıyı balıkçılığı-
nın ve bu alana emek veren kadın balıkçıların 
sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü. 

Balıkçılığın erkek mesleği olarak kabul gör-
mesi, ülkemizde deniz ve içsularda balıkçılık 
yapan kadınların sayılarının, sosyal ve eko-
nomik sorunlarının da bilinmemesini berabe-
rinde getiriyor. Ekonomik yaşamdaki cinsiyet 
eşitsizlikleri sadece kadının değil, tüm aile 
bireylerinin de yoksullaşmasına neden olan 
önemli etmelerden biri. Aile balıkçılığının te-
melini oluşturan kadın balıkçılar, yasa dışı ve 
aşırı avlanmanın neden olduğu habitat tahri-
batı ve biyoçeşitliliğin azalmasından da en çok 
etkilenen grup. 

Açılış konuşmasını gerçekleştiren, SÜR-
KOOP Genel Başkanı Ramazan Özkaya; “Biz 
balıkçılıkta cinsiyet ayrımcılığını gidermek 
ve bu alana emek veren kadın balıkçıların ön 
planda olması gerektiğine inanıyoruz. Kadın 
balıkçılar, eşlerinin ve SÜR-KOOP’un yanında 
ya da önünde olmalı. Bunun için kadın balıkçı-
lar, öncelikli olarak kooperatiflere ortak olmalı. 
Kadın balıkçıların örgütlenme konusunda so-
runlarına hep birlikte çözüm üretmek ve deni-
zel biyoçeşitliliğin azalması, istilacı türlerdeki 
artış gibi nedenlerin yarattığı olumsuz etkileri 
en aza indirmekte destek olmaları için emek 
vereceklerini düşündüğümüz Kadın Balıkçı Ko-
misyonunu kurduk. Bugün 18 kadın balıkçının 
katılımıyla gerçekleşen bu buluşmanın daha 
geniş katılımlı bölgesel ve ulusal toplantılara 
dönüşmesini istiyoruz.”

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay açılış 
konuşmasında; Kadın balıkçılarla yapılacak her 
çalışmanın, ailenin tüm bireylerine fayda sağ-
layacağını bildiğimiz için bu toplantıyı önemsi-
yoruz. Balıkçılıkta aşırı avlanma ve yavru balık 

avının engellenmesi öncelikli konularımızdan. 
Bu sorunu  kadın balıkçılarla aşacağımızı dü-
şünüyoruz. Ükemizdeki en zor mesleklerden 
biri balıkçılık, tıpkı madencilik gibi. Bu kadar 
zor bir mesleğe emek veren kadın balıkçıların 
daha örgütlü hale gelmesi ve avcılığın yanı sıra 
üreticilikte de daha aktif hale gelmesi için SÜR-
KOOP’a destek vermeye devam edeceğiz” dedi. 

İstanbul Boğazı’nda balıkçılık yapan Nec-
la Köseoğlu Yazıcı;” Balıkçılık benim anne ve 
baba mesleğim. Beş yaşımdan beri teknede-
yim. Evlenene kadar yani 1980 yılına kadar 
annem ve babamla ardından kayınpederimle 
balıkçılık yaptım. Şimdi yalnız yapıyorum ve bu 
meslek sayesinde iki çocuk okuttum. Bugün 
teknem motorlu ancak çok uzun süre İstanbul 
Boğazı’nda kürek çekerek balıkçılık yaptım. 
Özellikle son üç yıldır boğazda balık stokları-
nın azalması ve büyük ölçekli teknelerin aşırı 
avlanması gelirimin önemli ölçüde düşmesine 
neden oldu. Bu konuda önlemler alınması ve 
balıkçılıkta kadınların varlığının daha görü-
nür olmasının hem sektör hem de denizlerin 
korunması için önemli olduğuna inanıyorum. 
Bunu sağlamak için belki de ilk adım kadın ba-
lıkçı olarak üzerinde “gemi adamı” yerine “ge-
mici” yazan bir belge taşımamdır. Bu Komisyo-
nun, kadın balıkçılar için çok umut verici ve güç 
veren bir oluşum olduğuna inanıyorum.”

Dünyanın yaşadığı sosyal, ekonomik ve 
kültürel değişimler, balıkçılık mesleğini kadın 
erkek balıkçı ayırmaksızın etkiliyor. Tüm bu 
değişimlerden balıkçılık mesleğini yaşatan-
ları haberdar etmek ve çözüm yolları sunma 
gerekçesi ile SÜR-KOOP, GEF Küçük Destek 
Programının desteği ile Balıkçı Destek Projesi-
ni hayata geçirdi. Proje ile balıkçıların ihtiyaç 
ve sorunlarına çözüm üretmek üzere yapılan 
bir dizi çalışmanın bir bölümünü Kadın Balıkçı-
lar Komisyonu oluşturuyor.

İzmir Su Ürünleri Kooperatifleri 
Bölge Birliği’nde Yönetim 
Kurulu Başkanı Değişti
2017 Haziran ayında yapılan Genel Kurulla 4 yıllık süre için 

seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet YAPICI’nın 10 Şubat 
2019 tarihinde vefatıyla beraber Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Başkanlığında değişim gerçekleşmiştir.

İzmir Su Ürünleri Kooperatifleri 
Bölge Birliği Başkanı ve aynı za-
manda Sür-Koop Denetim Kurulu 
Üyesi olan Sayın Ahmet YAPICI’nın 
yerine Yönetim Kurulu listesinde 1. 
Yedek olarak bulunan İzmir Balıklıo-
va Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı 
Akın YILMAZ getirilmiştir. İzmir Su 
Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği 
Yönetim Kurulu Üyeliği doldurul-
duktan sonra yapılan ilk yönetim 
kurulu toplantısından sonra İzmir Su 
Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanlı-
ğına daha önce Başkan Yardımcılığı görevini 
yapan Sığacık Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı 
Metin KARAN oy birliğiyle yeni başkan olarak 
seçilmiştir. Başkan Yardımcılığı görevine Ünal 
GÖRGÜN, Muhasip Üyeliğe Ali FURUNCU, Cey-
han ÇETİN ve Akın YILMAZ ise Yönetim Kurulu 
Üyeliği görevlerine getirilmiştir.

KIYI BALIKÇILIĞI DENİZ  
EKOSİSTEMİNİN SİGORTASIDIR
Başkan Metin KARAN görevine seçilir se-

çilmez birliğin Güzelbahçe 2. Barınağının ay-
dınlatma lambalarının eksikliğini giderip, mavi 
kart uygulamasının atık depolama sistemini 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının isteği doğ-

rultusunda yeniden düzenlettirdi. 
Bir de barınak girişini emniyete 
alan elektrikli otomatik kapı yap-
tırdı. Başkan Metin KARAN “Birlik 
balıkçı barınağı her türlü hizmette 
birim kooperatiflere örnek olacak 
bir düzenleme içinde olup, bakanlık 
barınak yönetmeliğine uygun bir 
şeffaflıkta yönetilecektir. Bu ne-
denle barınakta her türlü giriş, çıkış 
ve faaliyetler denetim altına almak 
için barınak sahasına ve giriş-çıkış-

ları izlemek ve izlenenleri de kayıt altına alı-
nacak bir kamera sistemiyle donatmaktayız. 
Ayrıca, bu paylaşımları da otomatik olarak ilçe 
polisinin ilgili birimi, İl Tarım Müdürlüğü ve Su 
Ürünleri Şube Müdürlüğü ile paylaşacak hale 
getiriyoruz.” dedi. Başkan KARAN “İzmir kıyı 
balıkçılığının da 1750’ye yakın teknesiyle ha-
zırladığımız projelerle Türkiye’de bütün ülke 
su ürünleri kooperatiflerine örnek olacaktır. 
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kıyı ba-
lıkçıları deniz ekosisteminin sürdürebilirliğinin 
sigortasıdır. Bu nedenle 10 yıla yakındır yüce 
meclisimizde bekleyen 1380 sayılı Su Ürünle-
ri Kanununun bir an önce çıkartılmasını umut 
ediyoruz.” Diyerek tüm kıyı balıkçılarının ortak 
derdini dile getirdi.

Metin KARAN
S.S. İzmir Su Ürünleri 
Kooperatifleri Bölge 

Birliği Başkanı

Akdenizli Balıkçılar Gökova’da Buluştu
Akdeniz’in altı ülkesinden küçük ölçekli balıkçılar 3-4 Nisan 

tarihlerinde, Muğla’nın Gökova Körfezi’nde bir araya gelerek 
deneyimlerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini paylaşıtılar.

İtalya, Hırvatistan, Yunanistan, Cezayir, Tu-
nus ve Türkiye'den 20 küçük ölçekli balıkçı 
Gökova Körfezi’nde buluşarak deneyimlerini 
paylaştılar. WWF-Akdeniz tarafından düzenle-
nen etkinlik kapsamında, yasadışı balıkçılıktan 
kaynaklanan haksız rekabet, denizlerde tanın-
mayan, bilinmeyen türlerin sayısının artması 
gibi ortak sorunlara çözüm önerileri getirilmesi 
ve doğal kaynakların sürdürülebilir tüketimi 
için daha iyi yönetim stratejilerinin geliştiril-
mesi amaçlanıyor. 

Küçük ölçekli balıkçılık uygulamalarında, 
türler, yöntemler ve yönetim yaklaşımları 
bakımından ülkeden ülkeye, bölgeden böl-
geye farklılıklar görülüyor. Ülkemizde, WWF-
Türkiye tarafından yürütülmekte olan proje-
nin pilot bölgeleri olan Foça, Karaburun, Kaş, 
Erdemli’den katılım sağlayan balıkçılarla birlik-
te beş misafir ülkeden toplam 20 balıkçının bir 
araya geldiği Gökova’daki buluşma, katılımcıla-
ra, Gökova Körfezi’ndeki iyi uygulama örnek-
lerini yerinde görme, kendi aralarında bilgi ve 
deneyim alışverişi yapma olanağı sunuyor.

Deniz ekosisteminin bozulması, balık mik-
tarının ve çeşitliliğinin azalması üzerine yerel 

paydaşlar, balıkçılık kooperatifleri ve Akdeniz 
Koruma Derneği’nin de aralarında bulunduğu 
çeşitli tarafların girişimi ile 2010 yılında Gö-
kova Körfezi’nde balıkçılığa kapalı alanlar ilan 
edilmişti. Yerel balıkçılar, Gökova Körfezi Özel 
Çevre Koruma Bölgesi'ndeki yasadışı balıkçılık 
faaliyetleri konusunda, izleme ve resmi ma-
kamlara raporlama yapabilecek şekilde güçlen-
dirildi. Balıkçıların sahip olduğu yerel ve pratik 
bilgi ile kamu kurumlarının güçlerinin birleştiril-
mesi, sürecin etkisini artırdı. 

Ayrıca, Gökova Körfezi’nde uygulanmakta 
olan katılımcılık ve ortak yönetim ilkesinden 
hareketle, ekosistemlerin korunmasına dayalı 
bir yönetim planı,  geçtiğimiz yıl Eylül ayında 
Malta’da düzenlenen Küçük Ölçekli Balıkçılık 
Konferansı’nda iyi örnek olarak sunuldu. Ak-
deniz ve Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeler ile 
Avrupa Komisyonu’ndan yetkilileri Malta’da bir 
araya getiren BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) 
Küçük Ölçekli Balıkçılık Konferansı’nda, deniz-
lerdeki canlı yaşamının ve küçük ölçekli balık-
çılığın sürdürülebilir geleceğini güvence altına 
almak amacıyla bir Eylem Planı başlatıldı. 
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Balıkçı Barınaklarımız
Balıkçı Barınakları ilgili kanun gereğince Balıkçı Barınakları 

Yönetmeliğinin 8. Maddesine dayanılarak özde balıkçılarımızın 
yararlanması için yapılan ve yapılmış olan tesislerdir.

Balıkçılarımız da her türlü çe-
tin hava şartlarında rızkını sağla-
mak için denizlere açılan ve daha 
sonra da sığınacakları yerler olan 
bu barınaklara dönen fedakâr ve 
cefakâr insanlardır

Bu nedenle inşa edilen barınak-
ların yapılma sorumluluğu her ne 
kadar Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığında ise de yerel bazı Yerel 
Yönetimler  kıyı düzenleme ve 
ıslah çalışmaları kapsamında ge-
rekli gördükleri yerlere alt ve üst 
yapılarda dâhil olabildiği takdirde 
bu barınakları inşa edebilmekte-
dirler.  Yapılan çalışmalar sona 
erdiğinde bu yerleri Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığına teslim etmeleri gerekmekte iken 
yapılan inşaatların maliyetini karşılamak ve 
Kamu yararı göz önüne alınması sebebi ile ilgili 
merciler ile yapılan protokollerle bu barınakları 
teslim alarak var ise orada faaliyette bulunan 
ve münhasıran Balıkçı Kooperatiflerine yoksa 
Bölge birliklerine verilmesi Balıkçı Barınakları 
Yönetmeliğinin 8. Maddesi gereğince ecri misil 
karşılığı veya tercih edilen diğer kiracılara ve-
rebilmektedirler.

Aslında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 
yapılan veya yapılması gereken barınaklar 
ise inşası bittiğinde Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı yetkili İl Müdürlüklerine teslim edilmesi bu 
makamlarca da gerekli evraklar Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı ilgili İl Müdürlüklerine kiraya 
verilmek üzere iletmeleri gerekmektedir.

Ancak kiralama sürecinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin 8. 
Maddesine göre münhasıran Balıkçı Koope-
ratiflerine ( yoksa Bölge Birliklerine ) kiralan-
ması gereken barınaklar için imar planı şartı 
istenmektedir. Hâlbuki Maliye Bakanlığı Milli 
Emlak Genel Müdürlüğünün 31.01.2014 tarih 
ve 10765071/310.00/3363-0/03435 sayılı 
yazıları ile barınak vaziyet planı ile kiralama 
işlemlerinin yapılabileceği açıkça belirtilmiştir.

Oysa barınaklar balıkçı kooperatiflerine kira-
landığı taktirde normal yıllık kira bedeli dışında 
kooperatifin o yıla ait gayri safi gelirinin %10 
tutarı sözleşmelerle hazineye yatırılma şartı 
getirilmiştir. Bu % 10 tutar gayri safi gelire 
ait olduğu için kooperatifler o dönemde zarar 
etseler bile ödeme mecburiyeti olduğundan 
ödemede zorluk çekmektedirler. Bunun net 

kar üzerinden ödenmesi şeklin-
de yapılacak bir düzenlemenin 
kooperatiflerimizi rahatlatacağı 
açıktır. Zaten bazı kooperatifler 
mahkeme kararı ile bu imkânı elde 
etmişlerdir. Zor olan taraf her ko-
operatifin emsal göstererek ayrı 
ayrı mahkeme kararı almaları ge-
rekmektedir.

Bu nedenle kooperatiflerimizi ( 
balıkçılarımızı)  mağdur edilmeye-
cek şekilde çözümler üretilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca en önemli 
konulardan birisi de inşaat ama-
cı balıkçı barınağı olarak yapılan 
bazı barınakların bazı makamlarca 

marinalara çevrilmesi talepleri yetkili bakan-
lıklara iletilmekte bu değişiklik içinde Bakan-
lar Kurulu Kararı olması gerekmekte iken bazı 
yetkililer kendi inisiyatifleri ile kooperatiflere 
ve diğer makamlara baskı uygulamaya kalk-
maktadırlar. Teklifler arasında marina şekline 
dönüştürülmek istenen barınaklarda ayrıla-
cak bazı bölgelerin balıkçılara tahsis edilmesi 
teklifler arasındadır.  Buralarda özel yatlar ve 
diğer her türlü küçüklü büyüklü tekneler ara-
sında balıkçıların nasıl görev yapabileceği (ağ 
tamir bakım – ürün indirme ve bindirme v.s ) 
düşünülmemektedir. 

Dolayısı ile böyle bir uygulamanın yasal ge-
rekçeler yerine getirilmeden yapılması zorluk-
lara neden olabileceğini göstermektedir. Bu 
nedenle balıkçılarımızın ve ailelerinin deniz-
den başka bir gelirleri olmadığı gerekçesi ile 
önce onların varlıklarının göz önüne alınması, 
eğer gerekiyor ise marina statüsü yapılması 
gereken yerlere yeni inşaatların yapılması ve 
Balıkçı Barınaklarının yasal olarak yapılış ne-
denleri göz önüne alınması yeniden düzenle-
necek Kanun ve Yönetmeliklere göre güvence 
verilmesi gerekmektedir.

Bölge Birliklerimize Kooperatiflerimize ve 
balıkçılarımıza düşen görevde barınaklarına 
sahip çıkmaları, Kanun ve Yönetmelikler göre 
hareket etmeleri yetkilerini kullanırken adil 
olmaya dikkat etmeleri ve idari yönden bağlı 
olduğumu Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri 
ile koordineli olarak  çalışmaya dikkat etmelidir.

Tüm birliklerimize kooperatiflerimize ve 
fedakâr balıkçı kardeşlerimize barınaklarında 
huzur içinde çalışmaları ile sağlık ve esenlikler 
dilerim.

Mete BULUT
S.S.Kocaeli Su Ürünleri 

Kooperatifleri 
Denetleme Kurulu Bşk.

Ramazan ÖZKAYA 
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP)

Yönetim Kurulu Başkanı

Birlik ve beraberliği,
kardeşlik ve barışı en içten yaşamak dileğiyle;  

Şeker Bayramınız Kutlu Olsun

‘Sürdürülebilir Balıkçılık İçin 
Ortak Yönetim’
Küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliği için çözümler 

üretmek üzere konunun tüm paydaşları bir araya geldi. WWF-
Türkiye’nin düzenlediği “Ortak Balıkçılık Yönetimi Ulusal 
Çalıştayı”nda sürdürülebilir balıkçılığın ekonomik, ekolojik ve 
sosyal öneminin altı çizildi; ortak yönetimin önemi vurgulandı.

WWF–Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), 
ana çalışma konularından biri olan denizler 
ve sürdürülebilir balıkçılık kapsamında, 2018 
yılından beri yerel paydaşlarla yürüttüğü “Kü-
çük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi Projesi” 
çerçevesinde, “Ortak Balıkçılık Yönetimi Ulusal 
Çalıştayı”nı gerçekleştirdi. Küçük ölçekli balık-
çılığın ülkemizde sürdürülebilir bir ekonomik 
faaliyet hâline dönüştürülmesine katkı sağla-
mak üzere düzenlenen çalıştayda, balıkçılığın 
ortak yönetimi için dilbirliği oluşturabilmek, 
birlikte çalışmaya ve ortak bir yol haritası ha-
zırlanmasına katkı vermek amacıyla ortak çö-
zümler geliştirilmek için bir araya gelindi. 

Aslı Pasinli: ‘Balık milyarlarca insan için 
yaşamsal öneme sahip’

Konunun tüm paydaşlarını buluşturan ça-
lıştay, WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı 
Pasinli’nin açılış konuşmasıyla başladı. Pasinli 
konuşmasında, ülkemizde yaklaşık 13 bin kü-
çük ölçekli balıkçılık teknesinin bulunduğunu; 
her bir teknede çalışan ortalama 2-3 kişi ve 
aileleri ile yan sektörler de dahil edildiğinde 
küçük ölçekli balıkçılığın ciddi bir iş kolu oldu-
ğunu vurguladı. 

Pasinli, konuşmasına şu sözlerle devam etti: 
“BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) raporuna 
göre, dünyada 3 milyar insan, protein ihtiya-
cının en az %15’ini deniz balıklarından karşı-
lıyor. Balık, dünyada milyarlarca insan için ya-
şamsal öneme sahip bir kaynak. Küçük ölçekli 
balıkçılık, özellikle gelişmekte olan ülkelerde, 
beslenme, gıda güvenliği, sürdürülebilir ge-
çim kaynakları ve yoksulluğun azaltılmasında 
önemli sosyal ve ekonomik katkılar sağlıyor. 
Ancak son 10 yıl içinde deniz balıkçılığı azalan 
bir grafik izliyor. Deniz canlılarının azaldığı ve 
balık stoklarının sonuna yaklaşıldığı yönünde 
karamsar senaryolar ortaya konuyor. Küresel 
ölçekte balıkçılığın sürdürülebilirliği için acil 
tedbirlerin alınması şart. Biz WWF olarak, kü-
çük ölçekli balıkçıların balıkçılık yönetiminde 
ve ekosistemlerin korunmasında aktif rol oy-
namalarının sağlanması halinde, balıkçılık sek-
töründe sürdürülebilirliğin artırılabileceğine 
inanıyoruz.”

Özkaya: “Bu denizler bize miras değil; 
emanet. Emanete ihanet etmeyeceğiz”

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği 
Genel Başkanı Ramazan Özkaya konuşma-
sında şu görüşlere yer verdi: “Denizlerimizde 
balık stokları açısından yaşanan sıkıntıların  
düzeltilebilmesi için, karar alınırken, bugün bu 
çalıştayda olduğu gibi, bütün paydaşların bir 
arada olması gerekiyor. Kararları birlikte almak 
sorumluluğu da birlikte üstleneceğimiz anla-
mına geliyor. Bizler halkımıza erişilebilir balık  
sağlamak için mücadele ediyorsak, elimizi ta-

şın altına koyuyorsak, karar alma mekanizma-
larında da söz sahibi olalım. Kurulmasını arzu 
ettiğimiz ortak yönetimlerde, sektörde görü-
nür olmaya ve güçlenmeye başlayan kadın ba-
lıkçıların da yer almasını ve söz sahibi olmasını 
da önemsiyoruz.” Özkaya ayrıca, balıkçılıkta 
teknolojiden ne kadar yararlanılırsa yararla-
nılsın, stokların artırılamayacağını belirterek, 
“Denizlerimizde sürdürülebilirliği birlikte sağ-
layacağız. Unutmayalım, bu denizler, balıklar 
bize miras değil; emanet. Bu emanete ihanet 
etmeyeceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve 
Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Tur-
gay Türkyılmaz da konuşmasında bakanlık 
olarak stokların korunması için paydaşlardan 
gelecek görüşleri dikkate almanın ötesinde, 
her bir balıkçıdan gelen görüşü önemsedikle-
rini vurguladı. Türkyılmaz, “Biyolojik, ekolojik, 
sosyolojik ve ekonomik dengeleri gözeten bir 
sistem kurmayı hedefliyoruz. Bugün dünyada 
balık stokları açısından limitlere ulaşılmış du-
rumda. Stokların daha kötüye gitmemesi için 
korumacı tedbirler almak zorundayız. WWF-
Türkiye’nin koruma önlemleri talep etmenin 
ötesine geçerek, elini taşın altına koyması, bü-
tün paydaşlarla birlikte sahada projeler yürüt-
mesi bizi mutlu ediyor. Samimiyetle yürütülen 
bu türden çalışmaların eko sistemin korundu-
ğu, sürdürülebilir balıkçılık ve ortak yönetim-
lerin kurulması için yararlı olacağını umuyoruz. 
Bakanlık olarak biz de bu çalışmaları destekle-
mek için elimizden geleni yapacağız” dedi. 

Katalonya Özerk Yönetimi Balıkçılık ve 
Denizcilik Genel Müdürü Sergi Tudela ise 
Katalonya’da tüm paydaşların katılımı ile ha-
yata geçirilen ortak balıkçılık yönetimi iyi uy-
gulama deneyimini paylaştığı konuşmasında 
ortak yönetimin demokrasiyi ve güveni artır-
dığını vurguladı: “Balıkçılar geçmişten gelme 
bir alışkanlık ile yaşadıkları, avlandıkları deniz-
lere bağlıdır. Zaman içinde kararlardan uzak 
tutulmaya başladılar, bu da süreçlere yaban-
cılaşmalarına neden oldu. Ortak yönetimde 
ise yöneticiler, bilim insanları, sivil toplum ve 
balıkçılar ortak sorumluluk ile  kararları birlikte 
almaya başladılar. Bu süreçte halkın balıkçılara 
bakışı değişti, mesleğin saygınlığı arttı.”

Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu’nda 
düzenlenen çalıştayda; WWF-Türkiye Doğa 
Koruma Yönetmeni Aslı Gemci “Katılımcılık, 
Yönetişim ve Ortak Yönetim”, WWF-Türkiye 
Balıkçılık Uzmanı Timuçin Dinçer ise “Küçük 
Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi Projesi” baş-
lıklı birer sunum gerçekleştirdiler. Çalıştayda 
ayrıca tüm paydaş temsilcilerinin ortak yöne-
tim uygulamaları ile ilgili görüş ve önerilerini 
paylaştıları grup çalışmaları düzenlendi.
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Balıkçılıkta Ortak Akıl Çalıştayı Gerçekleşti
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliğinin düzenlediği ‘Balıkçılıkta Ortak Akıl Çalıştayı’ 06-09 Mart Tarihinde Belek- Antalya’da 

gerçekleştirildi.

Çalıştaya Deniz Ticaret Genel Müdürü Okay 
KILIÇ, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür 
Yardımcısı Mehmet Nuri YILMAZ, Milli Emlak 
Genel Müdür Yardımcısı Fikri YILDIRIM, Sahil 
Güvenlik Komutanı Vekili Albay Sezai ÖZ-
KURT, Deniz ve İç sular Genel Müdürlüğü Da-
ire Başkanları, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü Daire Başkanları, Kurum Uzmanları, 
Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Baş-
kanı Muammer NİKSARLI, Su Ürünleri Koope-
ratifleri Bölge Birlik Başkanları ve Su Ürünleri 
Kooperatifleri Başkanları katılım sağladı.

Çalıştay açılışında bu yıl vefat eden, İzmir 
Bölgesi Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet 
YAPICI ve Tuzla Su Ürünleri Kooperatifi Baş-
kanı Celal TÜLÜ anıldı. Açılış konuşmasını Sür-
Koop Genel Başkanı Ramazan Özkaya, Deniz 
Ticaret Genel Müdürü Okay KILIÇ, BSGM Genel 
Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri YILMAZ, Milli 
Emlak Genel Müdürü Fikri YILDIRIM, Türkiye 
Milli Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Muam-
mer NİKSARLI, Gemi Adamları Eğitim ve Belge-
lendirme Daire Başkanı Cem ERDEM yaptı.

Ülke balıkçılığımızın ana sorunlarını kısa 
başlıklar altında yaptığı değerlendirmeleriyle 
açılış konuşmasına başlayan Su Ürünleri Koo-
peratifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Rama-
zan ÖZKAYA; “Meşakkatli bir işimiz var. Herkes 
sıcak yatağında uyurken, balıkçılarımız soğuk 
kış günlerinde evlerine ekmek götürme çabası 
içerisinde. Her yıl düzenlediğimiz toplantılarla 
sıkıntılarımızı dile getiriyoruz. Bizler için bu 
toplantının amacı sonuç odaklı olmasıdır. Bu 
yıl farklı kurumlardan yetkin görevlileri toplan-
tımızda ağırlıyoruz. Denizdeki balığı, limandaki 
barınağı, alınması gereken belgeleri… Bütün 
sıkıntılarımızı yetkili merciiler birinci ağızdan 
dinleyip yasalara uygun bir şekilde nasıl çöze-
bileceklerini beraber tartışmak için buradalar. 
Bizleri kırmayıp toplantımıza gelen, Genel Mü-
dürlerimiz, Genel Müdür Yardımcılarımız, Sahil 
Güvenlik Komutanımız Liman Başkanımız Da-
ire Başkanlarımız ve Uzmanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Ülke balıkçılığına ve ülke balıkçıları-
na katkı sağlayacak ve çözüme kavuşturacağı-
mız bir toplantı olmasını diliyorum.” dedi. 

Söktör temsilcilerinin bir arada olmasının, 
bu toplantının hedefine çok büyük katkı sağ-
layacağı katkının önemini vurgulayan Deniz 
Ticaret Genel Müdürü Okay KILIÇ, yaptığı ko-
nuşmasında; “Biz Başkan Ramazan ÖZKAYA ile 
görüştüğümüzde bir çok sıkıntı dile getirildi. 
Bende konuya vakıf bir görevli olarak balıkçı-
larımızla buluşmak, dertlerini birebir dinlemek 
istedim. Deniz ticaretini sekteye uğratmadan 
balıkçılarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde iş-
lerini yapabilmelerini sağlıyoruz. Aynı zaman-
da çektiği zorlukları da göz ardı etmeden on-
lar için kolaylıklar sağlamaya çalışıyoruz. Son 
yıllarda bu çalışmalarımızı başlattık ve sorun 
haline gelen sertifika alma işlemini balıkçıları-
mızın kolaylığı açısından bulundukları limanda 
açtığımız sınavlarla almalarını sağladık. Bunun 
gibi bir çok sorunu çözüme kavuşturduk ve ça-
lışmalarımız da hiç durmadan devam ediyor. 
Bu toplantıyla beraber Genel Müdürlerimizin 
de ortak bir çalışma yürüterek tüm sorunların 
çözümüne yönelik büyük adımlar atılacağına 
inanıyorum. Beni buraya davet eden Sür-Koop 
Yönetimine ve siz katılımcılara teşekkür ede-
rim. Hayırlı olsun” sözlerini sarf etti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yar-
dımcısı Mehmet Nuri YILMAZ ise, “Geçmişte 
olan problemlerimiz aynı şekilde devam edi-
yor. Ama şuna inanıyorum ki bu tür toplantı-
larla çözüme daha kolay ulaşacağız. Çalıştayda 
çıkacak sonuçların iyi olacağını düşünüyorum. 
Üç tarafı denizlerle çevrili 4 iklimi bünyesinde 
barındıran, ve bu iklimde farklı türleri olan bi-
yocoğrafik bir bölgede bulunmaktayız. Tarih 

boyunca insanlar ihtiyaçlarını karşılarken sınır-
sız ihtiyaçlarını sınırlı ihtiyaçlarla karşılamaya 
çalışmış. Maalesef bu şekilde ihtiyaçlarımızı 
karşılayabilmemiz için Kullandığımız sınırlı 
kaynakların korunmasını iyi gözetmemiz ge-
rekiyor. Bu toplantıyla bir çok problemin dile 
getirileceği, dile getirilen problemlerin notla-
rının alınacağı ve çözüm çalışmalarına başla-
nacağından hiç şüphem yok. Burada bulunan 
bürokratlarımıza ve balıkçılarımıza teşekkür 
ederim. Hayırlı olsun.” dedi.

İlk hedeflerinin balıkçı barınaklarında yaşa-
nan sorunlara çözüm üretmek olduğunun altını 
çizen, Milli Emlak Genel Müdürü Fikri YILDIRIM; 
“Problemleri görmek adına katıldığımız toplan-
tı yerinde ve yetkin kişilerce problemleri din-
lememiz adına bu toplantıya katılmamız bizim 
için büyük önem taşıyor. Bu çalıştayın tüm ka-
tılımcıların sorunları paylaşmaları sureti ile biz 
devlet görevlilerine de ışık tutacağı konusun-
da hiç şüphemiz yok. Balıkçı barınakları prob-
lemlerini dolaylı ve dolaysız olarak görüyor, 
duyuyoruz. En etkin şekilde bütün problemleri 
çözmeye çalışıyoruz. Genelde dosyalar halinde 
bizlere iletilen bu sorunların,  sizlerce burada 
da dile getirilmesini istiyoruz.  Bizim açımızdan 
notların alınarak tek tek ilgilenileceği konu-
sunda şüpheniz olmasın.” diye konuştu.

Ulaştırma ve alt yapı bakanlığı gemi adamla-
rı eğitim ve belgelendirme daire başkanı Cem 
ERDEM yaptığı değerlendirmesinde, “Gemi 
adamları dairesi olarak balıkçılar bizim baş ta-
cımızdır. Gemi denetim ve gemi adamı organi-
zasyonlarında balıkçı arkadaşlarımızla beraber 
olduk. Son 4-5 yılda önemli adımlar attık. 2010 

yılında balıkçı gemilerinde çalışacak gemi 
adamlarımızın daha rahat çalışabilmesi için ba-
lıkçı gemisi güverte tayfası şeklinde pratik bir 
sertifika sistemi uygulamasını başlattık. Her 
balıkçı kendi gemisinin kaptanıdır sloganıyla 
yola çıktık. Açık deniz balıkçı gemisi kaptanlığı 
yeterliliğini almak 2016-2017’ye kadar biraz 
sıkıntılıydı. Bizde bu sorunları çözmek için özel 
sınav faaliyetleri başlattık. 10.şubat 2018 ta-
rihinde yapmış olduğumuz değişiklikle de sı-
navları tamamen ortadan kaldırdık. Şu an da 
balıkçı gemilerinde çalışıp yeterli düzeye gelen 
arkadaşlarımız liman başkanlarımızdan gerekli 
belgeyi almaktadır.” dedi.

Erdem, “STVC süreli veriliyordu şimdi ise 
STVC’leri süresiz yaptık. Balıkçılarımızın bu 
belgeyi  bir kere almaları yeterli oldu. Eskiden 
5 yılda bir yenilemek için eğitim sınavı vardı. 
Şimdi bu 5 yıl olayını kaldırdık. Gemici, yağcı, 
usta gemici, güverte sorumlusu gibi arkadaş-
larımız aynı zamanda ticaret gemilerinde de 
çalıştığı için sertifikalarını süreli yapmak mec-
buriyetindeyiz. Ama bu sorunu da çözmek için 
yarım günlük bir eğitimle liman başkanlığında 
sınavlar düzeldik.

Henüz çözemediğimiz problemlerin farkın-
dayız. Bu çalıştay bilgileri doğrultusunda ve 
yapılacak toplantılar doğrultusunda çözümler 
üzerinde çalışıp kurumumuz adına üzerimize 
düşeni yapacağımızdan emin olabilirsiniz.

SONUÇ RAPORU
Çalıştay iki gün boyunca 6 farklı oturumla 

gerçekleştirildi.
Balıkçılıkta Ortak Akıl Çalıştayı’nın amacı; 

ülkemiz balıkçılarının güncel sorunlarını ele 
almak, toplantı çıktılarını ilgili kurum ve kuruş-
larla paylaşıp çözüme ulaştırmaktır. Balıkçılı-
ğımızdaki ortak sorunları belirleyerek her öl-
çekten balıkçıların çözüm önerilerinde paydaş 
olmasını hedef aldığımız çalıştayda, ülkenin 
dört tarafından katılım sağlayan balıkçılar, pa-
neller süresince aktif katılım gösterip fikirlerini 
beyan ettiler. Üst düzeyde katılım gerçekleşti-
ren kurumlar panellerde konuşan panelistlerin 
ve balıkçıların görüşlerini kayıt altına aldı. Bu 
çalıştayda oluşturulan çıktılar ve videolar tüm 
sektör temsilcilerinin yararlanması amacıyla 
sosyal ve yazılı medya aracılığıyla yayınlana-
cak, çözüm önerilerinin uygulamaya aktarılıp 
aktarılmadığı takip edilecektir.

TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİ: 
Balıkçılık Problemleri
Balıkçı Barınakları 
Gemi Adamları, Tekne ve Liman Sorunları
Açılış konuşmalarının ardından oturum baş-

kanı Prof.Dr. M.Cengiz DEVAL başkanlığında 
“Balıkçılık Problemleri” konulu panel başlamış-
tır. Panelistler Muğla Su Ürünleri Kooperatif-
leri Bölge Birliği Başkanı Serhat KOZİNOĞLU, 
Balıkesir Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Bir-
liği Başkanı Kenan ÇINAR, Adana Su Ürünleri 
Kooperatifleri Bölge Birliği’nden başkan İsmet 
YALÇIN ve Karataş Su Ürünleri Kooperatifi ikin-
ci Başkanı Celal SAFSOYLU tarafından balıkçı-
lık satış yerlerinin geliştirilmesi,  av filosunun 
büyük olduğu ve küçültülmesi ve balıkçılıkta 
kota getirilmesi gerektiğini dile getirmişlerdir. 

Öğleden sonra oturum başkanı Prof.Dr. Ha-
san Hüseyin ATAR başkanlığında “Balıkçı Ba-
rınakları” konulu panel başlamıştır. Panelistler 
Artvin-Rize Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge 
Birliği Başkanı Barış ZAMAN, Doğu Karadeniz 
Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı 
Ahmet MUTLU, Samsun Su Ürünleri Koopera-
tifleri Bölge Birliği Başkanı Atuf MALKOÇ ve 
Kadıköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İsmet 
ÇOLAKOĞLU tarafından balıkçı barınaklarında 
kooperatif sisteminin işlemesi gerektiği, ba-
lıkçı barınakları hususunda Çevre ve Şehircilik 
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Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Valilik 
ve Belediyelerin söz sahibi olduğunu, balıkçı 
barınakları konularında siyasi otoritelerin etkili 
olduğu ve balıkçı barınaklarını kiralama ücret-
lerinin yüksek olduğu üzerinde durulmuştur.  

Balıkçı barınaklarının kiralanması konusun-
da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak 
Genel Müdürlüğü’nden Fikri YILDIRIM’a söz 
verilmiştir. YILDIRIM balıkçı barınaklarının ki-
ralanması konusunun ihtisas istediğin için 
bu kiralama işlemini aslında istemediklerini, 
3 kişilik komisyon kurulduğunu, Tarım ve Or-
man Bakanlığı’ndan görüş alınarak ve emsal 
kararlar doğrultusunda kiranın belirlendiğini, 
bu yüksek kiralanma oranları için kiranın sabit-
lenmesinin uygun olacağını, Balıkçı Barınakları 
Yönetmeliğinde yapılacak değişiklik ile bunun 
yapılabileceğini, yönetmelikte balıkçı barınak-
ları kira bedeli KDV oranında her yıl Tarım ve 
Orman Bakanlığı’nca belirlenir şeklinde bir 
düzenleme ile bunun yapılabileceğine dikkat 
çekmiştir. 

Öğleden sonra oturum başkanı Prof.Dr. 
M.Cengiz DEVAL başkanlığında “Gemi Adam-
ları, Tekne ve Liman Sorunları” konulu panel 
başlamıştır. Panelistler Gemi Adamları Eği-
tim ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Cem 
ERDEM,  Deniz Ticareti Düzenleme Dairesi 
Başkanlığı’ndan Gemi Sörveyi Uzmanı Daire 
Başkanı Levent AKBABA, Kocaeli Su Ürünleri 
Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Ali SARI, 
İzmir Birlik Başkanı Nihat ÖNDER tarafından 
yola elverişlilik belgesi süresinin 2 ay’dan 4 
ay çıkarılması, balıkçı barınaklarında balıkçıdan 
çok amatör balıkçı teknelerinin olduğu, balık-
çı teknelerine yer bulmada sıkıntılı oldukları, 
amatör balıkçılık turizm faaliyetinin ticari bir 
faaliyet olduğu, bu faaliyeti yapanların ticari 
olarak değerlendirilmesi ve bu izni balıkçı ge-
milerinin de alabilmesinin yolunu açılması dile 
getirilmiştir.

Çalıştay 08 Mart 2019 tarihinde oturum 
başkanı Prof.Dr. Hasan Hüseyin ATAR başkan-
lığında “Balıkçılık Problemleri” konulu panel ile 
devam etmiştir. Panelistler Eski Foça Su Ürün-
leri Kooperatif Başkanı İzmir Su Ürünleri Ko-
operatifleri Bölge Birliği üyesi Ceyhan ÇETİN,  
Yeşil Antalya Su Ürünleri Kooperatifi Salih 
ATILGAN, Artvin -Rize Su Ürünleri Kooperatif-
leri Bölge Birliği’nden başkan Barış ZAMAN ve 
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Koopera-
tif Başkanı Gerçek DÖNMEZ tarafından yasadı-
şı şebeke trol avcılığı, Gediz ovasında bağlama 
kütüğüne kayıtlı olmayan teknelerle ile yasa-
dışı avcılık, Gediz nehrine fabrika kaynaklı kim-
yasal atıkların bırakıldığı ve bunun nehir yolu ile 
denize ulaştığı, özel tekneler ile amatör avcılık 
baskısının olduğu, amatör avcılar için günlük 
av miktarının 2 kilogram olması ve hafta sonu 
faaliyet göstermelerini, Foça bölgesinde kara-
dan ve denizden denetimlerin yetersiz olduğu, 
denetçi kuruma verilen ihbarın içerden sızdırıl-

dığını, trol yasakları başlatınca kılıç ruhsatının 
verilmemesini, ruhsat tezkeresinin verilme 
sürecinin 1-1.5 ay sürdüğünü, bağlama kütü-
ğüne kayıtlı olmayan teknelerin el konularak 
mülkiyetinin kamuya geçirilmesini, hamsinin 
büyümeden avlandığını ve sonucun kötüye 
gittiğini, av yasaklarına uyulması gerektiğini, 
ince hamsi avlanıldığını (3-4 santimetre), 100-
150 ton hamsinin balık yağı ve unu için fabri-
kalara verildiği aslında toplamda 200-300 ton 
hamsinin katledildiğini, Karadeniz’de gırgırlar 
için 24 metre derinlik yasağı var olmakla bir-
likte balık çiftlikleri olduğunu ve av sahalarının 
kalmadığını,  balıkçı teknelerini 35-40 metre 
yaptıklarını ancak avladıkları balık miktarının 
artmadığını aksine giderlerinin artığını, hamsi 
avlamak için 35-40 mile gittiklerini bunun so-
nucunda hamsinin kıyıya inip sahili dolaşmadı-
ğını, avcılık sezonun 1 ay sürdüğünü normalde 

hamsinin 7-8 mile inerek sahile yaklaştığını 
kıyıları dalaşarak avcılığın daha uzun sürede 
gerçekleştiğini, Abhazya’dan kaçak hamsi ge-
tirildiğini, hamsi avcılığında kota getirilmesini 
ve hamsi avcılığının 1 yıl serbest 1 yıl yasak 
olmasını dile getirdiler.

Oturum başkanı Prof.Dr. Hasan Hüseyin 
ATAR başkanlığında “Balıkçılık Problemleri” 
konulu panel ikinci oturum ile devam etmiş-
tir. Panelistler Su Ürünleri Kooperatifi Merkez 
Birliği Başkanı Ramazan ÖZKAYA, Üsküdar Su 
Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Erol DO-
MAÇ,  Urla-Çeşmealtı Su Ürünleri Kooperatifi 
Bölge Başkanı Güven KONUK tarafından yasa 
dışı şebeke trol, ığrıp, patlayıcı maddeler, algar-
na ile deniz patlıcanı avcılığı, yasa dışı algarna 
ile 100 bin adet deniz patlıcanı avlandığı, bu 
deniz patlıcanlarının nasıl karaya çıkarıldığını, 
balıkçılık bölgeleri ya da av sahaları oluşturul-
masını,  BAGİS cihazı Karadeniz’de tekneyi gös-
teriyor tekne ise Güllük Körfezi’nden çıktığını 
ahlaki olmalıyız konularını ifade etmişlerdir.

Çalıştay 08 Mart 2019 tarihinde öğleden 
sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz 

ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden 
Genel Müdür Okay KILIÇ konuşması ile de-
vam etmiştir. KILIÇ Çin, Filipin ve Türkiye’nin 
gemi adama sayısı çok olan ülkeler olduğunu, 
Türkiye’nin üçüncü sırada yer aldığını, Gemi 
Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği’ni 
yenilendiğini, Balıkçılık, denizcilik sektörü 
gibi gemi adamlarında sınıflandırma olmasını 
istediklerini ancak başaramadıklarını, limanla-
ra yaklaşık 50 bin gemi geldiğini ve yarısının 
yabancı uyruklu olduğunu, kıyı devleti olarak 
emniyetli bir ortam sunmak zorunda oldukla-
rını ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (İnterna-
tional Maritime Organization-IMO)’nün beyaz 
listesinde yer aldıklarını ifade etmiştir. 

KILIÇ’ın konuşmasının ardından oturum baş-
kanı Prof.Dr. M.Cengiz DEVAL başkanlığında 
“Balıkçılık Problemleri” konulu panel baş-
lamıştır. Panelistler Avcılık ve Kontrol Daire 
Başkanı Melih ER, Kaynak Yönetimi ve Balık-
çılık Yapıları Daire Başkanı Doç.Dr. Mahir KAN-
YILMAZ, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz 
ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden 
denizcilik uzmanı Muhammer Türker EKİN-
Cİ tarafından iyi balıkçılık yönetimi için iyi bir 
istatistik veri istediklerini, bakanlıkça yapılan 
araştırmada Datça –Samandağ arasında 900 
ton avcılık yapıldığının oysa balıkçılıkların 
bildirdiği verilerde Çanakkale-Samandağ ara-
sındaki bölge için verinin 450 ton olduğunu, 
verilerde kesin doğruluk olmadığını, büyük sa-
lınımlar olduğunu, bu nedenle çıkan sonuçların 
siz balıkçıları bağlayacağını,  balon balığı mobil 

uygulama çalışmalarını başlattıklarını, balon 
balığı derisinin çok sağlam olduğunu, çanta ve 
ayakkabı yapımında değerlendirilmesi için bir 
firma ile görüştüklerini, balon balığının Mısır ve 
Tunus’ta 2-6 TL satıldığını ancak 50-60 kişinin 
öldüğünü, Japonya’da en pahalı balıklardan biri 
olduğunu, bu balığının tüketimi için nasıl te-
mizlenmesi gerektiği yada tüketime nasıl ha-
zırlanması gerektiği hususlarında eğitimi ya-
pılması için Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı 
(Japan İnternationalCooperationAgency-JICA) 
ile işbirliği yapıldığını, balon balığının toksinin 
kilogram ücretinin 400 bin Euro olduğunu, bu 
toksini ticarete kazanmak için uluslararası ec-
zacılar ile görüşülmekte olduğunu,  aslan ba-
lığının etinin zehirli olmadığını aksine lezzetli 
bir ete sahip olduğunu, vücudunun üst (dorsal) 
tarafındaki dikenlerin kesilmesi ve solungaç 
kapağına üzerindeki dikenlere dikkat ederek 
balığın tüketilebileceğini, Beymelek Akdeniz 
Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Ens-
titüsü Müdürlüğü tarafından aslan balığını tü-
ketmeğe teşvik için mangal partisi yapıldığını, 
her balıkçı gemisinin bir av aracına ruhsatlan-
ması çalışması yapıldığı, denizleri korurken 
denizden maksimum verimin sağlanmasını 
amaçladıklarını, 1380 sayılı Kanunun taslağın-
da 12 maddede değişim olacağı ve seçimler-
den sonra kanunlaşmasını beklendiği, BAGİS 
üzerinden ceza kesme yetkisi verilsin şeklinde 
kanun maddesi olduğu, 40-45 günlük ruhsat 
tezkeresi yenileme sürecinin Samandağ böl-
gesinde ruhsat tezkeresi fotoğrafını değişti-
rerek yurtdışına kaçmak isteyenlerin olması 
nedeni ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nce is-
tendiğini, turistik amaçlı olta balıkçılığı gemi-
sinin amatör balıkçı belgesi sahibi olup, olta ile 
avcılık yapan amatör balıkçılara hizmet sağla-
yan ve taşıyacağı yolcu sayısı 12 kişiyi geçme-
yen ve turistik olta balıkçılığı amacıyla belge-

lendirilmiş ticari gemiler olduğu, misina ağların 
satışına düzenleme getirilmesi konusunda 
Ticaret Bakanlığı’nca görüşme yapıldığını lakin 
bu ağların sadece balıkçılık sektöründe değil 
tavukçuluk gibi diğer sektörlerde de kullanıl-
dığı için satışına yönelik bir yasaklama yada 
düzenleme getirilemeyeceği, algarna ile deniz 
patlıcanı yönelik bir çalışma yapılacağı, el gır-
gırı adı altında 12 metrenin altında kullanılan 
gırgır ağlarına yönelik bir çalışma yapılacağını, 
“C” ve “D” plakalı balıkçı gemilerinin de ÖTV’siz 
yakıttan faydalanabilmesi için Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığı ile görüşüleceği hususlarına 
dikkat çekilmiştir.

Çalıştay Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez 
Birliği (SURKOOP)’den SURKOOP Başkanı Ra-
mazan ÖZKAYA ve Tarım ve Orman Bakanlığı 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğün-
den Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri 
YILMAZ’nın kapanış konuşması ile bitmiştir. 
Kapanış konuşmasında Genel Müdür Yardım-
cısı Mehmet Nuri YILMAZ çalıştayda Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı katılımının çalışta-
yın sonuç odaklı olmasını sağladığını, bundan 
sonraki çalıştaylara akademik kuruluşların ve 
diğer paydaşların katılmasının faydalı olacağı 
dile getirilmiştir.           

GELENEKSEL AVCILIK YAPAN 
BALIKÇILARIN SORUNLARI

DİL BALIĞI AVCILIĞI
Sorun: Dil balığı avcılığı 15 Aralık-31 Ocak 

tarihleri arasında yasaktır. Dil balığının Akde-
niz ve Güney Ege’de en yoğun üreme zamanı 
1 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasındadır. Av yasa-
ğının en yoğun üreme zamanından daha uzun 
olması nedeniyle balıkçılarımız mağduriyet ya-
şamaktadır.

Talep: Dil balığı av yasağının Akdeniz ve 
Ege’de 1 Ocak -1 Şubat olarak değiştirilmesi.

AMATÖR BALIKÇILIK
Sorun: Amatör balıkçılık kapsamında avcılık 

yapanlar, gerek izin verilen miktardan daha 
fazla balık avlamaları, gerekse yasak olmasına 
karşın avladıkları balıkları satmaları nedeniyle 
ticari balıkçıların aleyhine haksız bir rekabete 
neden olmaktadırlar.

Talep: Günlük 5 kg olan yakalanan balık 
miktarı 2 kg’a, adet olarak belirtilen limitler de 
daha makul sayılara düşürülmeli ve avlanma 
zamanlarına ilişkin düzenlemeler yapılmalıdır.

DENİZ PATLICANI AVCILIĞI 
Sorun: Deniz patlıcanı avcılığının sadece 

dalma yöntemi ile yapılması gerekirken, son 
yıllarda kaçak olarak Algarna ile avcılığı ya-
pılmaktadır. Kıyılarda yapılan deniz patlıcanı 
avcılığı küçük balıkçıların avcılığını engelle-
mektedir. Deniz çayırlarına ve balıkçıların av 
araçlarına zarar vermektedir. 

Talep: Deniz patlıcanı avcılığı tebliğde acilen 
düzeltilmeli,  denetimler sıklaştırılıp, caydırıcı 
cezalar verilmelidir.

ŞEBEKE TROL AVCILIĞI 
Sorun: Ruhsat tezkeresi olan ve olmayan, 

on iki metreden küçük teknelerle kıyıya yakın 
yerlerde trol avcılığı yapılmaktadır. Yasa dışı 
bu faaliyet balık stoklarına zarar vermekte, 
kurallara uygun davranan balıkçılar aleyhine 
haksız bir rekabete neden olmaktadır. 

Talep: Bu tür faaliyette bulunanların caydı-
rılması için etkin kontroller yapılmalı, kullanılan 
teknelere el konulabilmesine yönelik yasal dü-
zenlemeler gerçekleştirilmelidir.

MİSİNA AĞLAR
Sorun: Denizlerde misina ağ kullanımı ya-

saktır. Kullanımına izin verilen diğer ağ mater-
yalleri kullanışsız olup, maliyetleri yüksektir. 
İplik ağların av verimi düşük olup,  geleneksel 
olarak avcılık yapılan av sahalarının korunama-
masının da etkisiyle balıkçılarımız yeterli mik-
tarda balık tutamamaktadır

Talep: Bölgelere göre ağ göz açıklığı belir-
lenerek, misina ağ kullanımına müsaade edil-
melidir.     
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SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİNİN 
SORUNLARI

BALIK SATIŞ YERLERİ
Sorun: Kooperatifler balıkçı barınaklarında 

gerek ekonomik, gerekse izin almakta yaşa-
nan sorunlar nedeniyle balık satış yerleri aça-
mamakta, ortaklarının ürünlerini pazarlama 
görevlerini yerine getirememektedir. 

Talep: Kooperatiflerin güçlenmesi, balıkçıla-
rımızın ürünlerini değerinden satılabilmesi için 
balık satış yerleri dahil olmak üzere idari bina, 
lokal, ağ ve malzeme depoları ve balık pişirme 
yerleri gibi ihtiyaç duyulan alt ve üst yapılar 
devlet tarafından yapılmalıdır.

BALIKÇI BARINAKLARI VE ÇEKEK YERLERİ 
Sorun: Balıkçı barınaklarındaki çekek yerle-

rine çekilebilecek balıkçı gemilerinin boy uzun-
luğu 12 metreye düşürülmüş olması sorunlara 
yol açmıştır. 

Talep: Balıkçı barınaklarındaki çekek yerle-
rine önceden olduğu gibi 15 metreye kadar 
teknelerin çekilmesine izin verilmelidir. 

BALIKÇI BARINAKLARININ KİRALANMASI
Sorun: Balıkçı barınaklarının kira süreleri 

kısa olup, kiralama süreçleri çok uzun ve me-
şakkatli olmaktadır. 

Talep: Balıkçı barınaklarının kira süresi 20 yıl 
olmalı, yıllık kira bedeli il müdürlüğünün belir-
lediği oranda artmalıdır.

BALIKÇI BARINAKLARINDA BRÜT 
GELİRDEN %10 PAY ALINMASI

Sorun: Kiralanan balıkçı barınaklarından 
6237 sayılı Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun 
kapsamında brüt gelirden %10 alınmaktadır. 
Bu meblağ kooperatifler için oldukça önemli 
bir gider oluşturmakta. Kiralama yapan koope-
ratifler bu durumdan dolayı kazanç elde ede-
memektedir.

Talep: 6237 sayılı kanun kapsamında brüt 
gelirden alınan %10 alınmasına ilişkin uygula-
maya son verecek gerekli yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır.

BALIKÇI BARINAKLARINDAN EK GELİR 
ELDE EDİLEBİLMESİ

Sorun: Kooperatiflere, ortaklarına en iyi 
hizmeti verebilmesi, güçlü bir yapıya kavuşa-
bilmesi için kiralama yaptıkları barınaklarda ek 
gelir elde etme imkanı sağlanmalıdır.

Talep: Balıkçı barınaklarının mendirekle-
rinin dış kısımları da kiralama yapılan barına-
ğın parçası olarak görülmeli, deniz emniyeti 
ve güvenliğinin uygun olması durumunda bu 
kısımlara turizm amaçlı teknelerin kısa süreli 
bağlanmaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için 
kooperatifler tarafından hizmet sunulabilme-
lidir. 

BALIKÇI BARINAKLARININ ALT VE ÜST 
YAPI EKSİKLİĞİ 

Sorun: Birçok balıkçı barınağı balıkçılık ve 
kooperatifçilik faaliyetleri için kullanışsız ve 
yetersiz durumdadır.

Talep: Barınaklara ihtiyaç duyulan alt ve üst 
yapılar yapılmalıdır.

KOOPERATİFLERİN MALİ YAPILARININ 
YETERSİZLİĞİ

Sorun: Kooperatiflerin ortaklarına her türlü 
desteği verebileceği güçlü ve güvenilir duru-
munda olmaması.

Talep: Kooperatiflerin yetkileri arttırılmalı, 
kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet gös-
terebilmeleri için etkin olarak denetlenmelidir. 
Ekonomik olarak güçlenmeleri için finans des-

teği sağlanmalıdır.

GENEL SORUNLAR
MARMARA’DA IŞIK İLE AVCILIK 
Sorun: Marmara Denizinde ışıkla avcılığa 

verilen izin, balık stokları üzerinde olumsuz 
etki yapmış, sürdürülebilirliğe zarar verilmiş-
tir. Tekne başına yakılması gereken tek lamba 
dışında yakılan lambalar, her türlü tedbirlere 
rağmen engellenememiştir.

Talep: Marmara Denizinde ışıkla avcılık ya-
saklanmalıdır.

BALON BALIĞI VE ASLAN BALIĞININ 
YAYGINLAŞMASI 

Sorun: İstilacı türler olan balon balığı ve 
aslan balığı her gecen gün çoğalmakta, balık 
stoklarına zarar vermektedir.  

Talep:  Balon balığı ve aslan balıklarının ço-
ğalmasını engelleyici, avcılığını teşvik edici 
(bazı ülkelerde olduğu gibi tane başına veya 
kilo başına ödeme yapılması) önlemler alınma-
lıdır.

AVLANMA PLANI EKSİKLİĞİ 
Sorun: Balıkçılarımız istatistik verilerini düz-

gün bir şekilde Bakanlığa ilet(e)miyor.
Talep: İstatistik bilgilere doğru ulaşmak ve 

bu bilgilere göre avlanma planlaması yapılabil-
mesi için nakil belgelerinin takibi ve kontrolü 
etkin olarak gerçekleştirilmelidir. İl müdürlük-
leri iki ayda bir yakalanan balık miktarlarını ge-
nel müdürlüğe gönderilmelidir. 

DENİZSALYANGOZ AVCILIĞI 
Sorun: Deniz salyangozunun algarna ile ge-

nel av yasağı döneminde avcılığı yasaktır.
Talep: Genel av yasağı döneminde algarna 

ile avcılığa getirilen yasaklama, türün istila-
cı bir tür olması ve ihraç edilmesi nedeniyle 
kaldırılmalıdır. Bu konuda diğer ülkelerdeki 
deniz salyangozu avcılığı gözlemlenerek ve 
Karadeniz’de deniz salyangozu avcılığı yapan 
ülkelerle istişare ve araştırmalar yapılarak en 
uygun avlanma zamanları belirlenmelidir.

GIRGIR AVCILIĞI
Sorun: Gırgır avcılığına 24 metreden daha 

sığ sularda izin verilmemesi uygulaması bazı 
alanlarda sorunlara yol açmaktadır.

Talep:  Denizlerimizin dip yapısı farklılık gös-
terdiğinden 24 metre yasağı bölgesel balıkçı-
lık ve kota ile birlikte değerlendirilmelidir.

HAMSİ AVCILIĞI
Sorun: En fazla avcılığı yapılan tür olan 

hamsinin, öncelikli olarak insan gıdası olarak 
değerlendirilmeyip, balık unu ve yağı fabrika-
larına gönderilmektedir. Avcılığı ve naklinde 
etkin denetim yapılamamaktadır.

Talep: Stoklara zarar verecek şekilde aşırı 
avcılık yapılması önlenmelidir. Gürcistan’a av-
cılık yapmak üzere gidecek balıkçı gemilerine 
mümkünse bir yıl yasak, bir yıl serbest olacak 
şeklide izin verilmelidir.

AŞIRI AVCILIK 
Sorun : Stokların azalmasına neden olan av-

cılık sistemi
Talep: Av kapasitesi ile balık stoklarının 

dengeli olması için stok tespiti yapılmalı ,kota 
ve bölgesel balıkçılık uygulamalarına geçilmeli 

DENİZ KİRLİLİĞİ 
Sorun: Deniz kirliliğinin balık stokları ve di-

ğer sucul canlılara zarar vermektedir.
Talep: Tüm denizlerimizde kirlilik artmakta-

dır. Denizlere doğrudan çöp ve atık bırakılması 
önlenmeli, atıklar sucul ortama zarar verme-
yecek şekilde arıtıldıktan ve temizlendikten 
sonra bırakılmalıdır

S.S. MERSİN  BÖLGESİ  
SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ 
BİRLİĞİ  
Mersin Bölge Birliği, Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi ve 

Karaduvar Balıkçılar Kooperatifi’nin yapmış olduğu  karaduvar 
balıkçı barınağı islahı ve eksik yerlerinin tamamlanması 
için sayın Bakanımız Lütfi Elvanla bire bir görüşmelerimiz 
neticesinde yapılan iki parmak iskele ve rıhtımlar artı  
aydınlatma tertibatının yapımı devam etmektedir. 

Sayın bakanımızın Karaduvar balıkçı camia-
sına ve tüm Mersin bölgesine göstermiş oldu-
ğu ilgi ve alakadan dolayı tüm balıkçı camiası 
adına, Mersin Bölge Birilği Başkanı olarak son-
suz şukranlarımızı sunuyurum.

Bölgemizde yasa dışı avcılık yapmakta olan 
bir kısım balıkçı ve sayısı oldukça çoğalan ruh-
satsız evraksız teknelerle mücadele etmekte-
yiz, ancak ne hikmetse sözünü ettiğim tekne-
ler halen denizde katliama devam ediyorlar. 

Doğu akdeniz bölgesinde el gırgırlarına ta-
nınan istisnayı bom direkli büyük gırgırlar ihlal 
etmekte ve küçük balıkları katletmektedirler, 
avcılık donem boyu kıçtan takma gırgırlar ba-
gis sisteminden neden takip edilmediğini bir 
türlü çözmüş değilim. Bunun  önlemini ve önü-
ne geçilmesini  kamu kurumlarınca yapılması 
gerektiğini vurgulamak isterim.Yetkililere so-
ruyorum balık olmazsa balıkçı  olurmu vicda-
nen herkes rahat mı soruyorum.

Sürdürülebilir balıkçılık yapılması için bölge-
miz üreme alanı olan mersin limanı deli burunu 
arası  mayıs, haziran, temmuz olmak kaydı ile 
en az 45 gün sardalya yumurtlama döneminde 
avcılığa kapatılması gerektiğine inanıyoruz.

Haksız kazanç sağlayan  binlerce amatör ba-
lıkçı yasak olan misina ağları ile milyolarca ba-
lığı katlediyorlar. Bu amatör balıkçıların derhal 
misina avı ile yaptıkları kaçak avcılığın önüne 
geçilmesi gerekmektedir. 

Sürdürülebilir balıkçılığı devam edebilmesi 
ve denizlerimizi korumak için  bütün balıkçı 
camiası ve kamu kurumlarının hasasiyet gös-
termesini rica ederim

Yasa dışı balıkçılığa hayır.
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AYIN DOSYASI

Pesca Turismo (Geleneksel Balıkçılık Turizmi) 
Balıkçılarımız İçin Ek Gelir Kaynağı Olabilir mi?
Peca turismo, Türkçesiyle “Geleneksel Balıkçılık Turizmi” ilk kez İtalya’da ortaya çıkan ve gerek denizel ekosisteme gerekse 

geleneksel küçük ölçekli balıkçılara katkısı kabul edilmiş, birçok ülkenin yasal düzenlemelerini yaparak uygulamaya geçirdiği bir 
aktivitedir.  

Türkiye’de konu üzerine yazılmış bir adet 
lisans tezi, uluslararası bir makalede birkaç 
paragraf bilgi ve Akdeniz Koruma Derneği’nin 
(AKD) Gökova Körfezi’nde yürüttüğü “Gele-
neksel Balıkçılık Projesi” raporu haricinde tek 
bir şey yoktur. Son dönemde FAO tarafından 
yürütülen ve Türkiye’nin de Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Mü-
dürlüğü kanalıyla dahil olduğu Blue Hope 
Teknik İşbirliği Programı kapsamında tekrar 
gündeme gelen Pesca turismo için en büyük 
engelin mevzuat eksikliği olduğu dikkat çek-
mektedir. Bu konuda ilk kez yasal mevzuat 
hazırlayan ve uygulamaya geçen ülke İtalya 
olmuştur. İtalya 1982 yılında pesca turismo 
mevzuatı hazırlamıştır. Bu nedenle, gelenek-
sel balıkçılık turizmi dediğimiz bu aktivite ulus-
lararası literatüre pesca turismo adıyla girmiş-
tir. İtalyanlar ilgili mevzuatı birçok kez revize 
etmiş ve geliştirmişltir. 13 Nisan 1999 tarih ve 
293 numaralı balıkçılık turizmi düzenlemeleri-
ne ilişkin İtalyan Kararnamesi (D.M. 13 aprile 
1999, n.293. Regolamento recante norme in 
materia di disciplina dell’attività di pescaturis-
mo, in attuazione dell’art. 27-bis della legge 
17 febbraio 1982, n. 41, e successive modi-
ficazioni. (G.U. n.197 del 23 agosto 1999)) 
birinci maddesinde pesca turismo; mürettebat 
haricindeki kişilerle rekreasyonel ve turizm fa-
aliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla gemi sa-
hibi tarafından ve balıkçı teknesi ile yürütülen 
faaliyetler olarak tanımlanmıştır. Gemi sahibi; 
şahıs, kuruluş ya da kooperatif olabilir. Bu kav-
ram denizde balıkçılık ve balıkçılık kültürünün 
yayılmasının haricinde, gemide yemek ve kıyı 
boyunca geziler gibi çeşitli aktiviteleri de kap-
samaktadır. Bu aktivitelere katılabilmek için 
bir yetki belgesine ihtiyaç vardır. Yetki belgesi 
için bir kısım evrakın ibrazı gerekir. Evrak ge-
minin kayıtlı olduğu yerin liman başkanlığına 
sunulmalıdır. Evrakların ibrazından itibaren 60 
gün içinde ilgili birim güvertede bulunmasına 
izin verilen kişi sayısını belirler ve yetki belge-
sini buna göre düzenler. Bu yetki belgesi yeni-
lenebilmektedir. Gemi sahibi tarafından mev-
zuat hükümlerine uyulmadığı takdirde yetki 
belgesi 1 yıl süreyle iptal edilir (Madde 5-7).

Pesca turismo, amatör balıkçılık ve 
sportif balıkçılıktan tamamıyla farklı bir 
aktivitedir. Bu faaliyetin amatör balık-
çılık turizm sertifikası almış teknelerle 
yapılan ve İngilizce charter fishing dedi-
ğimiz ticari faaliyetle de bir ilgisi yoktur. 

Amatör balıkçılık, 4/2 Numaralı Amatör 
Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi 
Hakkında Tebliğe (Tebliğ No: 2016/36) açık-
ça tanımlanmıştır. Buna göre amatör balıkçılık; 
sadece rekreasyon, spor veya dinlence ama-
cıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi 
gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balık-
çılık etkinliğidir. 

Sportif balıkçılık ise organize bir aktivitedir. 
Sportif balıkçılıkta, balıkçıların birbirleri arasın-
da, en büyük balığı yakalamaktan en çok balığı 
yakalamaya, zamana karşı balık yakalamaya 
vb kadar birçok serbest rekabet söz konusu-
dur. Bu tür aktivitelerde avlanan balık ya geri 
bırakılır ya da tüketilir ama asla ticari bir gaye-
ye bahis olamaz. 

Pesca turismo ile karıştırılmaması, ilişkilen-
dirilmemesi gereken bir diğer balıkçılık şekli 
amatör balıkçılık turizmidir (charter fishing). 
Aynı tebliğ amatör balıkçılık turizmini şu şekil-
de tanımlar; yerli ve yabancı amatör balıkçıla-
rın tebliğ ile getirilen kurallara uymak kaydıyla 
katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm et-
kinliğidir. Amatör balıkçılık turizmi, tamamen 

ticari bir aktivitedir ve tekne 
sahibi çoğu zaman balıkçı bile 
değildir. Teknesi olmayan ve/
fakat tekneyle çıkıp amatör 
avcılık yapmak isteyen amatör 
balıkçıların ihtiyacına hizmet 
veren bu aktivite, son on yıl 
içinde büyük bir gelişme gös-
termiştir. Foça, Marmaris, Gö-
kova Körfezi, Edremit ve Saroz 
Körfezinde çok sayıda tekne, 
amatör balıkçılık turizm ser-
tifikası alarak turistik amatör 
balıkçılık yapmaya başlamıştır. 
Foça’da bu şekilde çalışan 30 
civarında tekne sahibi bir ara-
ya gelerek bir kooperatif kur-
muştur. Günümüzde Ege kıyılarında 200’den 
fazla amatör balıkçılık turizmi organize eden 
tekne bulunmaktadır. Bu hızlı gelişme bera-
berinde, bir yandan diğer balıkçılarla (özellik-
le de küçük ölçekli balıkçılarla) anlaşmazlıklar 
yaşanmasına sebep olurken diğer yandan da 
balıkçılık yönetimi açısından önemli zorluklar 
ortaya çıkarmaktadır. Örneğin, amatör balık-
çılık turizmi faaliyetinde bulunan on binlerce 
kişinin daha ziyade hangi balık türlerini yaka-
ladığı, hangi alanları kullandığı, hangi miktar-
larda balık tuttuğu bilinmemektedir. Acaba 
bir yılda amatör balıkçılık turizmi tekneleriyle 
kaç ton balık tutulmaktadır? Bir rakam telaf-
fuz edebilecek yetkili veya akademisyen var 
mı? Varsa, hangi türler olduğunu da belirtmesi 
balıkçılığı yönetenlerce faydalı olabilir. Zira bu 
aktiviteden istatistiklere yansıyan bir şey ol-
duğunu sanmıyorum.

Pesca turismo, balıkçıyla bir günü 
veya belli bir zaman dilimini balıkçı 
teknesinde birlikte geçirmek, denizi, 
balıkçılığı, doğayı, balıkları, kültürü 
deneyimlemektir. 

Oysa amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde 
bulunan amatör balıkçılar için asıl amaç balık 
tutmaktır. Bazen yasal av boyunun altında ba-
lık avlandığı, bazen bir amatör balıkçı için gün-
lük yasal limit olan 5kg’ın üzerinde balık tutul-
duğu gözlenmektedir. 

Pesca turismo, yerli ve yabancı turistler için 
organize edilen bir balıkçılık aktivitesidir. Bel-
li koşulları yerine getirmiş ve ilgili bakanlıkça 
özel pesca turismo sertifikası verilmiş balıkçı 
gemisine konuk olan kişi veya kişiler, balıkçı-
lık operasyonunu izlemekten, güzel koylarda 
şnorkel kullanmaya, yüzmeye, teknede ge-
leneksel olarak pişen balıkları yemekten ba-
lıkçıyla sohbet etmeye kadar geniş bir yelpa-
zede olanaklar sunar. Pesca turismo için belli 
bir ödeme yapıp (İtalya’da adam başı 50 Avro) 
balıkçı teknesine konuk olan kişi veya kişiler, 
denizle ve balıkçılıkla iç içe özel bir gün geçir-
me fırsatı yakalarken balıkçılara da ek bir gelir 
elde etme fırsatı vermektedir. 

İtalya’da geleneksel balıkçılık turizmi yapan 
bir tekne iskelede müşteri bekliyor.

Pesca turismo amacıyla deni-
ze çıkan balıkçı daha az ağ atar, 
daha az sayıda paragat iğnesi 
yemler, dolayısıyla balık stokları 
üzerine etkisi de daha az olur. 
Pesca turismo’nun çok yönlü 
fayda sağladığını (ekonomik, 
çevresel, sosyal, kültürel) söyle-
mek yerinde olacaktır. 
Geleneksel balıkçılık turizmi-
nin önemli avantajları vardır:
• Ekonomik: Balıkçılar için al-
ternatif ve ek bir gelir…
• Sosyo-kültürel: Geleneksel 
ve bir ölçüde marjinal bir iş 
kolunun, denizel çevrenin, ba-
lıkların, balıkçının, kısaca bir 

kültürün ve yaşam tarzının tanıtılması…
• Çevresel: Canlı kaynaklar üzerindeki av 
baskısının azaltılması… 

İspanya’da pesca- turismo; “profesyonel ba-
lıkçılar tarafından düzenlenen, yaptıkları işin 
ticari değerini arttırmanın yanı sıra gelenekle-
rini, kıyafetlerini, tarihlerini ve deniz kültürünü 
tanıtmak amacıyla balıkçı teknelerinde yapılan 
tamamlayıcı ve ticari amaçlı balıkçılık aktivitesi-
dir” şeklinde tanımlanmaktadır.

Artık dünyanın birçok yerinde balıkçılar, tica-
ri balıkçı gemilerine meraklıları, ilgilileri kabul 
edip onları kendi denizleriyle, geleneksel av 
araçları ve balık tutma metotlarıyla, balık tür-
leriyle, denizle ve balıkla olan mücadeleleriyle, 
kısacası babalarından kalan bu kültür mirasıyla 
tanıştırmaktadır. Bu aktivite balıkçılarla toplu-
mun kaynaşması için çok uygun bir fırsat sun-
maktadır. 

İtalya’da geleneksel balıkçılık turizmi yapan 
bir tekne ve müşterileri.

Fransa Korsika’da balıkçı teknesine 2 turist al-
mak mümkündür. Ancak teknede 2 profesyonel 
balıkçı yer alıyorsa bu durumda yasalar 3 turiste 
izin verir. Eğer teknede tuvalet yoksa gezi 4 saat 
içinde, diğer türlü 6 saat içinde son bulur. Ücret 
kişi başı 50 Avrodur. Balıkçı teknesi kıyıdan 1 
milden fazla uzaklaşamaz! Teknede önemli ku-
ral ve açıklamaların bulunduğu bir pano vardır. 
Ayrıca yolcuların sigortalanması gerekir.

Fransız balıkçı pesca turismo faaliyetinde 
(Foto: Patrice Francour)

Günün sonunda, balıkçılığa meraklı turistler, 
yüzde yüz taze deniz ürünlerinden oluşan bir 
yemek yer. O gün tutulan balıkların, küçük bir 
koyda pişirilip hep birlikte yenmesi unutulmaz 
bir lezzet ve deneyim demektir.

Gökova’da Mehmet Doğan’ın yakaladığı sinag-
rit (Foto: V. Ünal)

Denizcan Durgun’un yapıp servis ettiği sübye 
sanatsal bir görüntü veriyor (Foto: V. Ünal)

Geleneksel balıkçılık turizmi aktivitesinin 
uygulanmakta olduğu ülkelerde ne gibi ya-
saların var olduğunu, detayları, uygulamaya 
aktarımını SÜR-KOOP Haber’in bir dahaki sayı-
sında ayrıntılı olarak ele alacağım için burada 
değinmeyeceğim. Ancak komşumuz Yuna-
nistan dahil olmak üzere, İspanya, İtalya ve 
Fransa’da pesca turismo uygulamaları ve mev-
zuat oldukça detaylı hazırlanmış ve balıkçıla-
rın önünü açmıştır. Bu konudaki bilgilerin, son 
zamanlarda pesca turismo kavramını sık sık 
duyan idareciler ve bilerek ya da bilmeyerek 
pesca turismo yapmak istediklerini söyleyen 
balıkçılar ve diğer paydaşlarca paylaşılması 
faydalı olacaktır. 

Türkiye’de pesca turismo konusunda ilk ve 
en ciddi girişim Akdeniz Koruma Derneği tara-
fından alınan bir proje sayesinde gerçekleşti. 
Akdeniz Koruma Derneği’nin Gökova’da baş-
lattığı pilot proje ile;

• Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi’nin bu iş 
için hazırlanmış özel bir teknesi olması istendi! 

• Geleneksel balıkçılara alternatif bir gelir 
kaynağı yaratılmak istendi!

• Böylelikle, balıkçılığa ve denize meraklı 
turistlerin merakları karşılanacak ve yöredeki 
turizm faaliyetlerine bir yenisi eklenecekti!

• Bu işi çok sayıda balıkçının yapması du-
rumunda, balık stokları üzerinde aşırı avcılık 
baskısı azalacak ve ekosistemin korunmasına 
yardımcı olunacaktı!

Ne yazık ki yasal engeller aşılamadı! 
Muğla’nın büyük şehir olmasıyla birlikte 

pesca turismo teknesi olarak hazırlanan ve 
Akyaka Belediyesinin elinde bulunan tekneye 
el kondu ve bu tekne çöp teknesi yapıldı! Bu 
konuda daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 
2016 yılında Avrupa’da çıkan aşağıdaki bilim-
sel dergideki makaleyi okuyabilirler (Bkz. Pia-
secki, W., Glabinski, Z., Francour, P., Koper,P., 
Saba,G., Garcia, A.M., Lepetit,A., Tservenis,R., 
Ünal, V., Karachle, P.K., Kızılkaya, Z., and 
Stergiou,K.I., 2016. Pescatourism-A European 
Review and Perspective. Acta Ichthyologica 
et Piscatoria (2016) 46 (4): 325–350, DOI: 
10.3750/AIP2016.46.4.06 

Prof.Dr. Vahdet ÜNAL
Ege Üniversitesi 

Su Ürünleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi
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AKD tarafından hazırlanan pesca turismo 
broşürü

Sonuç olarak, iklim değişikliğinin yaşandığı, 
balık stoklarının aşırı avcılığa maruz kaldığı, 
özellikle küçük ölçekli balıkçıların yetersiz ve 
düzensiz balıkçılık geliriyle yaşamını zor ko-
şullarda sürdürmeye çalıştığı bir dönemdeyiz. 
Pesca turismo bu sorunlarla başa çıkmak için 
sihirli bir değnek olmasa da geleneksel küçük 
ölçekli balıkçılarımız için alternatif bir ek gelir 
kaynağı olabilir. Ege ve Akdeniz kıyılarımız, bu 
iş için çok uygun koşullara sahiptir.

Milyonlarca turistin geldiği 
Türkiye’de, balıkçılarımız da turizmden 
küçük ama kendileri için önemli bir pay 
alabilir. Bunun için yapılması gereken 
tek şey: yasal mevzuatın oluşturulma-
sıdır!

AKD’nin yarım kalan projesi geliştirilebilir. 
FAO Blue Hope Teknik İşbirliği Programı kap-
samında pilot bölge seçilen Gökova Körfezi 
pesca turismo için ideal koşullar sunmaktadır. 
İtalya’nın 1982 yılından bu yana uygulama-
ya koyduğu pesca turismo için bir an önce 
harekete geçmeliyiz. Güvenlik, hijyen, tekne 
koşulları, eğitim, sertifikalandırma gibi so-
runlar halledilebilir. Yeter ki yasal mevzuat 
oluşturulsun! Haydi! AKD’nin bıraktığı yerden 
devam…

AKD tarafından 2013’te BSGM’de yapılan 
pesca turismo sunumu

Not: Bu yazı, 2013 yılında yönettiğim B. 
Güzelyağdöken’in lisans tezinden ve aşağıda-
ki kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmıştır. 
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Yasadışı Balıkçılığa Bir Darbe de  İzmir’den
Su ürünleri kanununun TBMM’de 10 yıl bekletilmesini fırsat bilen yasadışı balıkçılığın kalesi 

haline gelen İzmir’de yasadışı balıkçılarla olan İzmir Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliğinin 
kararlı mücadelesi sonuç vermeye başladı.

2010 yılından beri üç tarafı denizlerle çevrili 
ülkemizin balıkçılarını yönetilmesinin temelini 
teşkil eden 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 
komisyonlardan geçip kanun hazırlandığı hal-
de TBMM Genel Kuruluna indirilip yasallaşma-
dığından dolayı Türkiye’de deniz ve balıkçıları 
Tarım ve Orman Bakanlığının 4 yılda bir düzen-
lediği tebliğlerle idare ediliyor. Ortada doğan 
bu yasa boşluğunu kendilerine kazanç kapısı 
yapan yasadışı balıkçılar: özel tekneleriyle, 
amatör balıkçı yatlarıyla deniz dibini tarayarak 
algarnalarla, demirden yapılmış kapan ve kale 
şeklindeki ağlarla deniz biyoçeşitliliğini yok 
ederek; tebliğde yasaklanmış olan boylardaki 
balıkları,  posedion çayırlarını ve mercan yuva-
larını parçalayıp yok ederek günlük kayıt dışı 
kazançlarını ceplerine indirmektedir.

İzmir’i Yasadışı Balıkçılığın Kalesi 
Yaptılar

Mevcut yasalarla caydırıcı işlemlerin yapıla-
maması ile yasadışı tekneler sayılarını geçtiği-
miz yıllarda 3-4 misli artırdı. İzmir Su Ürünleri 
Kooperatifleri Bölge Birliği uzun yıllar boyun-
ca Merkez Birliği ile birlikte bu tip kanunsuz 
çetelere karşı mücadeleyi sürdürmektedir. 
Üniversiteler, Ticaret Odaları ve yerel basın 
kuruluşlarıyla birlikte sürdürdükleri toplantı, 
bilgilendirme ve mücadele birliği anlayışı ma-
alesef bölgedeki yasadışı balıkçılık anlayışını 
engelleyemedi. İzmir Su Ürünleri Kooperatifle-
ri Bölge Birliği bıkmadan usanmadan bu müca-
deleyi İzmir’den  Ankara’ya her kapıyı çalarak 
anlatmaya çalışıyor. Sayın Metin KARAN “ Biz 
uzun yıllardır birlik olarak bu tip arkadaşlarla 
bu işi yapan teknelerle imkânımız dâhilinde 
bütün ilgililere; bu durumu belgeleriyle, delille-

riyle, tutanak ve dilekçelerimizle sıkıntılarımızı 
ilettik. Denizlerimizin biyoçeşitliliğini, sürdü-
rülebilir bir balıkçılıkla balıkçılarımızın gelece-
ğini düşünen ve ekmek kapısı denizlerimizin 
mevcut bitki örtüsünü, deniz canlısının yaşam 
hakkına saygı duyan, gelecek nesillere güzel 
bir ülke, güzel bir deniz bırakmayı arzu eden 
herkesi bu yasadışı avcılık mücadelesine da-
vet ediyorum.” dedi.

Kararlı Mücadele Semere Verdi
İzmir Bölge birliğinin kararlı mücadelesi, ka-

rarlı tutumu ve takipçiliği semere vermeye baş-
ladı. İzmir’de 15 Mayıs 2019 sabahı güvenlik 
güçleriyle birlikte bakanlık yetkililerinin ortak 
yürüttüğü bir operasyonla Güzelbahçe limanın-
da kaçak avlanma yapanların deniz patlıcanı, 
yasadışı avları ve av malzemelerine el konuldu. 
Haklarında yasal işlem başlatıldı. Bu durumu 
alkışlarla karşılayan kıyı balıkçıları denize balık 
tutmak için attıkları ağları parçalayıp kendileri-
ni zarara uğratan bu kişilerin yakalanmasından 
büyük mutluluk duyduğunu ifade ettiler.  İzmir 
Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı 
Metin KARAN “ Kimse üstünde durduğu dalı 
kesmeye kalkmasın, kalkarsa sonunda böyle 
yere düşer. Günün kısa kazancı uğruna kıyı ba-

lıkçısının yarınlarının yok edilmesine seyirci kal-
mayacağız. Bu mücadelemizi yetkililerle birlikte 
onların desteğiyle yasadışı avcılığın biteceği 
zamanı görene kadar devam edeceğiz.” dedi.

Buz Makinesi Bayramı
İzmir Güzelbahçe Su Ürünleri Kooperatif-

leri Başkanı Ünal GÖRGÜN’ün kırsal kalkınma 
projesiyle birliğe kazandırdığı buz makinesiyle 
barınak sağlıklı buza kavuştu.

İzmir Güzelbahçe Su Ürünleri Kooperatifi; 
2018 yılı Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal 
kalkınma projesinden hazırladıkları %50 hibe 
kredi karşılığı buz makinesi çalışmasıyla, balık-
çıların en büyük girdilerinden olan buz ihtiyaç-
larını 24 saat kesintisiz olarak kendi balıkçı ba-
rınakları içinde kurulu olan buz makinesinden 
karşılayacak bir tesise kavuştu. Güzelbahçe 
Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ünal GÖRGÜN 
“Kooperatiflerde birçok yönetim, birçok baş-
kan görev alır, başkanlık yapar. Ama hepsi be-
lirli süreyi doldurup geçip giderler. Önemli olan 
bulunduğun zamandan geriye kalacak bir eseri 
topluma, topluluğa kazandırmaktır. Balıkçı ar-
kadaşlarımızın bir ihtiyacını karşılayabildiysek 
onların işlerini kolaylaştıracak bir esere emek 
koymuşsak bizden mutlusu olamaz.” dedi.

Başkan Ünal GÖRGÜN, “Ben ömrümü deniz-
lerde geçirdim. Yani başkanlığa bu işin mutfa-
ğından geliyorum. Balıkçının ihtiyacını, derdini, 
sorunlarını birebir yaşıyorum.  Bu yüzden baş-
kanlığım süresince elimden geldiğince onların 
hayatını kolaylaştıran, emeklerini büyütecek, 
kazançlarını artıracak, girdilerini ucuzlatacak 
ortak projeleri hayata geçirmeye, birliğe ka-
zandırmaya çalışıyorum.” dedi. 

“Uzatma Ağı Donamı ve Avcılığı Kursu” 
Gerçekleşti
WWF-Türkiye’nin desteklediği kadın balıkçılara yönelik “Uzatma Ağı Donamı ve Avcılığı Kursu”, 

Mersin’in Erdemli İlçesinde düzenlendi.
Kursa katılan 18 kursiyer: “Bu süreçte bilinç-

lendik, gücümüzün farkına vardık. Balıkçılıkta, 
denizde artık biz de varız. Pek çok kadına ek-
mek kapısı açıldı. Geleceğe umutla, güvenle 
bakıyoruz” diyor. 

Mersin-Erdemli, 30 Mart 2019- WWF-
Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Küçük 
Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi projesi kap-
samında, Mersin’in Erdemli ilçesinde, kadın 
balıkçılara yönelik düzenlenen Uzatma Ağı 
Donamı ve Avcılığı Kursu’na destek veriyor. Er-
demli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erdemli 
İşkur Hizmet Merkezi ile Erdemli Halk Eğitim 
ve Akşam Sanat Okulu tarafından gerçekleşti-
rilen kurs, WWF-Türkiye ve Erdemli Su Ürünleri 
Kooperatifi tarafından destekleniyor. 20 Mart 
– 18 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşe-
cek kursun sonunda, 18 kadın kursiyer, Uzat-
ma Ağı Donamı ve Avcılığı Sertifikası alacak.

Pasinli: “Kadınlar küçük ölçekli balıkçılığın 
her aşamasında daha fazla rol almalı”

9 Akdeniz ülkesi ile birlikte, küçük ölçekli 
balıkçıların gelir kaynaklarının iyileştirilmesi, 
balıkçılıkla ilgili yönetim süreçlerine katılımla-
rının sağlanması amaçlarıyla ‘Küçük Ölçekli Ba-
lıkçılık Ortak Yönetimi’ başlıklı uluslararası bir 
proje yürüten WWF-Türkiye’nin Genel Müdürü 
Aslı Pasinli konuyla ilgili şu görüşleri açıkladı: 
“Kadınlar, küçük ölçekli balıkçılığın değer zinci-
rinin her halkasında çok önemli bir role sahip. 
Süreçteki kilit rolleri doğa koruma yaklaşımı 
açısından da büyük bir önem taşıyor. Balıkçılık 
sektöründeki kadınlar ağırlıkla işleme ve pa-

zarlama süreçlerinde yer alsa da küçük ölçekli 
balıkçılığın her aşamasında daha fazla rol al-
maları ve karar alma süreçlerine dahil olmaları 
gerektiğini düşünüyoruz.”

18 kadın balıkçı 1000 kişiye ulaşacak

Kurs çerçevesinde WWF-Türkiye’nin desteği 
ile Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde 
düzenlenen atölye çalışmasında, Ege Üniversi-
tesi Öğretim Görevlisi Dr. Huriye Göncüoğlu Bo-
dur, kursiyerlere ve Erdemlili kadın balıkçılara, 
“Dünyada ve Türkiye’de Kadın Balıkçılar" başlık-
lı sunum gerçekleştirdi. Etkinlikte ayrıca liderlik 
ve toplumsal cinsiyet konularında atölye çalış-
maları yapıldı. Göncüoğlu; "Kadınlar ve erkekler, 
balıkçılık mesleğini yüzyıllardır birlikte yapıyor. 
Dünyada, balıkçılık sektöründe kadın varlığı sa-
dece resmi kayıtlarda değil, sanatın-yaşamın 
her alanında görünür durumda. Türkiye'de ise 
kadın balıkçıların meslekteki varlığının bilinme-
si ve karar alma süreçlerine katılımı ülkemiz ve 
balıkçılık adına olumlu, ancak yapacak daha çok 
iş var. Erdemli’de kadın balıkçılar, kadın istihda-
mının ve iş gücünün artmasına katkı sağlıyor. 
18 kadın balıkçının öncülüğünce başlayan bu 
çalışma, önce 180 kadına sonra çarpan etkisiy-
le 1000 kişiye ulaşarak, istihdam alanı yaratma 
potansiyeline sahip" dedi.

Akdeniz Koruma Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi Esra Kartal da “Biyoçeşitlilik ve Balıkçılık” 
başlıklı sunumunda sürdürülebilir balıkçılık, ka-
dın, kültür ve biyoçeşitlilik konularının birbirleri 
ile organik ve döngüsel bir bağ içinde olduğu-

na dikkat çekti. Kartal, tarihin en başından beri 
çevreleri ile doğrudan iletişim içinde olan kadın-
ların, üretim süreçlerinde biyoçeşitliliğin korun-
masında kilit bir role sahip olduğunu vurguladı.

Mersin’de uzun yıllardır balıkçılık yapan 
Emine Sümer, deniz ve balıkçılıkla ilişkisini şu 
sözlerle özetledi: “Ben sahil kenarında doğ-
dum, denizde büyüdüm. Deniz zaman içinde 
tutku haline geldi. İlk başlarda balıkçılık yap-
mam alay konusuydu çevremde. Oysa bütün 
sıkıntılarımı, dertlerimi unutuyorum denizde. 
Deniz öyle güzellikler sunuyor ki bize adeta 
doğayla bütünleşiyorum.” Sümer kadın balıkçı-
lara yönelik kursu ve atölye çalışmasını da şu 
sözlerle değerlendirdi: “Bu kurs ve atölye çalış-
masından önce yaptığımız işin önemini fark et-
miyorduk. Bu sayede bilinçlendik, gücümüzün 
farkına vardık ve ‘artık biz de varız’ diyoruz. 
Pek çok kadına ekmek kapısı açıldı. Geleceğe 
umutla, güvenle bakıyoruz.” 
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KOOPERATİFÇİLİK

S.S.Urla İskele Su Ürünleri Kooperatifi
1988 Yılında İzmir ‘İn Urla İlçesinde Kurulan Kooperatifimiz,45 Ortağı İle Urla, İskele Balıkçı Barınağında Faaliyetlerine Devam 

Etmektedir.
Yönetim Kurulu Üyeleri
- İbrahim Temiztepe (kooperatif başkanı)
- Şaban Mavuk (2.Başkan)
- Memduh İlginer (Sayman üye)
Denetim Kurulu Üyeleri
- Hüseyin Bor
- Ertaç Akgün
- Emrah Küntay
Eski başkanlar
- Arif Süren
- Ergin Vural
- İsmail Enginer
- Yücel Çakır
Divan Başkanları
- Cumhur Küntay
- Atilla Gördük
- İsmail Enginer
Kooperatif Müdürü
- Murat Enginer
Başlıca faaliyet ve gelir kaynaklarımız
- Balık şatışı 
- Özel tekne barındırma hizmeti
Barınakta geçiçi bağlı bulunan teknelerden  

barınma ücretleri, ilgili banka aracılığı ile oto-
matik ödeme sistemi ile havale yoluyla yapıl-
maktadır. 

- Tekne park ve bakım-onarım hizmetleri
-Kar  buz satışı 
-Balıkçı lokali 
-Donuk ve işlenmiş ürün satışı ( tüm hatla-

rı ile hazır olup,15 gün içerisinde faaliyetine 
başlayacaktır)    

 Hedeflenen Yatırımlar
-Balık işleme tesisi (başlıca hedefimizdir)
-Ağ dikim ve tamir  atölyesi
-Donuk ürün satış noktaları
-Pişmiş ürün satış noktaları
Misyonumuz
-Son yıllarda yöremizde önemini yitiren ba-

lıkçılığı bir meslek haline getirip,hak ettiği say-
gınlığa ulaştırmak ve elde ettiğimiz gelirin her 
kuruşunu ortaklarımıza ve balıkçılık sektörüne 
geri dönüşümünü sağlamak.

Vizyonumuz
Öncelikle yöremizde, sonralarında  tüm 

su ürünleri kooperatifleri içerisinde öncü 
olup,sektörde söz sahibi olan bir meslek örgü-
tü olmak.

Ortaya koyduğumuz bu vizyon ile çıktığımız 
bu yolculukta son yıllarda hız alarak durmadan 
çalışmaktayız.

Her yatırımımızın asli hedefi; ortak balıkçı-
larımıza yani ; meslektaşlarımıza zaten zorlu 
olan çalışma koşullarını hafifleterek, destek 
olmaktır.

Bunun için son dört dönemdir, ortaklarımızın 
kooperatifimize yapmış oldukları katkılar göz 
önüne alınarak yapılan hesaplamalar netice-
sinde;

- Av malzemesi
- Tekne bakım malzemeleri
- Tekne çekim-atım ücretlerinin karşılanması 

gibi
Ortaklarımız için maddi yükü olan ihtiyaçla-

rını hibe ederek üzelerinden bir nebze de olsa 
yük almayı hedefledik.

Peki bunu nasıl yaptık ?
Öncelikli ve en eski faaliyet alanımız ortak 

balıkçılarımızın avladığı balıkların parekende 
olarak urla-iskele mahallesi sakinlerine ve top-
tancılara  satışının yapıldığı ,balık mezatımızdır.

Her ortak müstahsilin satışı göz önüne alı-
narak yapılan değerlendirmede, kooperatife 
kesilen komisyon değeri en yüksek olan ortak-
tan, en düşük ortağa kadar herkez bu hibeler-
den ,hak almaktadır.

İşte tam bu noktada; emeğin değerini vere-
bilmek ve şeffaf olarak hakkaniyeti sağlamak 
için,yeni bir balık satış sistemi  geliştirdik.

Yerli ve milli elektronik mezat programı !!
Tamamiyle koopertifimizin çalışma siste-

mini yansıtan ve işleyişimize uygun olarak 
tasarlanan bu program sayesinde hız ve takip 
edilebilirlilik sağlamayı hedefledik.

Elektronik mezat işleyişi
-Sabahın erken saatlerinde’ vira bismillah 

‘diyerek; denize açılan ortaklarımız nasiplerini 
soğuk zincir kırılmadan mezat alanımıza geti-
rirler.

- Avlanan ürünler,kooperatif çalışan-
larına teslim edilip; boy, cins ve türlerine 
ayrılıp,tartılarak mezatta sergilenmeye başla-
nır.

Hazırlanan her ‘tabak’ürün elektronik mezat 
sistemine kayıt edilir.

  Günün erken saatlerinde başlayan bu çalış-
ma  mezat başlama saatine kadar (aralık -şu-
bat ayları arasında saat=11:00 da,mart-kasım 
ayları arasında ise;saat =10:00 ‘da) devam 
eder.

- Mezat başlama saatinde,teşhir edilen 
ürünler tek tek fiyat ve tür bilgisi verilerek 
mezatımıza katılan müşterilerimize arz edilir.

Taban fiyatın tarafımızca belirlendiği me-
zatımızda, satışa çıkan ürün en yüksek fiyatı 
veren müşteriye satılarak, ücreti peşin olarak 
tahsil edilir.

- Tüm ürünlerin satış verileri satış ile eş za-
manlı olarak elektronik mezat programımıza 
işlenir.

(Kayıt esnasında barkotlar ile eşleştirilen 
her tabak ürün, satışı yapıldıktan sonra ‘barkod 
tabancasına okutularak ‘ kullanıcı ana ekranı-
na düşürülür,ana ekrandaki moderatör fiyat ve 
alıcı bilgisini veri tabanına girmesiyle,ürünün 
satışı gerçekleşmiş olur.)

Tüm ürünlerin talep edenlere arz edilmesiy-
le mezat tamamlanır.

Satılmayan balıklar ne yapılıyor ?
- Mezatta talep edilen fiyat üzerinden koo-

peratifimiz bünyesine  satın alınarak ya işlen-
mesi ve paketlenmesi için anlaşmalı kuruma 
gönderilir ya da carrefoursa marketler zinciri-
ne satışı gerçekleştirilir.    Resim 15-işlenmiş 
ürün etiket ve ürünlerin kooperatife alınması

Günün sonuda sisteme kayıt edilen 
satışlar,program tarafından otomatik olarak 
muhasebeleştirilip,balıkçımıza peşin  olarak 
ödemesi yapılır.

Elektronik mezatın kooperatifimize fayda-
ları

-Hızlı ve şeffaf veri kaydı
-Satışları muhasebeleştirmede kolaylık
-Ortaklarımıza karşı hesap verilebilirlilik.
-Devlet kurumlarımıza sağlıklı veri sunma 

imkanı
-Kazanılan komisyon değerlerinin kayıt altı-

na alınma kolaylığı
Bu sistemin kurumumuza kattıklarının ya-

nında resmi kurum ve kuruluşlara  da ciddi kat-
kıları olacağını düşünmekteyiz.

-Sağlıklı veri kaynaklarına kolaylıkla ulaşıl-
masını;

-Hangi dönemde,hangi tür balık avlandığını
-Hangi türden ne kadar avlandığını
-Hangi kooperatifin ne kadar girdi sağladı-

ğını
-Kooperatiflerin denetlenmelerin de kolay-

lıklara sebeb olacağını

-Elde edilen veriler ışığında bölgesel faali-
yetler konusunda fikir sahibi olunmasını

-Küçük ölçekli balıkçıların ülke ekonomisine 
kattıklarını

-Küçük ölçekli balıkçıların gelirlerinin belge-
lendilirip, ziraai kredi kullanımlarında  kolaylık 
sağlayabileceğini, düşünmekteyiz.

Bu düşünce ile yola çıkarak el attığımız her 
alanda işimizi layıkıyla yapmak ve ortaya koy-
duğumuz vizyon ile geleceğimizi programla-
manın telaşı içerisindeyiz.

Amaçımız balıkçılığın saygı duyulması gere-
ken bir meslek olduğunu hissettirmektir.!!

Gazi mustafa kemal atatürk’ ün  dediği gibi;
‘Denizciliği türk’ün milli ülküsü olarak düşün-

meli ve onu az zamanda başarmalıyız.’
“Tüm emekçi meslektaşlarımıza saygıyla, 

nasibiniz bol olsun”
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