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Ramazan Özkaya ICFO
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Oldu
10-13 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen ICA Küresel
Konferans ve Genel Kurulunun, ilk gün gerçekleşen Uluslararası Balıkçılık
Kooperatifler Örgütü (ICFO) Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçimlerde,
Sür-Koop Genel Başkanımız Ramazan ÖZKAYA, ICFO Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı olarak seçildi. Yapılan seçim ICA Genel Kurulunda da kabul edildi.
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez
Birliği (SÜRKOOP) ülkemizdeki balıkçılık sektörünün en büyük örgütlü gücüdür. SÜRKOOP kurulduğu
günden beri su ürünleri alanında
faaliyet gösteren gerek tarım sektöründeki gerekse ülkemizdeki diğer kooperatif örgütleri arasında
istikrarlı ve geleceğe emin adımlarla
ilerleyen ve gelişen kooperatif üst
örgütlerimizden biridir. Balıkçı ortaklarının ekonomik olduğu kadar
mesleki olarak da üretimden pazarlamaya kadar sorunlarını çözmeye
çalışmaktadır. Ortaklarının hak ve
menfaatlerini ilgili her platformda
yasal yetkileri çerçevesinde temsil
etmeye ve korumaya çalışmaktadır.
SÜRKOOP bugüne kadar sektördeki ilgili resmi ve özel kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri
ile iyi ilişkiler geliştirmiş, sorunların
çözümüne. Balıkçılık ve su ürünleri
sektörünün ortaklarına ve ülke ekonomisine ekonomik ve sosyal katkısını artırmaya çalışmıştır. Bugüne
kadar bağlı bölge birlikleri, kooperatifleri ve ortakları ile önemli başarılara imza atmıştır.

“Türk Kooperatifçilik hareketi
için önemli bir kazanım”
SÜRKOOP geldiği noktada gelişen
ülke ve dünya koşulları çerçevesinde dünyadaki gelişmeleri izlemeye
ve balıkçılık konusunda diğer ülkelerdeki balıkçılar ile işbirliğine ihtiyaç duymuştur. Dünyanın en büyük
balıkçılık ve su ürünleri örgütü olan
Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin
(ICA) de üyesi olan Uluslar Arası Balıkçılık Kooperatifleri Örgütü (ICFO)
’ya geçtiğimiz yıl 5 Haziran 2014
tarihinde ICFO Başkanı ile SÜRKOOP
Genel Başkanı Ramazan ÖZKAYA

Değerli Balıkçı Dostlar, Genellikle her
yıl ocak ayında yazılan yazılar, geçen
yılın muhasebesinin yapıldığı yılsonu
ve yeni yılda nelerin hedeflendiğini
belirten yılbaşı yazıları şeklinde olur.
Dr. Erhan Ekmen Sayfa 2>

Bakan Çelik, Balıkçılık
ve Su Ürünleri Sektör
Temsilcilerini Kabul Etti
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik
sektör temsilcileri ile biraraya geldi.
Bakan Çelik, göreve gelmesinin
ardından ilk sektör toplantısını, Su
Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan
ÖZKAYA, Su Ürünleri Yetiştiricileri
Üreticileri Merkez Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Faruk Coşkun, Deniz Üreticileri Avcıları Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı
Ali GÜNEY, Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürü ve sektör temsilcileri
ile gerçekleştirdi.
Su ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği olarak Yönetim Kurulu
ve Bölge Birlik Başkanları Erdoğan
KARTAL, Ali BAYRAK, Nihat BEYA-

ZIT, Kenan ÇINAR, Şükrü İLİKHAN,
Mithat ALTUNAY, Barış ZAMAN,
Osman DEMİRKOL, Ahmet YAPICI,
Oktay TÜRETKEN, Mustafa ÇİFTÇİ
temsilci olarak toplantıya katılım
sağlandı. Sayfa » 4’de

21 Aralık Dünya
Kooperatifçilik Günü
arasında üyelik anlaşması imzalanmıştır.
ICFO üyeliğinin ardından yapılan
ilk faaliyet Güney Kore’de bulunan
Pukyong National Universitesi’ne
bu yıl içerisinde tam burslu olarak,
yüksek lisans eğitimini tamamlamak
üzere Su Ürünleri Mühendisliği eğitimi almış öğrenci gönderilmiştir.
Bu yıl ülkemizde çok büyük katılımlarla Antalya’da yapılan ICA toplantısıyla beraber ülkemize gelen
ICFO temsilcileri: Uluslararası balıkçılık kooperatifleri organizasyonu
(ICFO) Başkanı: Kim-Im Kweon, Genel
Sekreteri Park Kwang Bum , Endonezya Su Ürünleri Kooperatif Örgütü
Başkanı Wibisono Wiyono, Vietnam
Su ürünleri Kooperatifleri Merkez
Birliği Başkanı Nguyen Dac Thang,
Başkan Yard. Trun Thu Hang, Maldivler Balıkçılık organizasyonu Genel
Sekreteri Adulla Shakir Mohamed,
Koordinatörü Hassan Shifaz, Filistin Balıkçılık Kooperatifleri Temsilcisi Jamal Burnata, Nepal Su ürünleri
Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı
Saroj Kumar Sharma, Genel sekreter:
Prassanna Kumar Koirala, Moirilitius
Balıkçılık Kooperatifleri Merkez
Birliği Genel Sekreteri Dodla- Bhemah Kemwantee,
Tanzanya
Su
Ürünleri kooperatifleri
federasyonu
Yöne-

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Gününde,
Muğla’da Köy-Koop Muğla Bölge Birliği tarafından
kutlama toplantısı düzenlenmiştir.

tim Kurulu Üyesi Frank Muganyizi.
Türkiye’den: Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı; Ramazan
ÖZKAYA, Balıkesir Bölge Birlik Başkanı Kenan ÇINAR, Hatay Bölge Birlik Başkanı Nihat BEYAZIT, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik
Genel Müdürü Arif Sami SEYMENOĞLU, Milli Kooperatifler Birliği Başkanı
Muammer NİKSARLI, Tarım Reformu
Genel Müdür Yrd. Mehmet ÖZGÜN,
Avcılık ve Kontrol Dairesi Başkanı M.
Altuğ ATALAY ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünden Dr. Erhan EKMEN
İle beraber ICFO genel kurul toplantısı 10.11.2015 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan toplantı da başkanımız Ramazan ÖZKAYA Uluslararası Balıkçılık Kooperatifler Örgütü (ICFO)‘nun
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
seçilmiştir.
Toplantının ardından, Alanya Su
Ürünleri Kooperatifine heyet olarak
ziyarette bulunulmuştur. Alanya Su
Ürünleri Kooperatifi Başkanı Adnan
SİPAHİOĞLU tarafından yapılan toplantıdan sonra yurtdışından katılım
sağlayan misafirlere tekne turu düzenlenmiştir.

Bu kutlamalara Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği ve Muğla Aydın Su ürünleri Bölge Birliği olarak
katılım sağlanmış ve etkinlik içerisinde katılımcılara Muğla-Aydın Su
Ürünleri Bölge Birliği balık dağıtımı
gerçekleştirmiştir. Kooperatifler;
kendi kendini yöneten, kendini denetleyen, ilkeleri olan en demokratik kuruluşlardır.
Kooperatifçilik ilkeleri
Gönüllü ve herkese açık ortaklık:
Kooperatifler, cinsel, sosyal, ırksal,

siyasal ve dinsel ayırımcılık olmaksızın, hizmetlerinden yararlanabilecek ve ortaklığın sorumluluklarını
kabule razı olan herkese açık gönüllü kuruluşlardır. Sayfa » 3’te

Karadeniz’de Hamsi Avcılığımızın
Uluslararası Boyutu ve Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Hamsi
İzleme Projesi
Ali Cemal Gücü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü

Ayın Dosyası
Sayfa 5 »
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Yeni Ufuklar
Değerli Balıkçı Dostlar, Süreli yayınlarda adet olduğu üzere; genellikle her
yıl ocak ayında yazılan yazılar, geçen yılın muhasebesinin yapıldığı yılsonu
ve yeni yılda nelerin hedeflendiğini belirten yılbaşı yazıları şeklinde
olur. Sizlerle bu sayıda bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonrası için
yapılması gerekenler üzerinde duracağım.
Önce geçen yıllarda su ürünleri alanında üretici örgütleri konusunda AB’de
neler oldu ve AB’ye uyumla ilgili ne
gelişmeler yaşandı kısaca hatırlayalım.
2013 Aralık ayında AB Resmi Gazetesinde yayınlanan son Reformun etkileri aradan geçen 2 seneye rağmen
geçen yıl da devam etti. Halen reform
sürecinde alınan kararların hayata geçirilmesi ve ilk uygulamaların sonuçlarının
değerlendirilmesi yapılıyor. AB, üretici
örgütlerinin artık sadece üretimin planlanmasını değil bu planın pazara yönelik
yapılmasını istiyor. Bir taraftan denizden
sofraya ürünün değerini arttırmanın, diğer taraftan tüketicinin yeterli miktarda
ve sağlıklı ürüne kolayca ulaşabilmesinin
yollarını bulmaya çalışıyor. Tabii ki bu arada stoklar üzerinde baskıyı artırmadan sürdürülebilirliği sağlamak gerek.
Tabii ki bütün bunları yaparken AB’nin elindeki en önemli
politika uygulama aracı Üretici örgütleri.
Bu gelişmeler AB’ye uyum çalışmaları sürdüren ülkemiz
için yol gösterici mahiyette ve oldukça önemli. Bu nedenle
ülkemiz tarafından yakından takip edilmeli. Bu açıdan geçen sene Haziran ayında tamamlanan AB Eşleştirme Projesi zamanla bakımından büyük şans oldu. AB’den gelen
uzmanlar ile bu süreç yakından takip edildi. Ülkemiz için
önemli bir bilgi birikimi sağlanan bu çalışmalar sonunda
değerli çıktılar elde edildi. Bu çıktılar doğrultusunda 2016
yılında Üretici Örgütleri Rekabet Gücünü Arttırma Projesinin bir alt bileşeni olarak çalışmalara devam edilecek.
Bunun yanı sıra AB Komisyonu ile yapılan görüşmelerde
2016 Yılı Programlaması kapsamında yeni bir proje daha
kabul edildi. Taşra Teşkilatı ve Üretici Örgütlerinin Kurumsal Kapasitelerinin Geliştirilmesi AB Eşleştirme Projesi,
aslında 2015 yılı Haziran ayında biten AB Eşleştirme Projesinin devam projesi niteliğinde. Böylece 2014 yılında
başlanan çalışmalar hız kesmeden 2016 ve sonraki yıllarda da devam edecek.
Yine 2014 yılında başlayan ve 2015 yılında ülkemiz
adına övünç verici şekilde gelişen bir başka önemli başarı
daha var.
Malumlarınız olduğu üzere; Su Ürünleri Kooperatifleri
Merkez Birliği (SÜRKOOP) 2014 yılında Haziran ayında
imzalanan mutabakat ile Dünya’nın en büyük kooperatifçilik örgütü olan Uluslararası Kooperatif Örgütü (ICA)

altında Dünya çapında su ürünleri
kooperatiflerinin en üst teşkilatı
olan Uluslararası Balıkçılık Kooperatifleri Örgütü’ne (the International Co-operative Fisheries Organisations - ICFO) ülkemiz adına
üye olmuştur. Bu üyelik sürecinde
yapılan yoğun görüşmeler sonuDr. Erhan EKMEN cunda ICFO’nun Büyük Kongresi
2015 yılı Kasım ayında ülkemizde
Gıda Tarım ve
gerçekleştirilmiştir. Bu genel kuHayvancılık Bakanlığı
Tarım Reformu Genel
rul sırasında yapılan seçimde MerMüdürlüğü
kez Birliğimiz, ICFO’nun Başkan
Teşkilatlanma
Yardımcılığına seçilmiştir. Bu hem
Daire Başkanlığı
Projeler ve Dış İlişkiler
ülkemiz hem de Merkez Birliğimiz
Çalışma Grubu Sorumlusu
adına büyük bir onur ve aynı zamanda ciddi bir sorumluluktur.
Burada ülke olarak üstümüze yüklenen sorumluluğun
stresi çok daha büyük. Çünkü bu gelişmeler sonunda
yaşanabilecek herhangi bir başarısızlık sadece Merkez
Birliğimizin değil, ülkenin başarısızlığı olarak karşımıza çıkacak. Bu nedenle sorumluluk tek bir kuruma değil, ilgili
bütün paydaşlara ait olacaktır. İster kamu tarafında, ister
örgüt tarafında olsun herkesin bu konuda tam desteğine
ihtiyaç bulunmaktadır.
Tarım alanında kooperatiflerimizin, geçtiğimiz 5 yıldır
Avrupa Birliği’ne uyum çalışmalarında sürdürülen ve her
biri ince uzun bir yolun kilometre taşı kabul edilecek faaliyetlere yenileri eklenerek çalışmalara devam ediliyor Bu
kapsamda, bu sene önemli faaliyetlerde bulunulduğunu
söyleyebiliriz.
Elbette bu çalışmalar Türkiye gibi bir ülke için yeterli
değildir. Üretim potansiyeli, ürün çeşidi, üretim miktarı ve
değeri açısından ülkemiz Avrupa’da lider, Dünya’da devlerden biri konumundadır. Daha çok çalışmalı, daha fazla
çözüm üretmeli ve bunları en kısa sürede balıkçımızın hizmetine sunmalıyız.
Ülkemizde büyük bir atılım dönemine giren kooperatifçilik hareketinin bütün sorunlarına rağmen, uluslararası
ilişkileri kullanarak gelişimini artan bir hızla devam ettirmesi gerçek memnuniyet verici bir durum. Bu başarıların
diğer örgütlerimize de örnek olacağına ve 2016 yılında ülkemizde bu tip yeni girişimlerin giderek artacağına ve bizleri daha güzel yeni ufuklara ulaştıracağına inanıyorum.
Bu vesile yeni yılınızı kutluyor ve sağlıklı, mutlu, birlik ve
beraberlik içinde, bol kazançlı bir yıl diliyorum.

Kuzey Irak Türkiye’den
Su Ürünleri İstiyor
Türk su ürünleri sektörünün dünya genelindeki tanıtım faaliyetleri
devam ediyor. Gıda temininde Türkiye'nin ana tedarikçi ülke olduğu Kuzey
Irak'ta, Erbil kentinde 16-19 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenen
Irak Agrofood Fuarı'na katılan Su Ürünleri Tanıtım Grubu standına Iraklılar
yoğun ilgi gösterdi.
110 firmanın katıldığı Irak Agrofood Fuarı’nda STG
standının en yoğun ilgi gören stantlardan biri olduğunu
kaydeden Su Ürünleri Tanıtım Grubu Yönetim Kurulu
Başkanı Melih İşliel, “2015 yılında 16. Fuar katılımımızı
Erbil Irak Agrofood Fuarı’na gerçekleştirdik. Bu fuara
ikinci kez katıldık. Kuzey Irak’ta Türkiye’den yoğun bir
şekilde su ürünleri talebi var. Fuara hem ithalatçıların,
hem de halkın ilgisi yoğundu. Başarılı bir tanıtım etkinliğine imza attık” dedi.
Türkiye’nin 2014 yılında Irak’a yaptığı su ürünleri ihracatının 15 milyon dolar seviyesinde olduğuna kaydeden
İşliel, “Türkiye, Irak’ın gıda tedarikinde birinci ülke konumunda. Türk ürünlerine yoğun bir ilgi var. Bu ilgiyi daha
büyük çapta fırsata çevirmek istiyoruz.” diye konuştu.
Irak’ta özellikle dondurulmuş su ürünleri talebinin fazla

olduğuna işaret eden İşliel, orada Türk kanatlı sektörünün yakaladığı ihracat başarısının kendilerine ilham verdiğini, su ürünleri sektörü olarak 2023 yılı hedeflerine
ulaşmada Irak’a da özel önem verdiklerini ve gelişebilecek bir pazar olarak gördüklerini sözlerine ekledi.
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Yasadışı-Kuraldışı Avcılık
Zengin iç su kaynaklarına ve uzun bir sahil
şeridine sahip olan ülkemizde, balıkçılık uzun
yıllardır avcılık yoluyla yapılmaktadır.
Balıkçı teknelerinin sayısının artması ve bilinçsiz yapılan avcılık nedeni
ile balık stoklarında azalmalar meydana gelmektedir. Nüfus artışına
bağlı olarak artan, hayvansal protein ihtiyacının karşılanması için, avcılık yoluyla elde edilen su ürünleri
üretiminin yetersiz kalması, dünya
ülkelerinde kültür balıkçılığı yoluyla
elde edilen üretim miktarının arttırılmasına yönelik çalışmaları hızlandırmıştır.

Tüm dünyada avcılık üzerine
tedbirler geliştirilirken ülkemiz
maalesef uygulama konusunda
bu durumda biraz geride kalmıştır. Yeni çıkacak olan 1380
su ürünleri kanunu en büyük
umut dayanağımızdır.
Kooperatifler olarak sürdürülebilir
avcılık tedbirleri ile ilgili bir takım
çalışmalar yapılmış ama ne yazık ki
devamlılığı sağlanamamıştır. En güzel örneklerinden birinden bahsetmek istiyorum;
İsveç Bilimler Akademisi tarafından
Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Amerikalı Ekonomist ve Siyaset
Bilimci Prof. Elinor Ostrom'un, ödüle
giden en önemli eserleri arasında
yer alan ''Ortak Malları Yönetmek''
kitabında Alanyalı balıkçıların uyguladığı bir yöntemi anlatıyor.
Ostrom'un, 1990'da yazdığı ve
Nobel'e giden yolda en önemli eserleri arasında gösterilen Ortak Malları Yönetmek adlı kitabında Türk
araştırmacı Fikret Berkes'in Alanyalı
balıkçıları incelediği çalışmalarından geniş örnekler seçerek şunları
anlatıyor: ''Alanya'da 1970'lerde
balıkçıların balık alanlarını paylaşımı
kavgaya neden oluyordu. Geniş şiddet yaşanıyor, daha iyi balık alanlarını bulma yarışı masrafları artırıyordu. Alanya'daki balıkçı kooperatifi,
dâhiyane bir fikir buldu. Balık alanlarını balıkçılara dağıtmaya başladı.
Sistem 10 yılda oturdu. Buna göre
balıkçıların listesi çıkartılıyor. Balık
alanları belirleniyor. Balıkçılar kura
çekilerek bu alanlara dağıtılıyor. Her
balıkçı ertesi gün bir yandaki balık
alanına kaydırılıyor. Böylece herkesin şansı eşit oluyor. Kuraya belediye başkanı ve jandarma da katılıyor.

Ancak sistemin uygulanması ve gözetimi balıkçılarca yapılıyor.
Bahsi geçen konuda Alanya kuralları
katılımcıların koyduğu ve yönettiği
ortak kamu malı kullanımına örnek
oluşturuyor. İyi bir kooperatifçilik
ve iyi bir yönetim biçimi uygulaması olan bu uygulama bize balıkçılarımızın kendi kendilerini kontrol edebileceği konusunda umut
veriyor. Bunun yanında uygulama
olarak yalnızca birkaç başarı örneği
gösterdiğimiz hem ekonomik hem
de sürdürebilir balıkçılığı sağlamak
maalesef sadece yasal yaptırımlarla
söz konusu olabilecek.

Denizlerimizdeki kaynakların
her geçen gün tükenmeye yüz
tuttuğu ülkemizde en büyük sıkıntılarımız yasa dışı ve kural dışı
avcılıktır. Yasa dışı ve kural dışı
balıkçılığı bütün dünya denizleri
ve okyanusları için tehdittir. Öyleki yapılan hesaplamalar dünya
çapında 11 ile 26 milyon ton
balığın bu yolla avlandığı ve 9 ile
24 milyar dolarlık bir ekonomik
kayba sebebiyet verildiği belirtilmektedir (Agnew ve diğ., 2009).
Sanayi balıkçılığının daha az çabayla
daha fazla ürün toplamaya yönelik
büyük balıkçı tekneleri ve av araçları,
balık stoklarının gelişmesine engel
olmaktadır. Uzun dönemde balık miktarını korumak için balıkçılık sahalarının biyolojik kapasitesinin artırılması
gerekiyor. Denizlerimiz birçok koldan
sömürülüyor fakat hiç kimse korumuyor. Yeni 1380 Su Ürünleri Kanunun tüm koruma tedbirleri, yaptırım
uygulamalarıyla bir an önce çıkması
en büyük temennimizdir.

İmtiyaz Sahibi ve Yayınlayan
S.S Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Adına
Ramazan ÖZKAYA
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ayşegül ÇINAR
Genel Yayın Yönetmeni
Reyhan ALACAYAKA
Haber Müdürü
Erdoğan KARTAL
Merkez Adres: Konur 2 No:54/8 Bakanlıklar /ANKARA
Tel: 0312 419 22 88 • Fax: 0312 419 22 89
www.surkoop.com • info@surkoop.com • sur_koop@yahoo.com.tr
Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın - Aralık 2015 ANKARA
Baskı:
Pozitif Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.
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KOOPERATİFÇİLİK
KOOPERATİFÇİLİK

ICA Genel Kurulu
Antalya’da Gerçekleştirildi
Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) Küresel Konferansı ve Genel Kurulu
10-13 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlendi. 700 oyun 407’sini
alan Kanadalı aday MoniqueLeroux ICA’nın yeni başkanı seçildi.
ICA Küresel Konferansı ve Genel
Kurulu 10-13 Kasım 2015 tarihleri
arasında Antalya’da yapıldı. Ev sahipliğini Türkiye Milli Kooperatifler
Birliğinin yaptığı ve 76 ülkeden
1.000’in üzerinde kooperatifçi iştirak ettiği konferansa: Sür-Koop
Merkez Birliği’ni temsilen Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği
Başkanı; Ramazan ÖZKAYA, ve Birlik
Müdürümüz Ayşegül Taşdemir, Balıkesir Bölge Birlik Başkanımız Kenan
ÇINAR, Hatay Bölge Birlik Başkanımız Nihat BEYAZIT katıldı.
ICA Genel Kurulu ile birlikte ICA
çatısı altındaki sektör örgütlerinin
yönetim kurul toplantıları, kıta örgütlerinin toplantıları ve konu bazında komisyonların toplantıları ve
bazı önemli konularda konferanslar
gerçekleştirdi. Konferanslarda uzmanlar ve araştırmacılar tarafından
kooperatifçiliğin güncel sorunları
ve çözüm önerileri ele alındı.
Küresel Konferans, ICA Direktörü Charles Gould’un “Hoşgeldiniz”
konuşması için ev sahibi örgütün
başkanı olarak Muammer Niksarlı’yı
kürsüye daveti ile başladı.

Niksarlı: Başardık, mutluyuz
TÜRKİYE KOOP Genel Başkanı Muammer Niksarlı kısa konuşmasında
konferans hazırlık sürecini özetleyerek mali desteklerinden dolayı
başta Halkbank, Esnaf Kefalet Kooperatifleri ve Türkiye Tarım Kredi
Kooperatifleri Merkez Birlikleri ve
Pankobirlik olmak üzere tüm kooperatif örgütlerine teşekkür etti.
Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı
Genel Sekreteri ve Gümrük ve Ticaret Bakanına da teşekkür eden
Niksarlı, süreç boyunca TÜRKİYE
KOOP ile birlikte çalışan ve her türlü
desteği sağlayan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel
Müdürü Arif Sami Seymenoğlu’na
da teşekkür etti. Türk kooperatiflerinin sorunlarına da atıfta bulunan
Niksarlı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ülkemizde seçimlerden önce görülen kötü olaylar nedeniyle dünyanın bazı ülkelerindeki yöneticiler
vatandaşlarını Türkiye’ye gitmeme
yönünde uyardılar. Bütün uyarılara
rağmen bu toplantının Türkiye’de
yapılması için çok gayret gösterdik,
tüm dünyadaki kooperatif yöneticilerini Türkiye’ye getirmek için. ICA
Başkanı’na çok teşekkür ediyoruz.
Ülkemiz 1 Kasım seçimlerinden
sonra rahatlamış, herkes derin bir
nefes almıştır. Artık eksik kalan iş-

21 Aralık Dünya
Kooperatifçilik Günü
Ortaklar tarafından gerçekleştirilen demokratik denetim: Kooperatifler, politika oluşturma ve karar
alma süreçlerine katılan ortaklarca
denetlenen demokratik kuruluşlardır.
Ortakların ekonomik katılımı: Ortaklar, kooperatiflerinin sermayesine adil bir şekilde katkıda bulunur ve
bunu demokratik olarak yönetirler.
Özerklik ve bağımsızlık: Kooperatifler özerk, kendi kendine yeten ve
ortaklarınca yönetilen kuruluşlardır.
Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme:
Kooperatifler, ortaklarına, seçilmiş
temsilcilerine, yöneticilerine ve
çalışanlarına kooperatiflerinin gelişimine etkin bir şekilde katkıda bulunabilmeleri için eğitim ve öğretim
imkânı sağlar.

lerimizi tamamlama zamanı gelmiştir. Yeni kooperatifler yasasının bir
an önce çıkarılması gerekmektedir.
Bu yasa ile kooperatiflerimizin Ticaret Odaları vesayetinden kurtarılmalarını, tek çatı altında toplanıp
güvenilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmalarını bekliyoruz.”
Niksarlı, sözlerini şöyle tamamladı:
“Kooperatifçi dostlarım, dünyamızın birçok bölgesinde yaşanan ve
bir kültüre dönüşen şiddet, birebir
olumsuzluklarını hissetmeye başladığımız çevre sorunları, küresel
ısınma ve iklim değişikliği, kooperatiflerimizi daha fazla sosyal
sorumluluk almaya zorlamaktadır.
Bu sosyal sorumlulukları göz ardı
etmeden ticari ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Bu toplantılarda üretilecek
fikirlerin ve alacağımız kararların
farkındalık yaratılması ve tanınabilirliğimiz açısından yeterli olmayacağı kanısındayım. O nedenle
de yeni seçilecek ICA Başkanının
kendisinin dinamik olması yetmeyecek, tüm yapıyı da dinamik hale
getirmesi gerekecek.”

Dame Pauline: Türkiye’ye
teşekkürler..
Konferansın açılışında ikinci konuşmayı ICA Başkanı Dame Pauline
Green yaptı. Green Türkiye’de ilk
defa toplantı yaptıklarını belirterek, “Türkiye gerçekten çok güzel
bir ülke. Bu toplantıya ev sahipliği
yapan Türkiye Milli Kooperatifler
Birliği Başkanı Muammer Niksarlı ve bizleri bu toplantıda yalnız
bırakmayan Sayın Bakan Cenap
Aşçı’ya teşekkür ediyorum” diye
konuştu. Green konuşmasında ayrıca kooperatiflerin dünya kalkınma
politikalarında oynadıkları rolün giderek arttığına dikkat çekerek G20
toplantısının burada, Antalya’da
ICA Genel Kurulundan hemen sonra yapılmasını da mutlu bir rastlantı
olduğunu söyledi.

ICA Genel Kurulu
13 Kasım’da yapılan ICA Genel
Kurulu ICA Başkanı Dame Pauline
Green’in Yönetim Kurulu raporunu
sunuş konuşması ile başladı. Green konuşmasında son dokuz yılın
(2011-2015) kendi kariyerinde
önemli bir dönemi kapsadığını ve
elde edilen başarıların kendisinin

değil, yönetim kurulunun ve ICA
personellinin olduğunu söyledi.
Green özellikle bir yıldır yaptıklarını anlattı ve Birleşmiş Milletler’in
2030 Gündemine ilişkin rapora dikkat çekerek bu raporda kooperatiflere yer verildiğinin altını çizdi.
Genel Müdür Charles Gould da
2014 yılında ICA’ya 26 yeni kooperatif katıldığını ve temsil edilen
ülke sayısının da 2 artırıldığını söyledi. Gould ayrıca ICA Strateji Belgesi (Blueprint) ve Kooperatif On
yılı raporu ve uygulamasına dikkat
çekti.

Monique Leroux yeni ICA
Başkanı seçildi
Genel Kurulda kullanılan 700 oyun
407’sini alan Kanada’lı kooperatifçi
Bayan Monique Leroux ICA’nın yeni
Başkanı oldu.
Üç öncelikli bir hedef belirleyerek
seçimlere giren ve başarılı olan
Monique Leroux, Kanada’nın en
büyük kooperatif bankası olan
Desjardins’in yönetim kurulu başkanı ve CEO’su. Leroux’u tüm kooperatif delegeleri ayakta alkışladı.
Pauline Green’e veda
Pauline Green’e veda töreninde
muhtelif hediyeler verildi ancak
dikkati çeken hediyeyi TÜRKİYE
KOOP Başkanı Muammer Niksarlı
verdi. Niksarlı yaptığı kısa konuşmada Green’e hizmetleri için teşekkür etti ve Köy-Koop’a bağlı
Isparta’lı kadın kooperatif ortaklarının ördükleri Pauline Green resminin yer aldığı bir ipek halı hediye
etti. Duygulu anlar yaşayan Green
hem Niksarlı’ya hem de halıyı dokuyan kadınlara teşekkür etti.
Genel Kurulda, Dame Pauline
Green'e ayrıca ICA'nın 2015 yılı
Rochdale Pioneers ödülü verildi.
ICA Başkanı Pauline Green’den görevi devralan Monique Leroux ise
Başkanlığa seçilmesinden duyduğu
mutluluğu dile getirerek bütün seçmenlere teşekkür etti.
407 oy ile başkan seçilen Leroux,
Kanada Kooperatif Finans grubu
olan Desjardins Group Başkanı ve
CEO’su görevlerini sürdürmekle
beraber Dünyanın en büyük kooperatifçilik zirvelerinden biri olan olan
Quebec Kooperatif Zirvesinin de
kurucusudur.

Kooperatifler arasında işbirliği:
Kooperatifler, yerel, ulusal, bölgesel
ve uluslararası oluşumlarla birlikte
çalışarak ortaklarına daha etkin bir
şekilde hizmet eder ve kooperatifçilik hareketini güçlendirir.
Topluma karşı sorumlu olma: Kooperatifler, ortaklarınca onaylanan
politikalar aracılığıyla toplumlarının
sürdürülebilir kalkınması için çalışırlar.
Üçüncü sektör olarak da kabul edilen (Kamu- Piyasa) kooperatifçilik. Dünyada 1816 yılında Robert
OWEN isimli kişi tarafında fikir
olarak ortaya atılmış 1844 yılında
Rochdale kasabasında 28 dokuma
işçisi bir araya gelerek tüketim kooperatifi kurarak kooperatifçilik hareketini başlatmışlardır.

İlk kooperatif bankası
Almanya’da 1972 yılında Kurulan Kooperatiflerin uygulamaları başarılı oldukça kooperatifçilik tüm dünyaya yayılmaya
başlamıştır.
Dünya genelinde 750.000’den fazla
kooperatif faaliyet göstermektedir.
Bu kooperatiflerde yaklaşık 100
milyon kişi çalışmaktadır. Bu sayı
çok uluslu şirketlerin sağladığı istihdamdan %20 daha fazladır. Ayrıca
yaklaşık 1 milyar kişi bu kooperatiflere ortaktır. Bu veriler kooperatiflerin ekonomik gücünü göstermesi
açısından önemlidir.
Ülkemizde kooperatifçilik Mithat
Paşa ile başlamıştır Mithat paşa
köylünün sıkıntılarını gidermek
köylünün refah seviyesini yükseltmek ve köylüyü yüksek faizle para
verenlerin elinden kurtarmak için
1863 yılında Memleket sandıklarını kurmuştur. Kurulan memleket
sandıkları köylünün ihtiyacı olan
paranın bir kısmı bu sandıklardan
sağlanmıştır.
Mithat Paşa tarafından 1867de
hazırlanan ve kabul edilen Memleket Sandıkları Nizamnamesi’yle,
Türkiye’de Tarım Kredi Kooperatiflerinin ilk temeli atılmıştır. Başlangıçtaki ilgiyi azalttığından Memleket
Sandıklarının yerine Menafi(faydalı)
Sandıklar kurulmuştur. Daha sonraları bu sandıkların yerini 1888de
kurulan Ziraat Bankası almıştır.
Kooperatifçilik, Cumhuriyet devrinde tekrardan ele alınmış ve kooperatiflerin kurulmaları muhtelif
yollarla teşvik edilmiştir. Özellikle
Atatürk, bütün konuda olduğu gibi

kooperatifçilik konusunda da ülkenin önderi olmuştur. Atatürk, kooperatifçiliği daima teşvik etmiş, bu
konuda muhtelif kanunların çıkarılmasını sağlamıştır.
1969 yılında 1163 sayılı kooperatifler kanunu çıkarılmıştır.

1982 tarihinde kabul edilen
Anayasamızda kooperatifçiliğin
geliştirilmesi için Anayasamızın 172 maddesinde;
“Devlet milli ekonominin yararlarını
dikkate alarak, öncelikle üretimin arttırılmasını ve tüketicinin korunmasını
amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirler alır” demiştir.
1988 yılında kooperatifler kanunu yeniden düzenlenmiş ve 1991
yılında da Milli Kooperatifler Birliği
kurulmuştur.
BM Genel Kurul’unun 64. dönem
çalışmaları çerçevesinde alınan 18
Aralık 2009 tarih ve 64/136 sayılı Kararı ile 2012 yılı “Uluslararası
Kooperatifler Yılı (UKY)” olarak ilan
edilmiştir. 2012 UKY sloganı “Kooperatif işletmeler daha iyi bir dünya
kurar.” olarak belirlenmiştir.
Kooperatifçilik için önem arz eden
bir diğer kuruluş, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ise 2002 yılında
kooperatifçiliğe ilişkin hedefler, politika çerçevesi, bu kapsamda devletlerin rolü ve teşvik için almaları
gereken önlemleri ayrıntılı bir şekilde ele alan “Kooperatiflerin Teşvik
Edilmesi” başlıklı 193 sayılı Tavsiye
Kararını kabul etmiştir. Avrupa Birliği (AB) bünyesinde ise, kooperatiflerin; sosyal ve ekonomik önemine,
geliştirilmesine ve desteklenmesine, rekabet yeteneklerinin arttırılmasına yönelik çalışmalar ve düzenlemeler yapılmıştır.
Günümüzde GTB, GTHB ve ÇŞB’nin
görev ve sorumluluk alanında
faaliyet gösteren 26 ayrı türde
84.232 kooperatif bulunmakta
olup, bunların ortak sayıları toplamı ise 8.109.225’tir.

Bugün ülkemizde 8 milyondan fazla insanımızın ekonomik faaliyetlere katılmasını
sağlayan kooperatifçilik sisteminin daha etkin ve verimli bir
yapıya kavuşturulması için her
türlü destek sağlanmalıdır
2016 Yılının sermaye birikimi sağlayan, Ortakları için en iyi fiyata
ulaşan, Ortaklara en yüksek geri
ödemeyi yani risturn ödemesini
sağlayan, Piyasada istikrar ve piyasa barışını sağlayan, En yüksek
ciroya(satış geliri) Ulaşan, Sermayenin tabana yayılmasına katkıda
bulunan, Ortaklarına kendi-kendine
yönetme yeteneği (katılımcılık) sağlayan ve İşgücüne istihdam imkânı
yaratan kooperatiflerin olduğu yeni
bir yıl diliyorum.

GÜNDEM

GÜNDEM

Bakan Çelik, Balıkçılık ve Su
Ürünleri Sektör Temsilcilerini
Kabul Etti
Bakan Çelik, göreve gelmesinin ardından ilk sektör
toplantısını, Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği Yönetim
Kurulu Başkanı Ramazan ÖZKAYA, Su Ürünleri Yetiştiricileri
Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Coşkun,
Deniz Üreticileri Avcıları Üretici Merkez Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı Ali GÜNEY, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü ve
sektör temsilcileri ile gerçekleştirdi.
Su ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği olarak Yönetim Kurulu ve Bölge Birlik Başkanları Erdoğan KARTAL, Ali BAYRAK, Nihat BEYAZIT, Kenan ÇINAR, Şükrü İLİKHAN, Mithat
ALTUNAY, Barış ZAMAN, Osman DEMİRKOL,
Ahmet YAPICI, Oktay TÜRETKEN, Mustafa
ÇİFTÇİ temsilci olarak toplantıya katılım sağlandı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk
Çelik, su ürünleri sektörünün yeni bir mevzuata kavuşması gerektiğini söyleyerek 1882
yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde
nizamnameler ile sektörün mevzuatının şekillendiğini, daha sonra Cumhuriyet döneminde
çeşitli bakanlıkların çalışmaları ile mevzuatın
yenilendiğini hatırlatan. Çelik, şunları kaydetti:
"1971'e kadar da bu nizamnameler ile idare edildi. Yaklaşık 44 yıldır müstakil bir yeni
düzenleme, günümüz koşullarına uygun bir
yasaya kavuşamayan bu sektörün, yeni bir
mevzuata kavuşması gerekiyor. En önemlisi
de Avrupa Birliği sürecinde mevzuata uyumu
açısından yasanın son derece önemli olduğunu biliyoruz. Mevzuatın yenilenmesi ile ilgili
görüşlerinizi almak, sektörün yaşadığı sorunlar
nelerdir birinci ağızdan sizleri dinlemek, fotoğrafını çekmek, hızlı bir şekilde de yapılması gerekenleri gerçekleştirmek için bir araya geldik."
Diyerek üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de
25 milyon hektar deniz alanı, 177 bin kilometre uzunluğunda 33 akarsu, 200 doğal göl, 308
baraj gölü, bin 300 gölet bulunduğuna dikkati
çekerek Balıkçılık sektörünün 57 bine yakın
istihdam gerçekleştirdiği için de son derece
önemli olduğunu vurgulayarak, filoda 18 bin
745 geminin bulunduğunu kaydetti.
Bakan Çelik, bu zenginliğin yanı sıra Su
ürünleri yetiştiricileri alanında toplam 2 bin
365 tesis bulunduğunu ifade eden Çelik, de-

nizlerde 500, iç sularda ise 300 tür ürünün
bugüne kadar tespit edildiğini, bunlardan 100
civarındaki türün ise avcılık konusu olduğunu
kaydetti.
Çelik, 2014 yılında yapılan faaliyetler neticesinde 537 bin ton üretimin gerçekleştiğini
dile getirerek, bunun 676 milyon dolarlık bir
ihracata dönüştüğünü, 198 milyon dolar ithalat gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bu önemli sektörün desteklenmesi gerektiğine işaret eden Faruk Çelik, "2003'ten
bu yana yaklaşık 1 milyar liralık destek sektörümüze sağladık. Ayrıca 2004'ten sonra
ÖTV'den muaf olması ile 1,2 milyar liralık ÖTV
desteği sağlamış bulunuyoruz" diye konuştu.
Konuşmasının artından sektör temsilcilerini
dinlemek istediğini belirterek konuşmaları için
sektör temsilcilerine söz verdi
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği
olarak ÇELİK’ten 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun acilen meclisten geçirilmesi, 2012
yılında olduğu gibi kadük olmaması gerektiğini
söyledi. Sürdürülebilir balıkçılığın öneminden
bahseden balıkçılarımız ; avcılıktan geri çekilen teknelerin alımı ile ilgili desteklemenin av
filosundaki büyük teknelerin de alınana kadar
devam etmesi gerektiğini dile getirdiler. Ayrıca koruma alanlarının genişletilmesi, yasa dışı
avcılığın önüne geçilmesi için kontrol elamanlarının çoğaltılması gerektiğini dile getirdiler.
Sürdürülebilir balıkçılığın devamı için gerekli
önlemlerin alınması gerektiği önemine vurgu
yapıldı. Balıkçılık sektörünün kazançlı sektör
durumuna gelebilmesi için bakanlık desteklerinin önemi anlatıldı. Bakan Faruk Çelik tüm
sektör adına konuşulanları dikkatlice dinlemiş
en kısa zamanda yeni su ürünleri yasasının çıkarılacağının sözünü vererek, olumsuzlukların
giderileceğinin temennisinde bulundu. Katılımcılar memnun bir şekilde toplantıdan ayrıldılar.
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2016 -2020 Tebliğ Çalışmaları
Başladı
2016 -2020 tarihleri arasında kullanılacak olan "4/1
Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen
Tebliğ" ve " 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını
Düzenleyen Tebliğ"lerinde yapılması gereken değişikler;
Balıkçılarımız, Sahil Güvenlik Komutanlığı Temsilcileri, İl
Müdürlüğü Temsilcileri, Kooperatif Başkanları ve Merkez
Birliği Genel Başkanı Ramazan ÖZKAYA’nın katılımlarıyla
tartışmaya açılmış olup, alınan görüşlerin ve ortak kararların
Merkez Birliğine gönderilmesi çalışmaları Bölge Birliklerince
başlatılmıştır.
İlk çalışma toplantısı 18.11.2015 tarihinde
Urla İskelesinde Ege Üniversitesi Su Ürünleri
Fakültesi toplantı salonunda, İkinci toplantı ise 20.11.2015 tarihinde Kocaeli Bölge
Birliğince Karamürsel’de, üçüncü toplantı
17.12.2015 tarihinde İstanbul Bölge Birliğinde gerçekleştirilmiştir. Bölgelerdeki toplantılar önümüzdeki tarihlerde yapılmaya devam
edecek olup Ocak ayında Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından yapılacak
olan geniş katılımlı toplantıda son görüşler
şekillenip bakanlığa tebliğ edilecektir.
Tebliğ hazırlık aşamasında; STK’ların yanında diğer kurumların görüşlerini, üniversitelerin
de akademik çalışmalarının da desteklediği
yer-zaman ve boy yasakları ile birlikte avcılıkta kullanılacak araç gereçlerin de tanımının yapılacağı, koruma alanlarının nerelerde olacağı,
hangi av araç ve gereçlerine yasak getirileceği, tebliğe uygun avcılık yapmayanların cezasının ne olacağı, hepsi tebliğ maddelerinde yer
aldığından kooperatifler, birlikler ve merkez
birliği olarak çalışmalarımız devam etmektedir.

Mezgitte En Verimli Sezon
Denizlerde av yasağının 1 Eylül’de sona ermesinin ardından
Karadeniz’de mezgit balığı avcılığında son yılların en verimli
sezonunun gerçekleştirildiği bildirildi.
Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı
Hamdi Arslan, mezgitin son yıllarda en verimli
sezonunu yaşadığını söyledi.
Mezgitin şu ana kadar istenilen miktarda avlandığını ifade eden Arslan, “Geçen yıl günlük
ortalama 50-200 kilogram arasında avlanıyordu. Bu yıl mezgit balığı 300-500 kilogram
arasında avlanıyor, hatta birkaç gün 1 tona
yakın mezgit avlayan teknelerimiz oldu. Bu da
demektir ki mezgit balığında verim iyi” dedi.
Arslan, hava şartları iyi gittiği sürece mezgitin istenilen miktarda avlanmaya devam
edeceğini belirterek, “Teknelerimiz yaklaşık üç

aydır mezgit avcılığı yapıyor, üç ay da gayet iyi
geçti. Aralık ayını da bu şekilde güzel geçiririz
ama ocak ayından sonra bunu söyleyemeyebiliriz. Ocak ayından sonra mezgit avcılığı azalacak, fiyatı da yükselmeye başlayacaktır” diye
konuştu.
Tezgahlarda 7-10 lira civarında satılan mezgitin, balıkçılardan 3 lira gibi bir fiyata alındığına dikkati çeken Arslan, “Maalesef bu üzücü
bir durum. Sabahın erken saatlerinde soğuk,
fırtına demeden ekmeğinin peşine düşen balıkçı emeğinin karşılığı alamıyor. Parayı yine
aracılar kazanıyor, balıkçı ve vatandaş bu işten
olumsuz etkileniyor” ifadelerini kullandı.
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Karadeniz’de Hamsi Avcılığımızın Uluslararası Boyutu ve Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Hamsi İzleme Projesi
Bir ülkenin sahip olduğu canlı deniz kaynakları nasıl idare edeceği kendi seçimidir. Bu kaynakları bilimsel verilere dayalı olarak
işletilmesi ve uzun vadede en yüksek ürünün elde edilebilmesi hedeflenebilirlen sürdürülebilir yüksek ürün bir kenara bırakılarak
sadece balıkçılık yoluyla iş gücü sağlamak ve sadece balıkçılık sektörünü gözetmek gibi farklı politikalar da izlenebilir. Bu durum
büyük ölçüde o ülkenin kendi politik seçimidir. Ancak; yayılım alanının genişliği ve göç gibi faktörler nedeni ile farklı ülkeler
tarafından paylaşılan stoklar söz konusu olduğunda stoğun işletiminde uluslararası menfaatler devreye girmektedir.

K

aradeniz balık stoklarının boyutları açısından ele alındığında göz
ardı edilemeyecek büyüklükte bir
potansiyele sahiptir. Bu denizden
elde edilen balığın %90’ından fazlası sınır aşan ve paylaşılan stoklar
oluşturan, küçük pelajik balıklardan
elde edilmektedir. Türkiye diğer
Karadeniz ülkeleri ile karşılaştırıldığında, özellikle Sovyetler Birliği’nin
dağılmasından sonra, elde edilen
ürünün tamamını tek başına avlar
duruma gelmiştir. Diğer taraftan
bilindiği üzere dünya nüfusu hızla artarken bu nüfusu doyurmak
için gereken kaynaklar aynı oranda
artmamakta; hatta giderek küçülmektedir. Bu da ülkeleri paylaşılan
kaynaklardan en fazla payı alma
yarışına itmektedir. Ortaya çıkan
yarışın kuralları ise Bölgesel Balıkçılık Yönetimi Organizasyonları’nca
konmaktadır. Bu tip uluslararası organizasyonlarca hazırlanan düzenlemeler ve kaynak paylaşımlarının
temelinde, bilimsel ölçütler çerçevesinde toplanmış, veriler önemli rol
oynamaktadır. Diğer bir deyişle, söz
paylaşıma geldiğinde ülkeler ellerindeki veriler ölçüsünde söz ve hak
sahibi olmaktadır. Bu tip verilerden
yoksun olan ülkelerin stok paylaşımında mağdur duruma düşmesi ise
kaçınılmazdır. Bu duruma en çarpıcı
örnek Türkiye’nin orkinos avcılığında yaşadığı acı deneyimleridir.
Akdeniz’de, sınır-aşan ve dolayısıyla
paylaşılan bir stok olan orkinos balığının avcılığı yine bir Bölgesel Balıkçılık Yönetimi Organizasyon olan
ICCAT (The International Commission for the Conservation of Atlantic
Tunas) tarafından düzenlenmektedir. ICCAT 2002 yılında orkinos
stoklarının aşırı avlanmasına bağlı
olarak azalma göstermesi üzerine,
kota uygulanmasına karar vermiştir.
Avlanacak toplam av miktarı, kota
uygulanmaya başlamadan önce yakalanan toplam orkinos miktarı üzerinden belirlenmiş ve ülkelere dağıtılan kota da ülkelerin daha önce
rapor ettikleri av miktarı oranında
yansıtılmıştır. Başlangıçta ICCAT
üyesi olmayan Türkiye, pazarda yer
alabilmek için 2003 yılında ICCAT’a
üye olsa da elinde bu türün avcılığına ait yeterli bilimsel veri olmaması,
bu grup içinde söz sahibi olabilmesine ve dahası hak ettiği kota miktarını almasına engel olmuştur. Ülkenin
25 dolar/kg ücret ile ihraç edilen bu
değerli kaynaktan hak ettiği payı
alamıyor olması büyük bir ekonomik
kayıptır
Öte taraftan Türkiye’yi bağlayıcı kararlar alabilecek tek Bölgesel
Balıkçılık Yönetimi Organizasyonu,
ICCAT, paylaşılan stok oluşturan
tek balık türü de orkinos değildir.
Türkiye’nin denizlerinden elde ettiği
ürünün tek başına ortalama %60’ını
oluşturan hamsi de Karadeniz’in sınır-aşan türlerinden biridir.
Aynı şekilde son yıllarda özellikle balık unu ve yağı fabrikaları için
önemli bir ham madde olması ne-

deni ile önem kazanan çaça balığı
ve hamsiden sonra yine yüksek
av oranları veren istavrit balığı da
Karadeniz’in sınır-aşan, paylaşılan
türleri olarak anılmaktadır. Neredeyse tamamı paylaşılan stok kategorisinde ele alınan Karadeniz’de,
balıkçılığın düzenlenmesinin ulusal
boyutta çözülemeyeceği uzun yıllar
önce anlaşılmış ve bu konuda uluslararası girişimler 1960’lı yıllarda
başlamıştır. Varna Konvensiyonu
kapsamındaki ilk Balıkçılık Antlaşması 1960 yılında Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi, COMECON ülkeleri arasında imzalanmıştır.
Ancak Türkiye’nin bu konseye dâhil
olmaması nedeniyle antlaşmanın
dışında kalması, girişimin beklenen
başarıyı sağlayamamasında önemli bir faktör olmuştur. Daha sonra
Bulgaristan, Romanya ve Türkiye
Akdeniz Balıkçılık Konseyi (General
Fisheries Council for the Mediterranean, GFCM) çatısı altında buluşmuş ancak
bu defa da zamanın
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin
gruba dâhil olmaması
sonuç alınmasına engel olmuştur. Sonuç
olarak yakın zamana
kadar
Karadeniz’de
balık stoklarının işletilmesine yönelik uluslararası işbirliği çabaları
sonuçsuz kalmıştır.
Bu kaotik durum aslında Türkiye’nin önündeki uluslararası engelleri kaldırıp
önünü açmış, Karadeniz Türk balıkçılık filosunun bu derece hızlı gelişmesine ve Karadeniz balık stoklarından
Türkiye’nin aslan payını alabilmesine
olanak sağlamıştır. Ancak Romanya
ve Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne
üye olmasının ardından durum değişmeye başlamıştır. 2008 yılında
Avrupa Komisyonu’nu yönlendirme
noktasında, canlı denizel kaynakların
korunması ve yönetilmesi konusunda bilgi ve görüş sunan Bilimsel, Teknik ve Economik Balıkçılık Komitesi
(Scientific, Technical and Economic
Committee for Fisheries, STECF)
Karadeniz balıkçılığını da kapsamına almış ve 2009 yılında ana ticari
türlere ait stokların durumunu kendi
uzmanlarınca değerlendirmeye almıştır. Bu değerlendirme sonucunda
tüm Karadeniz ülkeleri için hamsi
stokundan çekilecek miktarın 200
000 tonu aşmaması gerektiği belirlemiştir. Aynı komisyonun 2011 yılı
için yaptığı stok değerlendirmesinde
ise hamside kota daha da indirilerek
141 616 ton olarak belirlenmiştir.
Bu yeni kotada özellikle Gürcistan’ın
da hak sahibi olduğu ve geleneksel
olarak altmış bin ton kota uyguladığı
(daha sonra seksen bin ve ardından
seksenbeş bin tona yükseltmişlerdir)
düşünüldüğünde Türkiye’ye kalacak
olan miktar filonun son 30 yılda avladığı en düşük hamsi miktarının bile
altındadır. Aslında AB üyesi olmayan

Ali Cemal Gücü
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü
Türkiye için Avrupa Komisyonunca
belirlenen bu kotalar sadece tavsiye niteliğinde olup ülkemiz için
herhangi bir yaptırımı yoktur. Ancak

Türkiye’nin de aktif üyesi olduğu,
Akdeniz ve Karadeniz’de canlı denizel kaynakların korunması, rasyonel
işletilmesi ve en iyi şekilde kullanımı adına Akdeniz ve Karadeniz
ülkelerince oluşturulmuş GFCM’in,
Karadeniz için STECF dışında ayrı
bir oluşuma gitmesi üzerine durum
önem kazanmıştır. Dahası GFCM’in
Karadeniz balık stoklarının değerlendirilmesi konusunda STECF tarafından yapılan çalışmaları temel alması
durumun ciddiyetini daha da arttırmıştır. Ayrıca yine üyesi olduğumuz
Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Bükreş Sözleşmesi)
Balıkçılık ve Diğer Deniz Canlıları Yönetiminin Çevresel Yönleri Danışma
Grubu (FOMLR) da bağlayıcı nitelikte karar verebilecek yasal altyapıya
sahiptir. Özellikle de GFCM Birleşmiş
Milletlerin bir organı olup Türkiye’nin
de imza koyduğu Sorumlu Balıkçılık
İlkeleri (Code of Conduct for Responsible Fisheries) kanalıyla balıkçılığın
korunması ve yönetilmesi konusunda üye ülkelere bağlayıcı nitelikte
tavsiyeler verme yetkisine sahip
olması açısından göz ardı edilemeyecek önemli bir organizasyondur.
Bu organizasyonlar Karadeniz’de
sadece balık stoklarının rasyonel kullanımını değil, bozulan ekosistemin
rehabilitasyonu için de kıyısı olan ülkelerin balıkçılığı düzenlemesi ve balıkçılık endüstrisini memnun edecek

kararlar yerine stokların ve ekosistemin iyileştirilmesine yönelik yaklaşımlara yönelinmesini önermektedirler. Bu yaklaşımlar da balıkçılığın
düzenli ve bölgesel olarak koordine
edilmesi; bölgesel balıkçılık lisansı ve
kota sisteminin getirilmesi olarak tanımlanmaktadır.
Bu organizasyonlarca verilen tavsiyelerin ya da alınan kararların dikkate alınmaması, Türkiye’nin balıkçılığını yönetmeden denizel kaynakları
sömüren bir ülke olarak görülmesi/
gösterilmesi anlamına gelmektedir.
Böyle bir algının ülkenin önünü birçok
noktada tıkayabileceği de ortadadır.
Örneğin AB Müktesebatı, Katılım Müzakereleri Fasılları çerçevesinde 35
başlık altında sınıflandırılmıştır. Bu
maddelerden biri de balıkçılıktır. Dahası yeterince ilerleme sağlanamadığı için askıya alınan ve Türkiye’nin
AB üyeliği noktasında önünü tıkayan
8 fasıldan birisi de yönetim konusundaki yetersizliklerden dolayı yine balıkçılıktır.
Diğer taraftan tüm dünya sürdürülebilir kaynak
kullanımı
arayışındadır.
Yani iyi işletilen kaynaklara yönelip kötü yönetilenlerden uzaklaşmaktadır.
Bu duruma en güzel örnek
deniz
kaplumbağasına
zarar veren karides avcılığı ya da yunuslara zarar
veren ton balığı avcılığına
gösterilen tepkilerdir. Bir
anlamda
sürdürülebilir
avcılık dünya piyasalarında ürünlere katma değer sağlarken
diğer ürünlerin piyasasını düşürüp
önünü kapatmaktadır. Türkiye’nin
Karadeniz’den yakaladığı hamsiyi
büyük oranda balık unu ve yağına
çevirip ihraç ettiği; ayrıca elde edilen
balık unu ve yağının yine ihraç ürünü
olan kültür balıklarında kullandığı düşünüldüğünde kaynak stokun nasıl
işletildiği bu ürünlerin dış pazardaki
değerini de etkileyebilecektir.
Görüldüğü
gibi
Türkiye’nin
Karadeniz’de yeniden şekillenen
yapı içinde yerini sağlam oluşturması, bu değerli kaynak üzerindeki hakkını kaybetmemesi açısından son derece önemlidir. Bu da ancak ülkenin
balıkçılık araştırmalarına gösterdiği
önem ölçüsünde gerçekleşebilecek
bir durumdur.
İşte bu noktada ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, ODTÜ-DBE, ve Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma
Enstitüsü, SUMAE, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığının talebi ve
TÜBİTAK “Kamu Kurumları Araştırma
ve Geliştirme Projelerini Destekleme
Programı” kapsamında Karadeniz’de
hamsi stoklarının araştırılmasına
yönelik bir projeye başlamıştır. Eylül
2011’de başlayan proje beş farklı
modülden oluşmakta olup, bunlardan hamsi balıkçılığımızın uluslararası boyutunu alan modülde geçmiş
dönemde Karadeniz hamsi stokunun
durumunu ve avlanabilir miktarın

belirlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmaların çürütülmesi ve
Türkiye’nin kendi verileri üzerinden
yeni stok değerlendirme çalışmaları
yapması hedeflenmiştir.
Geçmiş çalışmaların çürütülmesine yönelik olarak öncelikle hamsinin üreme alanı, göç yolları, kışlama
alanları ve kışlama davranışı üzerinde durulmuştur. Bu konuda yapılan
araştırmalar sonucunda hamsinin
bilinenden farklı olarak Türkiye kıyılarında da önemli bir üreme alanı olduğunu, dolayısıyla yaz döneminde
de kıyılarımızda üreyen hamsi stoğu
olduğu ortaya konulmuştur. Göç yollarıyla ilgili olarak da hamsinin her yıl
aynı rotayı takip etmediği, 2011-12
av sezonunda olduğu gibi bazı yıllar
Batı Karadeniz kıyılarımızda yalılamaya başlayan sürülerin kıyı boyunca doğuya doğru aktığı; 2014-15 av
sezonunda gözlendiği üzere, diğer
bazı yıllarda ise kıyıya uğramadan
açıktan Gürcistan kıyılarına geçtiği
kanıtlanmıştır. Ayrıca bu durumun
Karadeniz’in soğuma hızıyla da ilişkisi olduğu ortaya konmuştur. Bu durum ayrıca iklimsel dalgalanmaların
hamsi stoğu üzerindeki etkilerinin de
ortaya koyduğundan, stokta aşırı avcılığa bağlanan yıllık dalgalanmaların
büyük ölçüde türün biyolojisi ve iklimsel değişikliklerden kaynaklandığı
kanıtlanmıştır. Yine aynı kapsamda
her yıl hamsinin kış dönemindeki
göç hızı hesaplanmış ve av sezonu
uzunluğu, birim operasyonda avlanan hamsi miktarı vb. önemli balıkçılık değişkenleriyle ilişkilendirilmiştir.
Bunun yanında hidrografik değişimlere ve özellikle de dikey sıcaklık tabakalaşmasına bağlı olarak hamsinin
sürü yapısından av verme şekline
kadar bir seri ilişkinin daha ortaya çıkartılması mümkün olmuştur.
Sonuç olarak da bütün bu bileşenlerin dikkate alınmadığı bir analizin
hamsi stoklarının durumunu ortaya
koyamayacağı gibi, bu analizlerin
avlanabilir toplam av miktarını da
sağlıklı olarak hesaplanmasına olanak vermeyeceği bölgesel balıkçılık
organizasyonları toplantılarında dile
getirilmiştir. Bunun yanında özellikle
Bakanlık’ın ilgili kurumlarında STECF
ve GFCM gibi bölgesel balıkçılık organizasyonlarında sadece hamsi değil
diğer stoklara yönelik analizler ve
değerlendirmeler yapabilecek Türk
uzmanlar yetişmiştir. Nitekim 2013
yılından bu yana Karadeniz hamsi
stokları konusunda tek söz sahibi
ülke Türkiye olmuş ve bir anlamda
Türkiye’nin hakkı garanti altına alınmıştır.
2015 yılında tamamlanan proje ilerleyen yıllarda Gıda Tarım
Hayvancılık Bakanlığı’nın Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü desteğiyle ve yine aynı
Bakanlığın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’yle koordineli
olarak Trabzon Su Ürünleri Merkez
Araştırma Enstitüsü, SUMAE, tarafından sürdürülecektir.

GÜNDEM

GÜNDEM

Su Ürünleri İstatistikleri
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık Ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan su ürünleri istatistikleri.
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ETKİNLİK

Yunus ile Hermiyas’ın Öyküsü
Güllük Körfezi eski adıyla Mandalya Körfezi ilkçağlardan beri
önemini yitirmeyen, her zaman denizciliğin ve balık ticaretinin
merkezi olan, lezzetli ve çok çeşitli balıkların yetiştiği bir körfezdir.
İasos'taki “Balık Pazarı”
bunun en önemli kanıtıdır.
Bu yöreyle, Güllük Körfeziyle ilgili olarak çeşitli
söylenceler(efsaneler) türetilmiştir. Bunlardan birisi
de Yunus ile Hermiyas'ın
kardeşliği ve dostluğudur.
Bu körfezin ağzında İasos
diye bir şehir varmış, eski
zamanlarda. İşte bir masal
anlatılır bu yöreyle ilgili
olarak. Efsane, dostluğun yalnızca insanla insan arasında değil, insanla bir başka canlı arasında da kurulabileceğini gösteren çok güzel
bir örnektir ve de duygu yüklüdür masal...
Derler ki, Hermiyas isminde bir çocuk varmış
bu yörede, bir zamanlar. Bu çocuğun anasından başka hiç kimseciği yokmuş. Ana-oğul,
birlikte, kendilerine göre mutlu bir yaşam sürerler ve geçinip giderlermiş.
Günün birinde, çocuğun arkadaşları denize
gitmek istemişler. Hermias'ı da çağırmışlar.
Çocuk can atıyormuş gitmek için ama anası
olmazlanmış önce. Çünkü oğlu gitti mi bir kez,
geri dönemeyeceği içine doğmuş kadının. Ama
arkadaşları Hermiyas da gelsin diye öyle üsteliyorlar, Hermiyas da öyle melül ve mahzun bakıyormuş ki, dayanamamış kadının ana yüreği,
oğlunun üzülmesine... “Peki, madem bu kadar
çok istiyorsun, git oğul” demiş. “Ama fazla
uzaklara açılayım deme, Ege'dir bu hiç belli
olmaz!” diyerek tembihlemeyi de unutmamış.
Çocuklar sevine sevine bırakmışlar kendilerini Ege'nin mavi ılık sularına. Güle oynaya
akşamı etmişler. Güneş yavaş yavaş çekilmeye yüz tutarken çıkmışlar denizden. Çıkmışlar
ama Hermiyas yokmuş aralarında. Zavallı anacığının korktuğu başına gelmiş ve bir ağıt tutturmuş, “Gitti yavrum, Hermiyas'ım!” diyerek...
Balıkçılar ağlarını atmışlar günlerce, dalgıçlar en derinlere dalmışlar, hiç değilse çocuğun
ölüsünü olsun bulmak umuduyla... Ama ne ölüsü ne dirisi... Hiçbir haber yokmuş çocuktan...

Günün birinde balıkçının
biri koşa koşa gelmiş ve
soluk soluğa konuşmuş;
“Ne oldu buna böyle acaba?” diye kendisine merakla bakanlara...
- “Bugün hep birlikte denize çıkmıştık da ben biraz sizden ayrılmıştım ya
hani?”
- “Eee!”
- “İşte Hermiyas'ı gördüm o sırada. Bir yunusun sırtındaydı. Öylesine mutlu, öylesine
keyifli görünüyorlardı ki anlatamam size. Ama
ben biraz daha yaklaşayım da çocuğu sandala
alayım diye düşünürken ikisi birden daldılar
denize, kayboldular gözden.”
İnanan olur, inanmayan olur... Yine de ararlar
çocuğu yeni baştan. Ama boşuna. Çocuğun en
küçük izine bile rastlayamazlar...
Derken, hiç akıllarına getirmedikleri bir gün
kumsalda karşılaşıvermişler Hermiyas'la. Ama
ne yazık ki karşılaştıkları, çocuğun cansız bedeniymiş. Kumsalda serilip yatıyormuş öylece.
Yanı başında da dostu yunus... O da arkadaşı
gibi cansızmış. Ama her ikisi de gülümsüyormuş sanki. Öylesine mutlu görünüyorlarmış;
ölümde de birbirinden ayrılmadıkları için...
Dünyanın en sevimli yaratıklarından biri olan
yunus her zaman güler gibidir zaten...
Derler ki bu olaydan sonra İasos'taki erkek
çocukların gymnasion’da çalıştıktan sonra denize girip yıkanmaları gelenek haline gelmiş. O
sırada kıyıya yanaşan bir yunus, çocuklardan
birini sırtına alıp götürür, biraz gezdirdikten
sonra çocuğu yeniden kıyıya getirir, aldığı yere
bırakırmış... Anlatıldığına göre, bu öyküden çok
etkilenen Büyük İskender, o çocuklardan birini alıp Babil'e götürmüş ve oradaki Poseidon
tapınağının rahibi yapmış. İasosluların İ.Ö. 3.
yüzyılda çıkarılan paralarının üstünde, kolunu
yunus balığının sırtına atmış biçimde bir çocuğun resmi varmış...

ETKİNLİK

Fırında Kaşarlı Alabalık
Gerekli Malzemeler
Malzemeler:
2 adet alabalık,
2 adet sivribiber,
1adet domates,
3 çorba kaşığı sıvı yağ,
100 gr kaşar peyniri,
Tuz, karabiber
İsteğe göre soğan

Hazırlanışı:
Alabalıkları güzelce temizleyip yıkadıktan

sonra, toprak bir kaba veya herhangi bir fırın kabına koyun. Doğranmış domatesleri, biberleri, tuz
ve karabiberi balıkların üzerlerine
yerleştirin. Sıvı yağı da ekledikten
sonra 200 derece önceden ısıtılmış fırında pişirmeye başlayın.
Balıkların üzeri kızarınca, rendelenmiş kaşar peynirini ekleyin. Yaklaşık 4-5
dakika daha fırında beklettikten sonra yeşil
salata ile birlikte servis yapın. Eğer damak
tadınıza uygunsa, soğan da ekleyebilirsiniz
malzemelerin arasına. Afiyet olsun.

Bunları Biliyor Muydunuz?
Yürüyen kedi balığı,
Oksijeni soluyabilen özel yapıları sayesinde suyun dışında
4 gün yaşayabilir ve yan
yüzeylerindeki ayaksı
yapılar sayesinde bir
gölden başka bir göle
sürünebilir.

Yuvarlakbaşlı yunus (Grampus griceus):
20-30 yıl
Çöpçü Baliği

Uçan levye balığı
Gerçekten uçabilen bir
balıktır. Balık, pektoral
yüzgeçlerini kullanarak
suyun yüzeyinden yükselerek 3 metreye kadar
uçabilir.
Bir yunus balığı en
fazla kaç yıl yaşar?
Beyaz burunlu yunus (Lagenorhynchus
albirostris): 20-30 yıl
Yunus, tırtak (Delphinus delphis): 30 yıl
Siyah yunus (Tursiops truncatus): 3540 yıl kadar

mizlerler.

Pullarının arasında
bulunan parazitler
balıkları çok rahatsız
eder. Çöpçü balığı
denen küçük balıklar
da, dişleriyle balıkların
üzerindeki parazitleri
toplayarak beslenirler.
Parlak siyah-mavi çizgili
vücutları ve özel zigzag
dansları çöpçü balıklarını tanıtan özellikleridir.
Çöpçü balıkları büyük
balıkların ağzının içine
girerek dişlerini de te-

Kılıç-dişli balık da çöpçü balığını
taklit eder. O da siyah-mavi çizgilidir.
Çöpçü balığı gibi büyük balığın önüne
gelerek zigzag dansı yapar. Amacı çok
farklıdır, büyük balık temizlenmek için

Ülkemizin ve tüm balıkçılık sektör paydaşlarının yeni yılını kutlar,
2016 yılının tüm balıkçılarımız için bol kazançlı bir yıl olmasını temenni eder, sağlık ve mutluluklar dilerim.
Ramazan ÖZKAYA
Sür-Koop Yönetim Kurulu Başkanı
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KOOPERATİFLERİMİZ
KOOPERATİFLERİMİZ

Tekirdağ Bölgesi Su Ürünleri
Kooperatifleri Birliği
24.01.2007 yılında bölgemizdeki 7 kooperatifin öncülüğünde kurularak; TEKİRDAĞ SU ÜRÜNLERİ
KOOPERATİFLER BİRLİĞİ faaliyetlerine başlamıştır.
Birliğimize Bağlı Tekirdağ merkez –
Şarköy – Hoşköy – Barbaros – Mürefte
– Kumbağ – Karademir Su Ürünleri Kooperatifleri katılımıyla başlayan faaliyete sonraki dönemde Marmara Ereğlisi
Su Ürünleri Kooperatifi katılımıyla 8
üye ile faaliyet göstermekteyiz.
Amacımız Sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde avcılık yapmak büyüklerimizden aldığımız
bol balıklı denizlerimizin çocuklarımıza torunlarımıza korunabilmiş stoklar ve sürdürülebilirliği sağlanmış denizler bırakmak.
Tekirdağ su ürünleri kooperatifler birliği
olarak bağlı kooperatiflerin sorunları ile ilgilenmek, sorunların çözümü için devlet kurumları
ile istişare etmek, 8 üye kooperatif ile birlikte
el ele vererek daha iyi kooperatifçilik yapabilmek için çalışmaktayız.

En büyük isteğimiz ortaklarımızın
avlamış olduğu balıkları tüketiciye
aracısız ulaştırmak, ortaklarımızın gelir
elde etmesini sağlamak, halkımıza
taze hijyenik şartlarda ürün sunmak
ve balıkçılık sektörünü kazançlı hale
getirmek
Kiralamış olduğumuz balıkçı barınaklarından
öncelikle ortaklarımız olmak üzere tüm balıkçılarımızın en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak, gerekli izinleri alarak balıkçı barınakları
eksik üst yapılarını (buzhane, balık satış yeri,
soğuk hava deposu v.b) yapmak için uğraş vermekteyiz.

Ancak kiralamış olduğumuz balıkçı
barınaklarında; imar planlarının olmaması, brüt gelirden alınan %10 pay
karşımıza engel olarak çıkmakta ve
kooperatifler olarak ortaklarımızın avladığı balıkların pazarlanmasında etkin
rol oynayamamaktayız. Asli görevimiz
olan ortakların avlamış olduğu balıkları
kooperatif olarak satamamaktayız.
Küçük balıkçılarımızın kullandığı misina ağlarının göz açıklığı 50 mm den (25mm) den
küçük olmayacak şekilde serbest edilmesinin
doğru olacağını düşünmekteyiz.
Balık hallerinden alınan rüsumlardan balık
halleri yasasında değişiklik yapılarak kooperatiflere bir kısmı aktarılmalıdır.

Kooperatifler olarak görevlerimizi yerine
getirebilmek için kamu desteğine ihtiyacımız
vardır. Zaten anayasamızın 171 nci maddesi
kooperatiflerin desteklenmesini söylenmiştir.
Avlanma Planının düzgün yapılabilmesi ve
yakalanan balıkların kayıt altına alınabilinmesi
için nakil belgesi uygulamasının sıkı denetime
tabi tutulmasının çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu konuda Tekirdağ Birlik olarak üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız.

En büyük sıkıntımız; son günlerde denizlerimizde stoklarımıza zarar verecek
şekilde kayıtlı ve kayıtsız kaçak teknelerle yasa dışı avcılık yapılmakta ve şebeke denen avcılık sistemi ile yapılan
avcılık haksız rekabet oluşturmaktadır.
Ticari avcılıktan çok amatör tekneler denizlerde avcılık yapılmakta ve lamba yakmak
yasak olmasına rağmen lamba ile avcılık yapılmaktadır. Marmara denizinde trolle balık avcılığı yasak olmasına rağmen trolle avcılık devam
etmekte, 24 metre derinlik yasağı olmasına
karşın bu kural da ihlal edilmektedir. Bakanlık
yetkilileri ve sahil güvenlik tarafından yapılan
denetimler yetersiz kalmaktadır.

Marmara Denizinin av sahalarının
geniş alana dağılması kontrolleri zorlaştırmaktadır. Ülkemiz denizlerimizin
kuluçkahanesi olan bu denizin özellikle çok iyi korunmasının gerekliliğine
inanıyoruz.
Tekirdağ Birlik olarak kacak avcılığın yapılmaması için denetim yapan birimlere destek
sağlamakta olup, ayrıca kendi üye kooperatiflerimiz ile birlikte kaçak avcılığa karşı da geleceğimizi düşünerek ve sürdürülebilirliği sağlamak için mücadele etmekteyiz.
Ancak; Mücadelemizin de başarılı olması için
acilen günün şartlarına uygun, balıkçılık filosunun sevk ve idare edebilecek, sürdürülebilirliği
sağlayacak tedbirleri alacak, caydırıcı cezaları
olan yeni Su Ürünleri Kanununun çıkmasını
beklemekteyiz. Bu konuda yeni Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e güveniyoruz.

Tekirdağ Su Ürünleri Kooperatifleri
Birlik Başkanı Yaşar KARAYER olarak
tüm balıkçılarımıza başarılar dileriz;
RASTGELE.

