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Bakan Kirişci, 
“Akdeniz Su Ürünleri 
Av Sezonu”nu Açtı
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci 

"Akdeniz Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni"ne 
katıldı.

Karataş ilçesinde düzen-
lenen törende bir konuşma 
yapan Kirişci, av yasağının 
devam ettiği 5 ay boyunca 
balıkçıların da vatandaşların 
da Akdeniz'de 15 Eylül'ü dört 
gözle beklediğini söyledi.

Türkiye'nin, dünyada adından söz 
ettiren güçlü bir balıkçılık sektörüne 
sahip olduğuna dikkati çeken Kirişci, 
"Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 
balıkçı gemisiyle Avrupa'nın en güç-
lü balıkçılık filosuna sahip ülkeler-
den birisiyiz. Avrupa'nın en modern 
281 su ürünleri işleme tesisine de 
ülke olarak biz sahibiz. Avrupa Bir-
liği ülkeleri arasında en çok üretim 
yapan ülkeyiz. 250 bin vatandaşı-
mızın istihdam edildiği sektörümüz, 
sizlerin sayesinde büyüyor, gelişi-
yor. Sizlerle ne kadar gurur duysak 
azdır." diye konuştu.

Bakan Kirişci, hükümetlerinin 
doğru politikaları ve balıkçıların 
gayretli çalışmalarıyla geçen yıl su 
ürünleri ihracatının 1,4 milyar dolar 
düzeyine eriştiğini belirterek, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

"2022 yılı ihracatımızın 1,5 mil-
yar dolar olmasını şimdiden bekli-

yoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı 
olan 2023 için ise ihracat hedefi-
miz 2 milyar dolar ve inşallah hep 
birlikte emin adımlarla buraya ilerli-
yoruz. Balıkçılık sektörümüz, ihtiya-
cımızın çok çok üzerinde bir avcılık 
kapasitesine sahiptir. Bunun bilin-
cinde olarak Sayın Cumhurbaşka-
nımızın liderliğinde imzaladığımız 
balıkçılık anlaşmalarıyla reisleri-
miz, Atlantik'ten Hint Okyanusu'na 
kadar uluslararası sularda avcılık 
yapma imkânına kavuştular. Balık-
çı kardeşlerimiz, yaptığımız anlaş-
malar sayesinde kendi sularımızda 
avladığımız balıkların miktarının kat 
kat fazlasını uluslararası sularda, 
okyanuslarda avlamaktadır."

Mavi Vatan
Kirişci, geçen yıl başlattıkları uy-

gulamayla balıkçıların Akdeniz'de 
kırmızı karides avcılığını sürdürme-
lerine ve Mavi Vatan'ın her nokta-
sında Türk bayrağının dalgalandı-
rılmasına imkân sağladıklarını ifade 
etti.

Mavi Vatan'ın önemini anlatan Ki-
rişci, sözlerine şöyle devam etti:
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Çalıştayda; Tarım ve Orman Ba-
kanı Sayın Vahit Kirişçi Zoom Plat-
formu üzerinden katılım sağladı, 
Balıkçılık Ve Su Ürünleri Genel Mü-
dürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay, Kay-
nak Yönetimi Daire Başkanı Mahir 
Kanyılmaz, İstatistik Daire Başkanı 
Hüseyin Akbaş, Avcılık ve Kontrol 
Daire Başkanı Melih Er,Muğla Millet-
vekili Mehmet Yavuz Demir, Milas 
Belediye Başkanı, Milas Kaymakamı, 
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü 
Barış Saylak,Akdeniz Üniversitesi 
Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof.Dr. Cengiz Deval, Çukurova Üni-
versitesi  Su Ürünleri Fakültesi Prof.
Dr. Gökhan Gökçe, Çanakkale Onse-
kiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimle-
ri ve Teknolojisi Öğretim Görevlisi 
Prof.Dr. Adyan AYAZ, Ege Üniversi-
tesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof.Dr. Vahdet Ünal, Ege Üni-
versitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof.Dr. Zafer Tosunoğlu, 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gök-
tuğ Dalkıç, sivil toplum kuruluşları 
ve basın mensupları yer aldı.

İstiklal Marşı ve  Saygı Duruşu’nun 
ardından, toplantıya katılım sağla-
yan tüm misafirlere teşekkür eden-
Sür-Koop Yönetim Kurulu Başkanı 

Ramazan Özkaya çalıştayın açılış 
konuşmasında;

“Balıkçılığın birlikte hareket et-
mesini istiyoruz. Sürdürülebilirliği 
sağlamak için denizlerimizde karar-
lar almamız gerekiyor. Örnek ülke 
göstermek gerekirse; Japonya’da 
balıkçılığı balıkçılar koruyor. Bizde 
balıkçılar olarak taşın altına elimizi 
koymamız gerekir. Sürdürülebilirliği 
sağlamamız gerekiyor. Akaryakıt 
fiyatlarımız arttı. Giderleri azaltmak 
için sürdürülebilirliği sağlamamız 
gerekir. Kota ve Bölgesel Balıkçılı-
ğa geçmemiz gerekir. Deniz kirliliği 
ve müsilaj sorunu yaşadık denizle-
rimizde. Amatör balıkçılık tehlikesi 
çok büyük sorun haline geldi. Biz 
amatörlere karşı değiliz. Az miktar-
da yakalasınlar ve bu işi ticarete 
dökmesinler. Bunun önüne geçme-
miz gerekir. Yakıt sıkıntımız hat saf-
haya ulaştı. ÖTV’siz mazottan fay-
dalanmak için Bakanlığımız hazırlık 
yapıyor. Bizim hamsimiz Türkiye’nin 
fasülyesi. Biz hamsileri balık unu 
ve yağı fabrikalarına gönderiyoruz. 
Haftada en az 2 defa balık tüketil-
mesi gerektiği uzmanlarımız tarafın-
dan söylenmektedir. “ dedi.

BM Genel Kurulu’nun 2022 yılını 
‘’Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünle-
ri Yılı’’ ilan ettiğini, tüm balıkçılarımız 

için de önemli bir yıl olduğunu vur-
gulayan Ramazan Özkaya, “Balıkçılık 
için Ortak Yönetim önemli bir konu. 
Çalıştayımızda; uzatmacılık, algar-
nacılık, paraketacılık, alamanacılık, 
gırgırcısı, trolcüsü, orta su trolcüsü 
yapan bütün balıkçılarımız bura-
da. Sürdürülebilirliğin sağlanması 
için ortak balıkçılık yönetimi budur, 
herkes burada. Güçlü bir sektörüz 
ve bizde bu sektörün paydaşları-
yız. Sektörümüzde yaklaşık 18.000 
adet küçük ölçekli balıkçılık yapan 
teknemiz var.” bilgisin aktardı.

Balıkçılarımız çok zor şartlar altın-
da evlerine ekmek götürmekte ol-
duklarının altını çizen Özkaya, “Ortak 
kararlar almamız gerekir. Bu sıkın-
tılı süreçte radikal kararlar almamız 
gerekir. Çocuklarımız bu denizler-
den ekmek kazanacaksa onlara iyi 
bir miras bırakmamız gerekir. Bize 
önemli görevler düşmektedir. Eğer 
biz yatırımlarımızı denizlere yapmış 
isek ve bizde yatırım yaptığımız de-
nizlerden beklentimiz var ise deniz-
lerde sürdürülebilirliği sağlamak için 
önemli kararlar almamız gerekir. En 
iyi balıkçı; sürdürülebilirliği yapan 
balıkçıdır. Balıkçılarımızın her zaman 
başımızın üstünde yeri var.” dedi.

Türkiye’nin ortak mirası olan de-
nizlerimizin önemini vurgulayan 
Ramazan Özkaya; “Gittikçe genç ba-
lıkçılarımız azalıyor. Çalıştay’da her 
türlü balıkçılıktan temsilciler bulun-
makta. Katkılarınızı bekliyoruz. Top-
lantının hayırlı olmasını diliyorum.” 
diye konuştu.

Toplantıya katılım sağlayan misa-
firlere ve çalıştayın gerçekleşmesi-
ne sağlayan SÜR-KOOP’a teşekkür-
lerini ileten DEM-BİR Başkanı Nihat 
Işık,  Haberin Devamı Sayfa 4>

10. Türkiye Balıkçılığının 
Sorunları ve Çözüm Önerileri 
Çalıştayı Düzenlendi

SÜR-KOOP Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği’nce her yıl düzenlenen 
“Türkiye Balıkçılığının Sorunları ve Çözüm önerileri Çalıştayı”nın 10’ncusu 
15-18 Mayıs 2022 tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.
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‘Ezber Bozan Balıkçılar’ 
Ankara’da Bir Araya Geldi
18.08.2022 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 

Müdürlüğü’nde ‘Ezber Bozan Balıkçılar’ Proje toplantımızı  
gerçekleştirdik.

Toplantıya; Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdür  Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, Avcılık 
ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er ve Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünde çalışan Su 
Ürünleri Mühendisleri, Proje Danışmanı Esra 
Kartal ve Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Bir-

liklerinde bulunan Su Ürünleri Mühendisleri 
katılım sağladı. Açılış konuşmaları yapıldıktan 
sonra; SUBİS VE BAGİS sisteminden bahse-
dildi. Markalama konusuna değinildi. Toplantı 
bittikten sonra Sür-Koop Balık Satış ve Pişirme 
Yeri ziyaret edildi.

‘Ezber Bozan Balıkçılar’ 
Eğitim İçin Buluştular
23-24 Eylül tarihleri arasında Ankara Anemon Otel’de Ezber 

Bozan Balıkçılar Proje toplantısını gerçekleştirdik.

Toplantıya; Bölge Birliklerinde çalışan Su 
Ürünleri Mühendisleri ve uzmanlar katılım sağ-
lamıştır. Toplantıda iletişim, yasal mevzuat, 
balıkçılık yönetimi, kadın balıkçılar konularında 
çalışan uzmanlarla iki günlük eğitim programı 
uygulanmıştır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, bu eğitimler ve 
SÜR-KOOP merkez ve bölge birliklerle yaptığı 
görüşmeler üzerinden 29 Eylül tarihinde koope-
ratiflerin 1 yerine en fazla 3 yetkili belirleyerek 
online nakil belgesi düzenleme işlerini yapabil-
melerine imkan sağlayan kararını yayınlamıştır.
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Bakan Kirişci, “Akdeniz Su 
Ürünleri Av Sezonu”nu Açtı
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci “Akdeniz Su 

Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni”ne katıldı.
... 1 Syf Haberi
"Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın ve 

hükümetimizin izlemiş olduğu başarılı politika-
lar neticesinde 780 bin kilometrekareye bir de 
462 bin kilometrekare Mavi Vatan eklenmiştir. 
Rabbim bu memleketin, vatanımızın üzerin-
den bayrağımızı, ezanımızı ve bu aziz milleti 
her daim var etsin inşallah. Geçtiğimiz sene 
başlattığımız uygulama neticesindeki bu ba-
şarının inşallah bunun karşılığının kısa zaman-
da elde edileceğini düşünüyoruz. Bu sayede, 
balıkçılarımız, trol gemileriyle Doğu Akdeniz'in 
uluslararası sularında 12 ay boyunca avcılık 
yapabilmektedir. Bu zenginliği, potansiyeli 
kullanmak elbette ki Türkiye'nin uluslarara-
sı hukuktan doğan elde etmiş olduğu haktır. 
Hükümet olarak temel görevimiz, kendi sula-
rımızda da uluslararası sularda da 85 milyon 
vatandaşımızın hakkını korumaktır."

Yunanistan'ın Adaları Silahlandırması
Bakan Kirişci, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki 

haklarından vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, 
şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'in en güzel şehirlerinden 
Adana'dan tüm dünyaya seslenmek istiyo-
rum; Mavi Vatan'ın balıkçılık, lojistik ya da 
enerji, her tür kaynağını aziz milletimizin 
hizmetine sunmak bizim için bir istiklal ve is-
tikbal meselesidir. Bu kararlılığımızdan asla 
vazgeçmeyeceğiz. Hiç kimse bu irademizi 
test etmeye kalkmasın. Adalar Denizi'ni pay-
laştığımız Yunanistan'ın son dönemde adaları 
silahlandırmak gibi şımarıklıkları ne komşuluk 
haklarıyla ne diplomasiyle ne de uluslararası 
hukukla izah edilebilir. Geriye dönüp baksınlar, 
tarih, ecdadımızın kanlarıyla vatan kıldığımız 
bu coğrafyada, haddini aşanların pişmanlıkla-
rıyla doludur. Türkiye Cumhuriyeti ve bu aziz 
millet sabreder, yutkunur ama gün gelir ma-
saya yumruğunu vurur. Gölge oyununu bıra-
kın, birilerinin piyonu, maşası olmayın. Gelin, 
Türkiye'nin dostluğuna talip olun. Aksi halde 
2 gün önce 101. yılını kutladığımız 22 gün 22 
gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'ndeki 
akıbet sizi beklemektedir."

Akdenizli Balıkçılara Teşekkür
Tüm doğal kaynaklar gibi su ürünleri kay-

naklarının da sonsuz olmadığını belirten Kiriş-
ci, bunları korumak ve sürdürülebilirliğini sağ-
lamak gerektiğinin altını çizdi.

Akdeniz Bölgesi balıkçılarının talebi üzerine 
burada av sezonunun diğer denizlerden farklı 
olarak 15 Eylül'de açılmasının balıkçıların tak-
dire şayan bir fedakârlığı olduğunu aktaran 
Kirişci, "Bu uygulama, buradaki balıkçılarımızın 
ne kadar bilinçli ve doğayı korumada kararlı 
olduğunun açık bir delilidir. Bunun için hepini-
ze, tüm Akdenizli balıkçılarımıza teşekkürü bir 
borç biliyorum." diye konuştu.

Kirişci, bakanlık olarak üç yıldır sucul biyolo-
jik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar 
veren istilacı balon balıklarının avcılığını des-

teklediklerini, avlanan bu balıklara ücret öde-
diklerini anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sayede en az 5 milyon yeni balon ba-
lığının ekosisteme katılımına engel olduk. Bu 
sene avlanan her balon balığı başına verdiği-
miz desteği, balıkçılarımızı memnun edecek 
şekilde artırdık. Bildiğiniz gibi desteğimizi, 
bölgedeki türlere göre değişmekle birlikte, 
kuyruk başına 2,5 lira ile 12,5 lira olacak şekil-
de yeniden belirledik. Bölgede yürüttüğümüz 
çalışmalar kapsamında, koruma alanlarımızı da 
artırdık. Denizlerimize bıraktığımız yapay resif 
ve anti trol bloku ile ekosistemi destekliyoruz. 
Karataş'ta yapay resif yapılması için bakanlık 
olarak gereken izinleri verdik. Ayrıca projeye 
1 milyon lira bütçe aktarımını da geçen hafta 
yaptık. Karataşlı balıkçılarımıza hayırlı uğurlu 
olsun. Bunlar sadece Adana ve Karataş'a özel 
değil. Hatay'a da Mersin'e de benzer yatırımla-
rı yapıyoruz, desteklerimizi veriyoruz, verme-
ye de devam edeceğiz."

Bakanlık olarak balık üretilmesine ayrı bir 
önem verdiklerini anlatan Kirişci, şu ifadeleri 
kullandı:

"Bu kadar farklı türle balıklandırma yapan 
en mahir ülkelerin başında geliyoruz. 2022 yılı 
sonunda her bir vatandaşımız için birer adet 
olmak üzere yaklaşık 84 milyon yavru balığı su 
kaynaklarımıza bırakacağız. İnşallah, Cumhuri-
yetimizin 100. yılına yakışır şekilde balıklan-
dırma miktarımızı 2023'te 100 milyon adede 
çıkarmayı hedefliyoruz."

Balıkçılığa Verilen Destekler
Kirişci, bir yandan denizlerdeki varlıkları ko-

rurken diğer yandan balıkçılık sektörünü des-
teklemeye devam ettiklerini; 2003 yılından iti-
baren balıkçılar ve yetiştiricilere ÖTV ve diğer 
desteklerle beraber güncel birimle 18,2 milyar 
lira ödeme yaptıklarını ifade etti.

Kirişci ve diğer ilgililer daha sonra Karataş 
Limanı'na geçerek denize açılmak için bekle-
yen bir balıkçı teknesine bindi. Buradan telsiz 
aracılığıyla balıkçılara komut veren Kirişci, "vira 
bismillah" dedi, teknenin güvertesine çıkarak 
balıkçıları selamladı. Balıkçılar konvoy halinde 
denize açıldı. Bakan Kirişci'nin bulunduğu tek-
ne de balıkçılarla denize açıldı.  

Balon Balığı Avcılığının 
Desteklenmesi Hakkında 
Kararda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Karar
“Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Kararda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5936)” 
05 Ağustos 2022 Tarihli ve 31914 Sayılı Resmî Gazete 
yayımlanmış tır. 

03/5/2021 tarihli ve 3942 sayılı Cumhur-
başkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Balon 
Balığı Avcılığının Desteklenmesi Hakkında Ka-
rarın 2 nci maddesinde yer alan tablonun de-
ğiştirildiği belirtilmektedir.

Buna göre, geçerli ruhsat tezkeresine sahip 
bir balıkçı gemisi ile su ürünleri avcılık faaliyeti 
yapan  ve istilacı balon balığı türlerinden avla-
yan balıkçılara adet başına aşağıdaki miktarla-
ra göre;

- Lagocephalus Sceleratus türü balon balığı 
için, 200.000 adete kadar (200.000 adet da-
hil) 12,5 TL,

-Diğer Balon balığı türleri (Lagocephalus spa-
diceus, Lagocephalus suezensis, Lagocephalus 
guentheri, Torquigener flavimaculosus, Tyleri-
us spinosissimus, Lagocephalus lagocephalus, 
Sphoeroides pachygaster ) için ise, 1.000.000 
adete kadar (1.000.000 dahil) 2,50 TL,

destekleme ödemesi yapılacağı ifade edil-
mektedir.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’na www.
sur.coop/duyurular/  web sayfasından  ulaşa-
bilirsizin.

Hedef Dışı Avın Azaltılması 
İçin Akıllı Ekipman Yarışması 
Sonuçlandı
Balıkçılık sırasında hedef dışı türlerin ağlara yakalanmaları 

küresel ölçekte çözüm bekleyen bir konu. 
Akdeniz Havzası’nda da balıkçılık av araçla-

rı ile deniz memelileri, deniz kaplumbağaları, 
deniz kuşları ve kıkırdaklı balıklar gibi hassas 
türlerin hedef dışı avlanması ile ilgili balıkçı-
larla yürütülen çalışmalardan biri MAVA Vakfı 
tarafından desteklenen Akdeniz’de Hedef Dışı 
Avcılık (MedBycatch) Projesi.

Çalışma kapsamında gözlemcilerimiz, balık-
çılarla birlikte hassas türlerin hedef dışı avdan 
etkilenme düzeyi ile ilgili veri topluyor ve uz-
manlarla birlikte hedef dışı avlanma oranını 
düşürücü önlemlerle ilgili denemeler yapılıyor. 
Türkiye’de Doğa Derneği, DEKAMER ve TÜDAV 
ile birlikte canlıları korumak için çalışıyoruz.

Balıkçılıkta hedef dışı avı azaltmak, balıkçı-
lığın ekolojik ve ekonomik olarak daha sürdü-
rülebilir olmasını sağlamak ve denizlerin sağ-
lığının korunmasına destek olmak için yenilikçi 
çözüm önerinin sunulduğu Hedef Dışı Avcılık 
Akıllı Ekipman Yarışması tamamlandı! İzmir'de 
gerçekleşen törende ödüller sahiplerini buldu. 

Kazananlar
1. Oben Tural Orhan
2. Yusuf Şen
3. Esin Yalçın Kaplama
Teşvik Ödülleri
Mustafa Korkmaz Greencodia
Yarışma amacı
• Balıkçılıkta hedef dışı avın azaltılması için 

yenilikçi çözümler bulunması,
• Balıkçılığın ekolojik ve ekonomik olarak 

daha sürdürülebilir kılınması,
• Hedef dışı avın balıkçılara ve doğaya 

olumsuz etkilerinin azaltılması,
• Denizlerin sağlığının korumasına destek 

olunması. 
 Değerlendirme Süreci ve Kriterleri

Akademisyen, endüstri ve balıkçılık organi-
zasyonlarından oluşan yarışma jürisi önerilen 

ekipman, teknoloji ya da fikri hedef dışı yaka-
lanan hassas türlerin etkili olarak azalt-
ması, yenilikçi, kolay uygulanabilir, düşük 
maliyetli, hassas ve tehlike altındaki türler 
için koruma etkisinin yüksek olması gibi 
kriterler doğrultusunda değerlendirdi.  
 Ödüller MAVA Vakfı desteğiyle; 
• Birinciye 25 bin TL büyük ödül, 
• İkinciye 15 bin TL değerinde ekipman 
• Üçüncüye 10 bin TL değerinde ekipman

Kaynak:WWF-TÜRKİYE
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“Balıkçılarımızın sıkıntıları çok. Balıkçılığımız 
2 yıldır çok zorlu süreçten geçiyor. Önce covid 
arkasından müsilaj gibi sıkıntılar balıkçılığı et-
kiledi. İstediğimiz değerde balıklarımızı sata-
madık. Kulaktan dolma bilgiler balığa olan arzı 
azalttı. Sıkıntılarımızı Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğüne giderek anlattık. Bu top-
lantı balıkçılarımıza inşallah hayırlı olur. DEM-
BİR olarak öncelikli konularımızı kararlaştırdık. 
Sıkıntılarımızı toplantının ilerleyen sürecinde 
dile getireceğiz.” dedi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik Daire 
Başkanı Hüseyin Akbaş, Çalıştay’da yaptığı 
değerlendirmede; “Balıkçılığın ithalatı, ihracatı 
gibi sayısal veriler bizim dairemizde yapılmak-
tadır. Sahadan aldığımız verileri analiz ediyo-
ruz. Bu analizleri sizlerle paylaşıyoruz.

Balıkçılığın desteklenmesi işlerini yapıyoruz. 
12 m üstü gemilerin BAGİS sistemini yürütü-
yoruz. Çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum, te-
şekkür ediyorum.” diye konuştu.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Mahir Kan-
yılmaz ise yaptığı konuşmasında; “Kaynak yö-
netimi daire başkanlığının neler yaptığını ge-
nel olarak biliyorsunuz. Bizim dairemiz balıkçı 
barınaklarının kiralanması, işletilmesi, balıkçı 
gemi ve gerçek kişi ruhsatlarının verilmesi ve 
düzenlemesi ile ilgilenmektedir. Bölgelere, ille-
re ve ilçelere göre sorunları biliyorsunuz. Te-
melde aynı sorunlarla ilgilenmekteyiz. Balıkçı 
barınaklarının kiralanması 2020 tarihi itibari 

ile bize geçti. Sorunların farkındayız, yine bu 
sorunları sizlerle çözceğiz. 50’ye yakın barınak 
kiralandı. Toplantıyı düzenleyen Sür-Koop’a 
teşekkür ederiz.” dedi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlü-
ğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih 
Er, “Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Kısaca daire 
başkanlığımız hakkında bilgi vermek istiyorum. 
Sahada bulunan ve uygulanan bütün balıkçılık 
işlemleri ve mevzuatla bizim dairemiz ilgilen-
mektedir. Mevzuat işlemleri dışında sahadaki 
kontrol ve denetim işlemlerini de yapıyoruz. 
Şu an yürürlükte olan ve uygulanan tebliğimiz 
4 yıllık olup 2024 yılında sona erecektir. Biz bu 
mevzuatları hepinizin görüşlerini alarak yap-
maktayız. Akademisyenlerimizle, sizlerle or-
taklaşa bilgi alış verişi alarak hazırlamaktayız. 
Sürdürülebilir balıkçılık için biz bu mevzuatları 
uyguluyoruz. Mevzuatta gerekli gördüğümüz 
yerlerde değişiklikler yapabiliyoruz. Mevzu-
atları hazırlarken yardımlarını  eksik etmeyen 
Sür-Koop ve Dem-Bir’e teşekkür ediyoruz. 
Kontrol ve denetimlerimizi Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığı ile birlikte eşgüdümlü yapıyoruz. 
Sahil Güvenlik Komutanlığı’na destekleri için 
teşekkür ederiz. Balıkçılığın sürdürülebilirliği 
için elimizden geleni yapıyoruz. Katılım sağla-
yan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sür-Koop Bilimsel Tavsiye Kurulu Koordina-
törü, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 
Öğretim Üyesi Vahdet Ünal, “Sür-Koop BTK 
Koordinatörü olarak açıkçası bende söz alıp 
konuşmak istedim. Ortak Balıkçılık Yönetimi 
üzerine vurgu yapıldı. Ortak Balıkçılık yöneti-
minin ne olduğunu açmamız gerekirse; yetki-
nin ve sorumluluğun kaynağı yönetenlerle ve 
yönetilenler arasında paylaşılmasıdır. Umarım 
bu toplantılar bizleri bir arada olmamızı sağlar 
ve ortak balıkçılık yönetimine taşır. Görüşler 
alınır ve ortak kararlar alınması çok önemli. 
Kamu Kurumları, STK’lar, Akademisyenler ve 
balıkçılar  biraraya gelip önemli kararlar alması 
gerekir. Özellikle bu dört gurup bir araya gel-
mesi gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

Balıkçılık ile ilgili kararların alınacağı zaman; 
balıkçıların, akademisyenlerinin ve kurumların 

görüşlerini aldıklarını vurgulayan, Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ 
Atalay, ”Balıkçılıkla ilgili gayretlerimizi gös-
teriyoruz. Marmara’da bulunan balıkçılarımız 
müsilajdan dolayı çok etkilendiler. Kıyı balık-
çılarımızın yükünü hafifletmek için destekle-
meler yaptık. Kastamonu-Bartın Bölgesinde 
desteklemeleri 2 kat ödeyeceğiz. Akademik 
olarak baktığımızda müsilajın oluşmasında 
balıkçılarımızın etkisi de bulunmaktadır. Diğer 
etmenlerle birlikte. Bütün balıkçı barınakları-
mızı takip ediyoruz. Balıkçılık ile ilgili her şeye 
hakimimiz. Çözüm önerileri ve radikal kararlar 
alınması gerekir.” dedi.

Mazot fiyatları kabul edilemez duruma gel-
diğini de belirten Atalay, “Neredeyse 50-60 
binlik mazot yakan balıkçılarımız var. Bütün 
dünyada; gıda, mazot, içecek, yiyecek ve 
gübre sıkıntıları var. Ülkemizde bu sorunlara 
çözüm önerileri arıyoruz. Kota ve Bölgesel 
balıkçılık çıkış yolu olarak gözükebilir. Kota 
uygulamasına geçilmesi için bazı verilerin eli-
mize geçmesi gerekir. Bunun altyapısı bizde 
mevcut. 2020 yılında güncellenen kanun ile 
Bölgesel Balıkçılığa ve Kota uygulamasına 
geçilebilir. Balıkçılar bize ne kadar doğru veri 
verirse o kadar doğru sonuçlar alırız. Doğru ve-
riler gelsin ki doğru olarak dağıtalım. Karadeniz 
ya da Akdeniz’de yapılan uygulamalara uymak 
zorundayız. Kotalarımız yüksek tutmamız ge-
rekir. Bütün bilgilerimizi doğru girmemiz gere-
kir. Bütün bilgilerimizi doğru girmemiz gerekir. 
Bölgesel Balıkçılığa ve Koata’ya geçmemiz 
gerekir bunun için doğru veriler verilmesi ge-
rekiyor.” dedi. 

Mustafa Altuğ Atalay, “Kanunla Amatör Ba-
lıkçılığı durdurmak için alt mevzuatları çıkartıp 
uymak gerekir. Gün ve zaman sınırlaması, mik-
tar sınırlaması kesinlikle getirilmesi gerekiyor. 
Her balıkçımızı dinleyeceğiz ve dinliyoruz. 
Hatalardan nasıl döneriz bunlara çalışmalıyız. 
Alınabilecek kararlar varsa hepsini alacağız. 
Balıkçılık zor bir meslek. Her türlü zorluğa da-
yanıklısınız ve haklısınız. Balıkçı haklı ise her 
ortamda haklı olduğunu anlatmalı dinlemesi 
gerekir. Çok zor bir iş yapıyorsunuz. Sizleri gö-
nülden tebrik ediyorum.” diyerek konuşmasını 
sonlandırdı.

1. PANEL 
Moderatör Prof. Dr. Cengiz Deval

Küçük Ölçekli Balıkçılığın 
Bölgesel Sorunları Tanımak

Prof. Dr. Cengiz Deval:
“FAO’nun raporlarına baktığımızda GFCM 

alanında yani Akdeniz ve Karadeniz’de Küçük 
Ölçekli Balıkçılığın  hayati bir öneme sahip ol-
duğu gözükmektedir. Küçük Ölçekli Balıkçılık 
bu anlamda toplam filonun %83’ünü, gemide 
çalışanların %52’sini, toplam ağında %25’ni 
Küçük Ölçekli Balıkçılar tarafından karşılanıyor. 

Türkiye’ye baktığımız zaman balıkçılık filo-
sunun %90’nı Küçük Ölçekli Balıkçılardan oluş-
tuğunu görüyoruz. Hayati öneme sahip altın 
balıkçılık sektörü Küçük Ölçekli Balıkçılık.”

Sinop Abalı Kooperatifi Başkanı Ömer 
Tuncer:

“Kendi Bölgemde yaşadığım sorunları dile 
getireceğim. Ana genel bir konuşma yapaca-
ğım. Kalkan yasağı başladı. Kalkan yasağının 
eski tarihlerde olduğu gibi olmasını istiyoruz. 
Boy yasağı var zaten. Ağların göz açıklığını 
değiştirdiler. 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri ara-
sında avlama yasağı getirildi. 12 m altı kıyı ba-
lıkçılığının av aracının mevsimsel olarak değiş-
tirilmesini istiyoruz. Kıyı balıkçılarımıza alttan 
sıkma seyrek ağları pelajik balıkları tutmak için 
12 m altındaki balıkçılarımıza av yasağının 15 
Ağustosa çekilmesi gerekir.”

“En büyük sorunumuz misina ağları. Misina 
ağları serbest bırakılmadı. Neden bırakılmadı 
Misina ağları. Dünya bu misina ağlarını kulla-
nıyor. İç sularda misina ağları serbest. Kendi 
bölgemizde hedef ne ise o tutuluyor. Hedef 
dışı avcılık yapılmıyor. Misina ağını kullan-
mamız gerekiyor. Kıyı balıkçılığa desteklerin 
arttırılması gerekiyor. Personel talebimiz var. 
Balıkçı Barınaklarımız heyelan nedeniyle zarar 
görüyor.”

Kırklareli İbrahim Metin
“Sorunlarımız çok büyük. Misina ağlarının 

serbest olmasını istiyoruz. İğneada da liman 
olması gerekiyor. Karadeniz balıkçısıyım. 
Karadeniz’de yanlış bir avlanma şekli var. 
Dip trollerinin nasıl tuttuğu belli değil. Trol 
balıkçılığının Ekim ayına çekilmesi gerekir. 
Karadeniz’de Trol Balıkçılığının Ekim ayına 
alınması gerekir. Kıyılardan kamışlarla oltalar 
atılıyor kalkan balıkları tutuluyor. Teknele-
rimizin gireceği bir liman yok. Ben Karadeniz 
balıkçısıyım, Karadeniz’de yanlış bir avlama 
şekli var. Gırgırcılar var bambaşka bir avlama 
sistemleri var. Orta su trolcüler var balığı nasıl 
tuttuğu belli değil.  Dip trolcüler var onlarında 
balığı nasıl tuttuğu belli değil. Bunlara bir çö-
züm getirilmesi canı gönülden dileklerim var. 
Biz balığı kendi elimizle yok ediyoruz.” 

Çanakkale Gökçeada Kooperatif Baş-
kanı Nuri Yılmaz

“Fırsat bulduğumuz her platformda sıkıntı-
larımızı anlatıyoruz.Bu organizasyonu düzen-
leyen Sür-Koop Başkanı Ramazan Özkaya’ya 
teşekkür ediyorum. Genel sorunumuz Balıkçı 
Barınaklarının Kooperatifler bünyesinde ol-
maması en büyük sorunumuz. Bu sorunların 
çözümü konusunda Mahir Başkanımızın des-
teklerini bekliyoruz. Diğer önemli sorunları-
mızdan biri Gökçeada’nın kuzeyindeki avlak 
sahaların 1,5 milden 3 mile çıkarılmasını is-
tiyoruz. Gökçeada balıkçısına sorulmadan 3 
milden 1,5 mile düşürülmüştür. Bu uygulama 
bizi zor durumlara düşürmüştür. Zaman zaman 
bölgemizde büyük balıkçılarla sorunlar yaşı-

10. Türkiye Balıkçılığının Sorunları ve Çözüm 
Önerileri Çalıştayı Düzenlendi

SÜR-KOOP Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği’ce her yıl düzenlenen “Türkiye Balıkçılığının Sorunları ve Çözüm önerileri 
Çalıştayı”nın 10’ncusu 15-18 Mayıs 2022 tarihinde Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi.

...1. Sayfa Haberi
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yoruz. Kılıç balığının avcılığı sürdürülebilir bir 
şekilde yapıyoruz. Son mevzuattan bahsede-
ceğim. Kestane avcılığı ile ilgili bir düzenleme 
yaptınız. Boğazlarda yasakladınız, Gökçeadayı 
unuttunuz. Gökçe ada müsilajdan en fazla et-
kilenen yerler arasında bulunmaktadır. Yasak 
alanına Gökçe adanın alınması zaruriyet. Kes-
tane avcılığı sırasında deniz patlıcanı, ahtapot-
lar da tutuluyor. Müsilahı konu ediyorsak Gök-
çe adayı da unutmayalım. Bölgemize misafir 
olarak avcılık yapmaya gelen arkadaşlarımız 
var. Kendi bölgemizde rahat bir şekilde avcılık 
yapamıyoruz. Verilerin girilmesi önemli. İhra-
cata giden balıkların SUBİS kaydının yapılması 
gerekiyor. Umuyorum ki bu toplantı balıkçıları-
mızın sorunlarının çözülmesine vesile olur. 

Arda Arşavir Kevenci-İstanbul
“İstanbul bölgesinde kıyı ölçekli balıkçılık 

imkansız hale geldi. Her yer kapalı. İstanbul’un 
birçok yerinde balıkçılık imkansız hale geldi. 
Yerli balık yok denecek kadar az. Balıkların 
göçü boğazda olduğu için avlama yasak. Ba-
lıkçılarımız zor durumda. Balıkçı olarak çalışan 
tekneler sayılacak kadar az. Esnaf olarak ça-
lışan 15-20 kişi diğerleri ise amatör balıkçılık 
yapanlarla dolu. %80’ni zevk için oraya gelmiş-
ler. Denizde balıklar belli noktalar da bulunu-
yor. Amatörler denize elverişlilik ile ilgili hiçbir 
şekilde denetlenmiyor. Amatör balıkçıların de-
netimi yok. Bu işi zevk için yapıyorlar. Balıkçı 
mağdur.”

“Misina ağları neden yasaklandı. Misina ağı 
ile birlikte hedef olan türler gelirken, iplik ağ ile 
bir sürü hedef dışı türler geliyor. Müsilajı sanki 
balıkçılar yapıyormuş gibi lans ediliyor. Sanayii 
ile uğraşanları bence denetlemeniz gerekiyor. 
Kaçak avcılık ile ilgili trolcüler var. Voliciyim di-
yor bir bakıyorsunuz trolcü çıkıyor.”

“Amatörlere haftanın belli günler verilsin. 
Teknolojik cihazlar kullanılmasına yönelik bir 
şeyler yapılması gerekir. “

“Ruhsatlara göre teknelerin boyanması iyi 
olur çünkü denetim açısından fayda sağlaya-
caktır.”

“Bağkur ödemelerini balıkçılarımız ödeye-
mez duruma gelmiştir. “

“Yunuslardan dolayı bir sürü ağımız kaybol-
du.”

“Markalama şu anda Türkiye’de kullanılabi-
lecek bir yöntem değil. Gırgır ve trol ağlarının 
iki takım ağları var bunlarda uygulayabilirsi-
niz fakat küçük ölçekli balıkçılarda ağ miktarı 
daha fazla. Toplantıyı hazırlayan Sür-Koop’a 
çok ediyorum. Umarım bu konuşmalar boşta 
kalmaz ve hedefine ulaşır ve başarılı bir sonuç 
çıkar.”

Ali Furuncu-İzmir
“Koruma altında bulunan deniz memelileri 

var ilgili bir sürü çalışmalar var acaba küçük öl-
çekli balıkçılığının ilk hasarını karşılayacak bir 
sistem geliştirilemez mi?

“Misina ağları hakkında ortak bir düşünce ol-
ması gerekir.”

“Küçük ölçekli balıkçılığın en büyük sorunu 
yasa dışı avcılık.”

“Deniz çiftlikleri kuruluyor ama o bölgede 
hangi balık daha çok üreme zamanları bunun 
gibi şeyler sorulmadan kuruluyor.”

“Yasaklar nedense hep balıkçıya yasak!”
“Amatör tekneler hiçbir evrak bulundurma-

dan istediği zaman istediği bölgede avcılık ya-
pabiliyor.”

“STVC yenilemeleri var ve bununla ilgili ça-
lışmalar yapılması gerekir.”

Hüseyin Kuran Ege Bölgesi
“Toplantıya katılım sağlayan herkese teşek-

kür edildi.  Herkeste olduğu gibi bizimde en 
büyük sorunumuz amatör balıkçılar. Amatör 
balıkçılar ekonomik değeri yüksek balıkları 
tutmaya başladılar. En iyi cihazlarla balık tutu-
yorlar. Biz bunların kontrol altına alınması için 
şöyle bir şey düşündük. Amatör balıkçılara gün 
sınırlaması getirilmesi gerekir. Sürdürülebilir 
balıkçılıktan bahsediyoruz. Benim kooperati-
fimde 20 yaş altında balıkçı yok.”

“Amatör balıkçılık ticarete dönüşmemelidir.”
“Markalama konusunda şöyle bir şey düşün-

dük; sistem yapılırken elindeki takımın ne ol-
ması gerektiğini bilmesi gerekir. Kontrol altına 
alınması gerekir.”

“Amatörler her yerde. Dalyanlarımızdan 
amatörleri çıkartamıyoruz.”

“Balıkçı Barınakları kooperatifler tarafından 
yönetilmelidir. Bizim kooperatifimizin hiçbir 
gücü yok.”

Tekirdağ Gerçek Dönmez
“Toplantıya katılım sağlayan herkese te-

şekkür edildi. Küçük ölçekli balıkçılara yapı-
lan desteklemelerin günümüz şartlarına göre 
yapılması gerekir. Misina ağlarının serbest 
olmasını istiyoruz. Alamana ağları ile avcılığın 
Tekirdağ Bölgesine 15 Nisan-15 Mayıs tarih-
leri arasında yasak bu yasağın bir ay öncesine 
çekilmesini itiyoruz. Bölgemizde yapılan kari-
des avcılığı ile ülkemize önemli döviz girdisi 
sağlanmaktadır. “

“12-15 m teknelerde av aracı değişikliğini 
balıkçıya uygun bir şekilde değiştirilmesini is-
tiyoruz.”

“Bagis ve mazot güçlerini gösteren sistem-
ler sorunlu.”

“Bölgemizde bazı isteklerimiz mevcut. Böl-
gemizde 24 m derinlik yasağının 18 m derin-
liğe düşürülmesini istiyoruz.”

“Marmara denizinde yapılan istavrit avcılığı-
nın boy yasağı olan13 cm’den 11 cm’ye düşü-
rülmesini istiyoruz.”

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişçi 
Zoom Platformu üzerinden katılım sağladığı 
Çalıştay’da yaptığı konuşmasında; “Programla-
rımızın çatışması nedeniyle çalıştaya katılama-
dığımı üzülerek belirtmek istiyorum.

Sizlerle birlikte olması için Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Genel Müdürü ve Daire Başkanlarımızı 
görevlendirdim.

Bizler ve sizler kullandığımız biyolojik kay-
nakları korumakla sorumluyuz. Bunun içinde 
işbirliği yapmak mecburiyetindeyiz. Bakan-
lığımızın ana politikalarının hedefi; deniz ve 
içsularmızdaki kaynaklarımızı sürdürülebilirli-
ğini sağlamak. Avcılıkta sabit bir seyirde de-
vamlılığı sağlamak daha iyi sonuçlar verecek-
tir. Bu nedenle Su Ürünleri Avcılığının dünya 
genelinde sıkı denetim tedbirleri getirilmek-
te ve uygulanmaktadır. Bizde bakanlığımız 
olarak balıkçılarımızın haklarını koruyoruz. 
Diyoruz ki;balık varsa balıkçıda vardır. 2020 
yılında Dünyada ki Su Ürünleri Üretimi 128 
milyon oldu. Ülkemizde ise Su Ürünleri Üreti-
mi 785.000 ton olmuştur. Bunun da 364.000 
tonu Avcılıktan elde edilmiştir. İhracatımızda 
rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Çok kabili-
yetli balıkçılarımız var. 

Atlantik Okyanusundan Hint okyanusuna 
kadar yaptığımız uluslar arası antlaşmalar 
balıkçılarımız avcılık yapmaktadır. Afrika’da 
100’e yakın balıkçı gemimiz mevcuttur. Bu 
balıkçılarımız ülkemize milyonlarca dolar geti-
ri sağlamaktadır. Venezüelada balıkçılık and-
laşması imzaladık. Devletimizce gerekli yollar 
açılmaktadır. Böylelikle ülkemizdeki sularda av 
baskısını azaltarak stoklarımızı koruyarak ba-
lıkçılarımızın gelirlerini koruyoruz.

Sayın çok değerli balıkçılarımız ve reisle-
rimiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın 3 yıl önce 
sezon açılışında verdiği müjde ile 49 yıl ara-
dan sonra güncellenen Su Ürünleri Kanunu ile 
balıkçılık yönetimi daha aktif hale gelmiştir. 
Helalinden ekmeğini kazanan siz dürüst balık-
çılarımızın haklarını korumak adına önemli bir 
adım atılmıştır.

Yaptığımız uygulamaların 2 yıldan itibaren 
olumlamalarını görmeye başladık.

Özellikle yasa dışı avcılığını kontrolü ve 
denetimi arkadaşlarımız tarafından elleri çok 
güçlenmiş ve yasa dışı avcılıkta önemli geliş-
meler sağlanmıştır. 

Uluslar arası orkinos, kılıç ve kalkan balığına 
kota uygulaması yapılmaktadır.  Yakalanan 
balıkların hemen hemen %80’i Japonya’ya git-
mektedir. Her yıl ülkemize yüz milyon doların 
üzerinde ihracat gelirisi sağlanmaktadır.

2021 yılında deniz ve içsularda avcılık ya-
pan 12 m altı tekne sahibi 14.830 balıkçıya 
22.529,00 lira destekleme yapılmıştır. 

Geçen sene müsilaj nedeni ile Marmara De-
nizine kıyısında bulunan illerde bulunan balıkçı 
gemisi sahiplerine destekleme yapılmıştır.

2022 yılı içinde desteklemeler yapılacaktır.
Sinop, Kastamonu ve Bartın’da bulunan ba-

lıkçılara afetten dolayı desteklemelerde yapıl-
mıştır. Hayırlı olsun diyoruz.

İnşallah bu desteklemelere önümüzdeki se-
nenin ilk aylarında gerçekleştirmeye devam 
edeceğiz.

Sizlerin sıkıntılarını, dertlerini bizzat ben ya-
kından takip edeceğim ve etmeyi de sürdüre-
ceğim. Kapım her zaman sizlere açıktır. Bürok-
ratlarım her zaman sizlerle ilgilenecektir.

Ziraat Bankasından Bakanlığımızın ödediği 
faizli kredi sağlama konusunda yine destekle-
rimiz devam edecektir.

Denizde koruma alanlarını balıkçımızın hak-
kını dikkate alarak daha da arttırdık.

Denizlerimize yapay resifleri sağladık.
Balıklandırma safhalarımız hat safhada ya-

pılmaktadır. Deniz ve iç sularda balıklandırma 
yaptık.

2020 yılında balon balığı desteklemeleri 
yaptık. İstilacı tür olan  Aslan Balığı’nın ekono-
miye kazandırılması için çalışmalarımız devam 
etmektedir. 

Hayalet ağların kaldırılmasına yönelik ça-
lışmalar yaptık ve yapıyoruz. Şimdiye kadar 
520.000 m kare ağ çıkarttık. Daha da çıkarma-
ya devam edeceğiz.,

2024’e kadar uygulamada kalacak olan ti-
cari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyecek 
olan tebliği 2 ayrı tebliğ yürürlüğe konulmuş-
tur.

Tebliğler hazırlanırken balıkçılarımızın gö-
rüşleri alınmıştır. 

Denetim ve kontrollere önem vermekteyiz.
Değerli dostlarım; artan mazot fiyatları, ötv 

oranının azalması gibi sıkıntılarının olduğunu 
biliyorum. Yakından takip ediyorum. 

Biz bu sektörün her türlü olumlu gelişme-
sinden yanayız. Bu çalıştayı düzenleyen Sür-
Koop’a ve tüm balıkçılarımıza, emeği geçen 
herkese teşekkürlerimi iletiyorum.” diyerek 
konuşmalarını sonlandırdı.

2. Panel
Moderatör: Prof. Dr. Gökhan Gökçe 

Denizlerimizde Gırgır-Trol-Ortasu Trolü 
Avcılığı sorunları

Prof. Dr. Gökhan Gökçe: “Bu çalıştayı düzen-
leyen Sür-Koop ve çalışanlarına teşekkür ede-
iyorum. Pandemiden dolayı görüşemediğimiz-
den dolayı bir arada bulunmak iyi oldu.

Anket hazırladım. Barkodları telefonunuz-
dan okutarak yanıtlayacaksınız. 5 dakika 
içerisinde soruyu cevaplamanız gerekiyor. 
Toplantının son gününde cevaplarınızı değer-
lendiririz. 

Balıkçılarımızın Nasıl Sorunları Var?
1. Aşırı avcılık en önemli problemlerden bir 

tanesi olarak gözüküyor.
2. Kirlilik var örnek olarak geçen sene ya-

şadığımız müsilajda kirliliğin ne kadar önemli 
olduğunu gördük.

3. Hedef dışı av veya ıskarta da balıkçılığın 
en önemli problemlerinden bir tanesi.

4. Balıkçılığın yönetimi problemi var.
5. Yasa dışı avcılık çok can yakıcı bir problem 

ve gündemde çok fazla var
6. Balık stokları ile ilgili problemler var.

Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları Dernek 
Kurucusu Süleyman Canbaz

Ülkemizdeki balıkçılık sorunlarını ikiye ayır-
mamız gerekir. Genel ve bölgesel balıkçılık so-
runları diye.

Bölgelerde komisyonlar kuracağız bunun 
içine bilimsel hocalarımız balıkçılarımızı topla-
yacağız.22 senedir bu toplantılara katılıyoruz. 
Toplantılar bitmedi ama elimizdeki balık bitti. 

Balıkçılığımız için kota uygulamasının olma-
sı gerekir. Bölgelerde bilimsel çalışmalar ya-
pılması gerekir. Kota uygulaması av baskısını 
azaltır. Denize av baskısının yapan gırgır ve 
trol avcılığıdır. Bilimsel olarak çalışma yapalım. 
Bölgesel balıkçılığa geçilsin. Zaman yasakları 
tamamen yanlış. Her bölgenin coğrafi yapısı 
farklı ve gözden geçirilmesi gerekir. Karaya 
çıkış noktaları çok önemli. Ülkemizde 20.000 
balıkçı var ve bir tane vergi veren yok. 20.000 
balıkçı ne tutuyorsa bir kaydı olması gerekir. 
Her yere su ürünleri mühendisleri yerleştiril-
mesi gerekir. Tekenlerimize bagis sisteminini 
taktık ve ağları yalandan ölçüyoruz. Gelin doğ-
ru yerden doğru işler yapılır.

İstanbul İlhan Bal (Mali Müşavir)
Sigorta, balık yasakları, kıyı yasakları şeklin-

de birçok sıkıntılarımız var. Toplantılarda arka-
daşlarımız da dahil olmak üzere dile getiriyo-
ruz. Görünmeyen buz dağının yüzü var.

Sosyal Güvenlik ülkemizde 1950 yılında 
kurulmuş bir kurumdur. Bir sonraki dönemler-
de gelişerek bu zamana kadar gelmiştir.1980 
yıllarında tarım sigortası, tarım bağ kuru adı 
altında gelişmeler olmuştur. Çıkan kanun-
lar balıkçılık ve balıkçılık faaliyeti ile uğraşan 
balıkçılarımıza yetecek tam tamına bir kanun 
değildir. 

Mert Ayan Rumeli Kavağı Su Ürünleri 
Koop. Başkanı

Devletimizin balıkçı teknelerine mazot ko-
nusunda yardım etmesi gerekir. Misina ağı ya-
saklandı ama biz açılmasını istiyoruz.

24 m yasağı konuldu. Teknelerimizin ağları 
büyüdü ve av baskısı arttı.

Balıkçılığı iyi yönetemiyoruz. Balıkçılığı bili-
min ve emekçilerin doğrultusunda düzenlen-
mesini istiyoruz. 

Amaç; illegal avcılığı önlemek ise tekneleri-
mize BAGİS’lerin arıza işi çıktı. BAGİS’ten çok 
büyük cezalar yedik. En düşük arıza bedeli 11 
bin TL. Büyük ve Küçük ölçekli balıkçının hakkı-
nı savunacak Sür-Koop olduğunu gördük. Sür-
Koop tüm balıkçıları savunacak. Orkinos kota-
sında Sür-Koop vazgeçsin balıkçılara kalsın.

Batı Karadeniz’de; kalkan balığı çok oldu. 
Mayın arayan Sahil Güvenlik Komutanlığından 
dolayı denizlerimizde avcılık erken tarihe kay-
dırıldı.

Balığın değerinde satılamamasına yönelik 
sosyal medyada paylaşımlar oldu.

Müsilajdan kaynaklı Küçük Ölçekli Balıkçılığa 
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destek yapıldı. Yalnız geçen sene hamsi yasa-
ğı oldu neden gırgır ve trol teknelerine destek 
yapılmadı. Biz orta su trolcülüğü yaptığımız 
için bizi dışlıyorsunuz. Sorunlarımızı tatlı bir şe-
kilde çözelim.  Bizlerin büyük yatırımlar yaptığı 
bu av aletini sırf birilerinin yaptığı algı ile yasak 
olmasını istiyoruz. Her av aletinin denize zararı 
var. Yalnız o aletle ile ilgili 19 akademisyen 7 
ayrı araştırma yapmış. Orta su ağının dünyada 
en seçici av aracı olduğu tespit edilmiş. Buna 
rağmen orta su av aracının yasak olmasını isti-
yorsunuz.  Bu av aleti denizi kurutuyor diyor-
sunuz var mı bununla ilgili bildiğiniz çalışma.

Denizi kurutacak aleti hepimiz biliyoruz. Her 
tarafta gırgır avcılığı yapan balıkçılarımız var.

Trol avcılığının 2 mile inilmesi gerekiyor. 
Her av aletinin denize zararı var. Orta su tro-
lünün en seçici av aracı olduğu üniversiteler 
tarafından kabul edilmiştir. Orta su trolü denizi 
kurutuyor deniliyor. Denizi kurutacak aleti bi-
liyoruz.

İstanbul Bölgesi Cüneyt Toker
İstanbul bölgesinde balıkçı reisiyim. 

Türkiye’nin bütün balıkçı kıyılarında balıkçılık 
yapıyoruz. Gırgırcılık yapıyorum. Gırgır, trol 
fark etmiyor sorunlarımız hep aynı. Demirle-
me alanları ile ilgili çok muzdaribiz. Demirleme 
alanları avcılığa serbest ama biz oraya ağ at-
tığımız zaman bize cezalar geliyor. Ulaştırma 
Bakanlığına bildirdik ama herhangi bir çözüm 
bulunamadı.

Hiçbir şey yapamıyoruz. Cezayı yatırıyoruz. 
Ulaştırma Bakanlığına gidiyoruz Tarım Bakan-
lığına gönderiyor. Tarım Bakanlığına gidiyoruz 
Ulaştırma Bakanlığı’na git diyorlar ortada kalı-
yoruz. Cezayı yiyen biziz.

Adalar yasağı var. 2016 yılında adalar yasa-
ğı yapıldı. En azından adaların güneyinin açıl-
masını istiyoruz. 

Denizlerdeki 24 m av yasağının diğer arkadaş-
larımın söylediği gibi düşürülmesini istiyoruz. 

Herkesin de sorunu olan atık su. Biz o kadar 
atık suyu nasıl biriktireceğiz.

Balıklarda boy yasaklarının tekrar incelen-
mesini istiyoruz.

Samsun Bölgesi Atıf Malkoç
50 sene önce birinci sınıf olan balıkçılar şim-

di zor durum yaşıyorlar. Bizde yönetim sistemi 
sorunu var. Ben üçüncü kuşak balıkçıyım, biz 
1978 yılında orta su trolü av aracını getirdik. 
Orta su trolü dünyanın en seçici ağı olacak.

Ege denizinde de sıkıntılar var, orada orta su 
trolü yasak. Elimde 8 adet orta su trolü üzeri-
ne araştırma yapmış üniversitelere ait kitaplar 
var. Bu denizi bizden fazla kimse koruyamaz. 
Benim milyon dolar yatırımım var denize. Doğu 
Karadeniz’e gidemiyoruz neden gidemiyoruz.

Gürcistan’a balıkçılığı biz öğrettik. Bizi 2 
sene sonra Gürcistan’a koymayacaklar. Dışiş-
leri Bakanlığı’na faks çektim neden Ege ve Ak-
deniz Bölgesinde orta su trolü avcılığı yok. Or-
kinos avcılığına gidenlere sorun Kıbrıs’ta 100 
e yakın gemi ağ çekiyor. Orta su trolü çekende 
var başka ağ çeken de var. 

Üniversite hocaları beş sene orta su trolü 
hakkında denizlerde uğraştılar. Eninde sonun-
da bu işi yapacaksınız. 

Prof.Dr. Gökhan Gökçe
1. Kaynaklar ile ilgili çok sıkıntı söylenmedi. 

Birçok balıkçının balık bulamama gibi sorunu 
var.

2. Çok fazla efor var.
3. Sürekli alan kaybediyorsunuz farkında 

değilsiniz. Küçük ölçekli balıkçılar çok fazla av 
sahası kaybediyor. Av sahalarını kaybettikleri 
için gelirleri otomatikmen düşüyor. 

4. İşletme gelirleri ile ilgili çok bir şeye gir-
mediniz.Çalışan ücretleri, girdi maliyetleri, ağ 
maliyetlerinin artması, mazot fiyatları gibi 
problemlere değinmenizi isterdim ama çok 
fazla değinilmedi. 

5. Mevzuat konusunda; karaya getirme, ka-
raya çıkarma noktaları, avlanma yasakları, boy 
yasakları önemli.

6. Teknolojik olarak problemlerinizin ol-
maması beni çok şaşırttı. Tüm dünya daha 

modern teknolojik kullanmaları ve sizlerin bu 
konuda görüşleri olmadı. Çok ilkel bir balıkçılık 
yapıyoruz.

7. İlhan Bey SGK konusuna değindi. Çok gü-
zel bir konuya değindi. Çalışanlarının sağlık 
sigortalarının yeniden gözden geçirilmesi ge-
rekir.

8. Mavi Kart ile ilgili problemlerden bahsedil-
di. Atıklarının limanda teslim edilmesi

9. Bölgesel Balıkçılığa denildi. Balıkçılığın or-
tak yönetilmesi şeklinde bir şeyler var. Bunlar 
için zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyo-
rum.

10. Su Ürünleri Mühendislerinin istihdamı-
na yönelik şeklinde konudan bahsedildi. Çok 
önemli bir konu.

Mustafa Altuğ Atalay
Güzel hararetli geçiyor toplantımız. Sinop’tan 

gelen Serdar Bey’i tebrik ediyorum. Mersin ve 
Kalkan balığına gösterdiği önemden dolayı. 

Kendi aramızda tartışalım. Sür-Koop başka-
nımıza teşekkür ediyorum böyle bir toplantı 
düzenlediği için.

Diğer bakanlıklarımızın da burada olması ge-
rekir.

Sigorta işini bizim bakanlığımız değil de 
bununla ilgili uğraşan bakanlıkta görüşmeniz 
gerekir.

Demirleme sahası; ulaştırma bakanlığı ile 
çözmeniz gerekir. Bütün balıkçılar bu konudan 
muzdarip değil mi?

BAGİS cihazlarını kendimiz aldık verdik ba-
lıkçıya değiştirsin demiyoruz. Dünya Banka-
sından yeni bir proje ile size yenisini takalım 
diye çalışmalar yapıyoruz. Ama BAGİS hiç bir 
işe yaramıyor demeyin.

Kota doğru ama veri olmadan kotaya girme-
miz şimdi erken olur. 

Bölgesel Balıkçılık; mesala Sinop Bölgesi 
algarnayı istemiyor Samsun algarnacısı kıya-
meti koparıyor. Ortayı bulmak için düzgün ça-
ılışıp artısını eksisini düşünüp ortak kalmamız 
gerekir.

Bizim sizlerle diyaloğumuz çok iyi. Talepleri-
niz daha uygun olmalı.

Balık stokları iyi gidiyor mu açıkcası bütün 
dünyada kötüye gidiyor.

Teknoloji gelişti. Dünyadaki hiçbir balıkçı 
sizin gibi cesur, kabileyetli, düzgün hareket 
edemiyor. Alet olmadan balığın nerede oldu-
ğunu biliyorsunuz. Peki bu kadar av gücüne, 
bu kadar kabiliyete deniz dayanır mı? Bunların 
da farkındayız. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. 

Başka kurumlarla olan sorunları gelin hep 
beraber birlik olalım ve çözelim.

Sigorta probleminiz varsa gidelim Sigorta ya 
gidelim.

Her zaman Ankara’ya bekliyoruz. Bütün da-
ire başkanlarımız burada. İlk önce balıkçının 
ortak menfaatlerini ilgili yerlere izah etmemiz 
gerekir.

Stoklarımız azalıyor. Azaldığının en büyük 
göstergesi istavrit balığının boyunun küçül-
mesidir.

Küçülen boy o balığın neslinin tehlikeye gir-
diğini göstermektedir. Boyu küçüldüyse nesli 
tehlikededir. Bizlere hocalara güvenmemiz 
gerekir.

1.Gün 2. Panel modarötör Prof.
Dr. Göktuğ Dalgıç Balıkçılarımızın 
Sorunlarına Bilim Penceresinden Bakış

Mehmet Cengiz Deval 

Bir çözüme ulaşmak için bazı kabullenmeleri 
yapmamız gerekir. Birincisi; denizlerde balıkla-
rın azaldığını kabul etmemiz lazım. Bunu kabul 
etmeden buraya gelirsek toplantılar devam 
eder sorunlar çözülmez. Sürdürülebilirliliği 
sağlamak için bazı şeyleri kabullenmemiz la-
zım.

Stoklarımız ne durumda bunu bir görmemiz 
lazım. Bir olguya ulaşmak için veriye ulaşma-
mız gerekir. 

Sürdürülebilirliğin bir sürü tanımı mevcut. 
Gelecek nesillere balığın kalmayacağı endi-

şesi var bende.
Balıkçıların biz ne kadar av gücü oluşturur-

sak o kadar çok ürün elde ederiz düşüncesi var 
ama işin pratiği öyle değil. 

Biz avcılık gücünü arttırdığımızda evet ürün 
belli bir noktaya kadar çıkar ama bu sonsuz de-
ğildir. Balıkçı av gücünü arttırdım o kadar balık 
avlarım düşüncesi yanlış.

Av gücü arttıkça stoklar azalacaktır. Aslında 
bu durum hem stoklar üzerine hem de avlayan 
üzerine zararlı etkileri vardır.

Yapmamız gereken daha az av gücü ile mak-
simum ürün elde etmek olmalı.

Gelir-gider tablosuna bakalım. Filo gücünü 
arttırdığımızda gider her zaman artacaktır. Çok 
fazla denizde kalmamıza rağmen gideri arttır-
mamıza rağmen gelirin azaldığını tablolar gös-
termektedir. Buda zararı gösteriyor.

1970’lerde yaklaşık 150 bin ton üretim 50 
yıl sonra yaklaşık 800 bin tona ulaştı.

Tabloya bakarak üretimimizi yetiştiricilik 
ve avcılık olarak ayrı ayrı inceleyelim. Avcılık 
miktarı 1970 den itibaren 2000 yıllara kadar 
avcılık artarken 2000’li yıllardan sonra avcılı-
ğın düştüğünü göstermektedir. Yetiştiriciliğe 
baktığımızda; gitgide artmaktadır.

Avcılık; tabloya baktığımızda 1985-1990li 
yıllara kadar düşük bir avcılık sistemi var. Daha 
sonra devletin bir desteği var. Destekler artı-
yor, daha büyük av tekneleri daha teknolojik 
araçlar artıyor. Daha sonra bu tarihten sonra 
avcılık filomuz büyüyor.

2000’den sonra denizden elde ettiğimiz 
miktar artıyor.

Tablolar baktığımızda; 2000 yılı sonrası 
önemli türlerin av miktarı analizleri ; dip balık-
lardan barbunun azaldığı, mezgitin av gücü-
nün azaldığı, Akdeniz berlamının av gücünün 
neredeyse sıfıra geldiği gözükmektedir. Kır-
langıç, pisi balığı da düşüşte gözükmektedir.

Pelajik balıklara bakalım. Hamsi avcılığın 
toplam miktarını gösteriyor. Hamsi ve istavrit-
te azalmalar gözükmekte.

Bu grafiklere bakarak denizlerimizde balık 
bitmiyor demek kabul edilecek bir şey değil. 
Gerçekten sürdürülebilir balıkçılık için bunları 
kabul ederek bir şeyler yapmamız gerekir.

Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu
80 ve 90 ‘lı yıllara kadar av gücü arttı. Teş-

vikler ve krediler verildi. Sonuçta avcılık filosu 
balık stokları üzerinde av baskısını yarattı.

2000’li yıllardan sonra av baskısı ile ilgili sı-
kıntılar yaşandı.

Tüm balıkçılardan duyduğumuz istekler, ar-
zular var. Balık stoklarımız maalesef sınırlı.

Aslında balık stoklarımız azalıyor.
1980-1990 yılları arasında bir beygir gücü-

ne 2 ton balık avlıyordu. Bu rakam günümüze 
baktığımızda bir beygir gücüne 200 kg balık 
avlandığını göstermektedir. Bu avcılık baskısı-
nı göstermektedir.

Bir başka gösterge avcılık baskısının artma-

sıyla ilgili; balık boyları ve yaşları ile ilgili yaka-
ladığımız balık yaşları 0 gurubunda.

Marmara’da bariz kendini göstermektedir. 
Avcılık, kirlilik ve müsilaj var. Ortamda küçük 
pelajiklerle denizanası gibi değişime balıkçılı-
ğımız gidiyor.

Yapılan araştırmalarda denge gibi sorunlar 
olduğunda ekosistem bozulduğunda ortamda 
sadece küçük pelajikler ve denizanaları baş 
başa kalıyor. İstilacı türler olan balon balığı ve 
aslan balığı gibi türlerde sorunlarımıza ekleni-
yor.

Toplantılardan alacağımız sonuçlarla seyri 
değiştirmek istiyoruz. 

Teknolojinin artmasıyla birlikte 800 bin ton 
avlanan Morina 1992 yılında avcılığı kapatı-
yorlar.

30 yıl geçmesine rağmen Morina stokları 
kendisini toplayamadı.

Bizdeki balıkçılık şekli çok değişkenli. Elimiz-
deki ağlarla her balığı yakalamak istiyoruz.

Av araçlarına sınırlamalar getirmezsek isek 
av baskısı giderek artacak. Peki çözüm ne ola-
cak; Avrupa Birliğinin Akdeniz için önerdiği şey 
İspanyollar uygulamış. Akdeniz tarafına AB’nin 
uyguladığı yöntem var. Ortak balıkçılık yöne-
timi toplantı yapıldı. Balıkçı guruplarını biraz 
birbirinden ayırıyor bu toplantıda.

Prof.Dr. Gökhan Gökçe
Akademik hayata başladığım zaman ilk önce 

trolden kaçan balıkların yaşam oranına çalış-
tım. Kaçtıktan sonra balıkların yaşama oran-
larına baktık. Bunlar bilim insanlarının merak 
ettiği önemli şeylerdir.

Fanyalı uzatma ağlarında doktora çalışmam-
da hedef dışı avcılığın azaltılması, balıkçının 
teknede geçirdiği iş süresinin azaltılması ve 
ağlarının arttırılmasına yönelik bir çalışma 
yaptım. Daha sonra Mavi Yengeç balığını çalış-
tım. Mavi Yengeçte Sepet göz seçiciği ile ilgili 
çalıştım. Daha sonra Iskarta problemi ile ilgili 
çalıştım. Balıkların üretimi üzerine çalıştım. 
Trol torbası seçiciliği üzerine araştırma yaptım. 
Torbadan kaçan balıkların hangi boyda, ağın 
hangi boyda seçtiğini ve seçiciliğinin arttırıl-
masına yönelik çalışma yaptım. Bunları sanal 
ortamda da çalıştım. Hiçbir balığı öldürmeden 
çalışma yaptım.

Yapay resif alanları oluşturduk denizlerde. 
Küçük Ölçekli Balıkçılarınve Biyoçeşitliliği art-
tırmak için yada yasa dışı trol avcılığı yapma-
ması üzerine alanlar oluşturduk.

Dalyan Balıkçılığı üzerine çalışmalar yaptık. 
Seçicilik üzerine çalışmalar yaptık.

Balıkçılığın modellenmesi üzerine çalışmalar 
yaptım.

Şimdi ise balıkçılıkta yapay zeka’nın kulla-
nımı ve makine öğrenme üzerine çok geniş 
alanda çalışmalar yapıyoruz. Bunun dışında; 
karides, voli, gırgır balıkçılığı bunun üzerine 
hala çalışıyoruz.

En sağlıklı protein kaynağı denizlerden ge-
len ürünler. Avcılık ile gelen protein kaynakları 
var. İnsan sağlığı için önemli protein kaynakla-
rını insanlara sunuyorsunuz.

Geleceğin balıkçılıkta olduğu söyleniyor. 
Ama yetiştiricilikte olduğu çünkü yetiştirici-
likte alternatif fazla olduğu için. Burada yaşlı 
balıkçıya sorsam gençken mi tezgahta balık 
çeşidi fazla idi şimdi mi. Giderek balık stokları 
azalmaktadır.

İstavritin, mezgitin ve barbunun büyük boy-
larının olmadığını söylüyoruz. Bunun genetik 
bir problem. Balık stoklarından sürekli büyük 
olanları çektiğinizde küçük olanlar üreyebilir 
bireylerin sayısı çoğalıyor. Ama izin verirsek 
büyüyecekler ama küçük olanlar üreme yete-
neğine sahip olacaklar.  Bu stokları artık sağlık-
sız hale getirecektir. Büyük balığın olmaması 
ve küçük balıkların üremesi tamamen bunlar 
aşırı avcılığın baskısıdır. 

Ege Üniversitesi Prof.Dr.Vahdet Ünal
Açık ve net mesajları verebileceğim bir or-

tamdayım. Bu tür programları çok önemsiyo-
rum. Genel Müdürlük, istatistik daire başkanlı-
ğı, kaynak yönetimi daire başkanlığı ve avcılık 
ve kontrol dairesi başkanlığı burada, Sür-Koop, 
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Dem-Bir, akademisyenler, balıkçılarımız herkes 
bir arada.

Yönetime çok açık değindik. Yönetim ile ilgili 
sorunlara çok değindik. Balıkçıların sayabilece-
ğim çok sorunlar var.

8-90’lu yıllar balıkçılar için altın yıllardı. Daha 
sonra düşüşler başladı.

Modaratörümüz dedi ki çok önemli 3 paydaş; 
bakanlık, balıkçılar ve akademisyenler.

Balıkçılar doğası gereği daha çok balık tutup 
daha çok gelir elde etmek istiyorlar.

Burada bağımsız olan sadece akademisyen-
lerdir. Bizim çıkarlarımız ve gerçekler çakıştığı 
zaman ne yapacağız; bizim çözümümüz bir 
arada bilimsel çalışmalar. O yüzden sizlerin 
bizlere söz verdiğinizi düşünüyorum. Biz taraf-
sısız. Söylediklerimizin sağa sola çekilmesini 
istemiyorum.

Artık ezber bozma zamanı. Biz bilimsel gös-
tergeleri biz görmek ve göstermek zorundayız. 

Tarım ve Gıda örgütü tarafından kabul gör-
müş tanımında diyor ki; çok önemli ilgili kay-
nak kullanıcılarının yani balıkçıların bugün ki 
ve gelecekteki davranışlarının kontrol ettiği 
bir işlem gördüğüdür. Biz balıkçılarımızı davra-
nışlarını kontrol etmekte zorluklar çekiyoruz. 
Veri toplama sorumluluğu da bakanlığa ait. 
Balıkçılardan verileri tutarak sosyoekonomik 
verileri tutabiliriz.2 tane çok önemli bir şey 
söylemek istiyorum. Malta’da Birincisi ola-
rak 50 maddelik bir deklarasyona imza attık. 
Orada Akdeniz’den bir sürü bakanlık, yeni bir 
yönetişime imza atmak üzereyiz. Onun için bu-
radayız. Malta’da toplandık diyorlar.50 madde-
nin 9. Maddesi şöyle diyor okuyorum; balıkçı-
ların katılımcı yönetimleri doğudan sorumluluk 
almaları için tüm balıkçıları kapsayan kapsamlı 
bir yönetişim geliştirmek.

Karar alma süreçlerini genel müdürlüğü, 
daire başkanları ile tek başına karar alarak 
balıkçılığı yönetmesi söz konusu bile olamaz. 
Dünya’nın hiçbir yerinde balıkçılığı yönetmek 
çok zor. 

İspanyada hafta sonu her türlü ticari balık-
çılığı yasa ile yasaklamış durumda. Hesapladı-
ğımızda denizlerde 104 gün denizde av gücü 
ve avcılığı düşürüyorlar. Fizibilite çıkarıyorlar. 
Japonya’da 1163 adet koruma alanı mevcut, 
%30’u her türlü balıkçılığa kapalı. 

Bunların büyük çoğunluğu balıkçılar tara-
fından öneriliyor. Balıkçılar diyor ki bakanlığa 
gelip biz buraları kapattırmak istiyoruz. Koope-
ratifler balıkçılığı yönetiyor. 

Paydaşların kuralları tartışmak, kabul etmek 
ile ilgili normlar geliştirmek, ilkeler geliştirmek 
üzere sorunlar olduğunu görüyorum. Bu de-
mokratik anlamda da sorun oluşturuyor. Biz-
ler aynı masada oturup biraz çıkarlarımızdan 
ödün vererek için ana hedefe gitme konusun-
da sorunlar yaşıyoruz. Bunu geliştireceğiz ve 
bu konuda Sür-Koop’a ve Bakanlığa görevler 
düşüyor.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi  
Prof. Dr. Adnan Avaz

Balıkçı bir aileden geliyorum. Sizin yaptığı-
nın ağlardan ben de yapıyorum. Ağların dona-
nımı konusunda tecrübeliyim. 

90’lı yıllarda balık stokları azaldı. 90’lı yıllar-
da Çanakkale Boğazında biz olta ile balıkçılığa 
gidiyorduk. Uskumru çarpa ile 30 kg tutardık. 
Çarpa ile levrek tutardık kefaller arasından.

Ne kadar yoğunluk varmış o zaman Ama 
şimdi maalesef göremiyoruz.

Geçen sene müsilaj olayını yaşadık. Çok du-
rum kötüydü. Geçen eylül ayında 5 veya 6 yıl 
sonunda lüfer balığını ilk kez Çanakkale’ de ol-
duğunu gördüm. Ekim 15’ne kadar oldu.

Malkoçların teknelerinde orta su trolü av-
cılığı incelemesi yaptım. Benimde orta su ile 
makalelerim var. Hayalet ağları ile ilgili çalış-
malarım oldu.

Yaklaşık 100 saat uzatma ağlarında ip ve 
misina ağalarının gözlemciliğini yaptım. İp ağı-
nın İzmir körfezinde 6 ay sonra denizde yok 
olduğunu gördüm. Misina ağının ise az da olsa 
sonsuza kadar devam edeceği gözükmektedir. 
Misina ağı ile fazla avcılık yapıldığı için yasak-
landı.

Biz bilimsel olarak hangi av aracının hangi 
türü yakaladığı ve hangi boy aralığında ya-
kaladığına bakıyoruz. Yakalanan balığın biz 
ekonomik olarak ne kadarını kullanıyoruz yada 
kullanmıyoruz. Kullandığımız ağın çevreye ne 
kadar zararı var mı yok mu? Seçiciliklerine ba-
kıyoruz. Ağ gözü açıklığını arttırsak seçicilikte 
etkisi olur mu bunun gibi şeyleri araştırıyoruz.

Yaptığımız araştırmalara göre sepetlerde 
çok büyük sorunlar vardı.Hedef dışı avcı sıfır 
olan bir av aracı.

Mümkün olduğu kadar balıkları atmamak 
bunları satabilmek ve değerlendirmek olmalı-
dır. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 
Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç

Araştırmaları yapabilmek için fon çok önem-
li. Balıkçılık sorununa elbette çözüm bulmamız 
gerekir. Ancak bu fonun sağlanması gerekir. 
Balıkçılar kendi fonunu kendisi sağlaması ge-
rekir. Bütün dünya bunu yapıyor.

Bugün balıkçıların sorunlarını Akademi açı-
sından bakışı panelini kapatıyorum.

2. Gün 1. PANEL
Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sorunlarının Kısa 

ve Uzun Vadede Sürdürülebilirliğinin Sağlan-
ması İçin Yapılması Gereken İşlemler Modera-
tör Adnan Ayaz

Ramazan Özkaya
Açılış konuşması yapıldı. Buradaki sorunları 

dinleyip rapor halinde Bakanlığa ulaştırmak 
görevimiz.  Bundan dolayı herkesin konuşma-
sını istiyoruz. Konuşan kişiler dinlenip atışma-
ların olmamasını rica ediyorum. Herkesin so-
runları ve çözüm önerilerini dinleyerek bunları 
rapor haline getireceğiz. Şimdiden bugün ki 
toplantının hayırlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Adnan Ayaz
Dünde konusu geçen misina ağından bugün 

yaptığımız bir projeden bahsedeceğim. 
Bizim sorunumuz sadece kıyı balıkçılığında 

misina ağı değil. Kıyı balıkçılığı veya küçük öl-
çekli balıkçıların yaşadığı sorunlar nedir? 

Kuzey Ege Denizi Kıyılarında Farklı Ağ İpi 
Yapımı Materyalinin (İp ve Misina) Galsana Ağ-
ları  Av Verimi ve Seçiciliğine Etkisi Projesi:

Misina Ağları ile ilgili bu projeyi 2016 yılında 
yazdım ve TÜBİTAK’a sunduk.

Projenin Amacı; bu ağlarla yakalanan balık-
ların av verimliliği ve seçiciliklerin araştırılması 
şeklinde oldu.

Balıkçının çalıştığı derinliklerde inceleme 
yaptık. 

Deneme ağlarında 18-20-22 mm göz açıklı-
ğında çalıştık. Araştırmamızda misina ve iplik-
ten yapılmış ağları kullandık.

84 adet operasyon yaptık. Gelen sonuçlar-
da ip ağ 1 avlarken diğer misina ağları 0,2 kat 
daha fazla ürün yakalamış. Yani %20 oranında 
misina ağı daha fazla avlamış oluyor. 

Hedef dışı avlar ip ağda bir avlarken misina 
ağı 2,48 avlıyor. Yani misina ağı %250 daha 
fazla avlıyor. Yakalanan balıkların boyları 
slayt’ta görüyorsunuz. Araştırma yaparken ip 
ve misina ağlarında aynı göz açıklığını kullandık. 

Misina ağları ile yakalanan balıkları görüyor-
sunuz. Ekonomik değeri olmayan ürünler. 

Barbun Balığı Avcılığında Kullanılan Misina 
ve İp ağı karşılaştırması

18 mm ‘de İp ağ ile 6,2 balık yakalanılırken, 
misina ağları ile 8,2 adet balık avlamıştır. He-
def dışı avda ip ağda 20,6 adet balık avlarken, 
misina ağında 52,1 adet balık avlamıştır. Ara-
sındaki fark ciddi olarak gözükmektedir. 

20 mm’ de birim metreye düşen 100 m ağ 
hesaplandı. İp ağ 4,2 adet balık yakalamış, mi-
sina ağ 4,98 adet yakalamış. Hedef dışı ava 
baktığımızda; 100 m’de 16,8 adet balık avlar-
ken iplik ağı 20 mm’de, 100 m’de misina ağı 
42,6 adet balık avlamış.

22 mm’de 3,4 adet balık yakalarken iplik ağ, 
misina ağıda aynı miktarı yakalamış. Hedef dışı 
ağda 22 mm 13,9 adet ip ağda yakalarken, mi-
sina ağda 22,5 adet avlamış.

Seçicilik; bir ağ gözünün yakaladığı boy ora-
nı olarak değerlendirebiliriz. Ağlarda yayılım 
değerine baktığımızda dar olan daha seçicidir.  

İzmarit Balığı Avcılığında Misina ve İp Ağı 
Karşılaştırması

İp Ağda;
18 mm göz açıklığında ip ağda optimum 

yakalama boyu 15,8 cm seçicilik aralığı 14,4-
17,1 cm

20 mm 17,5 cm ip ağda optimum yakalama 
boyu 17,5 cm seçicilik aralığı 16,1-19 cm

22 mm göz açıklığında ip ağda optimum ya-
kalama boyu 19,3 cm ip ağda seçicilik aralığı 
17,7-20,9 cm 

Misina Ağda;
18 mm göz açıklığında ip ağda optimum 

yakalama boyu 16,2 cm seçicilik aralığı 14,9-
17,6 cm

20 mm göz açıklığında ip ağda optimum 
yakalama boyu 18,0 cm seçicilik aralığı 16,6-
19,5 cm

22 mm göz açıklığında ip ağda optimum 
yakalama boyu 19,9 cm seçicilik aralığı 18,2-
21,5 cm

SONUÇ VE ÖNERİLER
Denemelerde misina ağlar ip ağlara göre 

adet olarak 2,21 kat, ağırlık olarak ise 2,02 kat 
fazla av yapmıştır. Misina materyale sahip ağ-
lar toplam avda hem adet hem de ağırlık olarak 
ip ağlardan istatistiksel olarak daha fazla av 
yaptığı belirlenmiştir. Misina ağlar hedef avda 
adet olarak 1,2 kat ağırlık olarak 1,22 kat ip 
ağlardan daha fazla av yapmıştır. Hedef avda-
ki farklılık sadece 0,2 kat olarak belirlenmiştir. 
Hedef dışı avda ise adet olarak misina ağlar 
2,48 kat ağırlıkta ise bu değer 2,31 kat olarak 
hesaplanmıştır.

Balıkçılarımız artan ağ maliyetlerinden dola-
yı misina ağlarının kullanımın ucuz olduğu için 
istemekte, ip ağı tamir etmekten kaçınmakta-
dır. Hedeflenen av açısından düşünüldüğünde 
aralarında ciddi manada av farkı Kuzey Ege 
için görülmemiştir. Karadeniz gibi stokları yo-
rulmuş, azalmış denizlerimizde avcılık yapan 
balıkçılarımız günü kurtarabilmek açısından 
bu misina ağ materyalinin serbest kalmasını 

istemektedir. Ancak bu çözüm değildir. Bu ağ 
geçici olarak onlara avda bir miktar rahatla-
ma getirebilir fakat birkaç yıl içinde yine balık 
stoklarında düşme olduğunda maliyeti kur-
taramama durumu ortaya çıkacaktır. Bundan 
dolayı ip ağların fiyatlarında yapılacak sübvan-
siyon ile misina ağ ile fiyat farkı düşürülebilir.

Türkiye’de 28 mm göz açıklığına sahip(14 
mm göz genişliği) uzatma ağlarının bazı böl-
gelerde kullanıldığından balıkçılar bahsetmek-
tedir. Bu ağların yakaladığı hedef balığın da 
daha önce bahsedildiği üzere boyutu sebebiy-
le ekonomik değeri oldukça düşüktür. Misina 
ağ materyalinin kullanımına izin verilmesi söz 
konusu olur ise, 50 mm göz açıklığından daha 
küçük göze sahip ağların kullanımına izin veril-
memesi gerektiği bu göz açıklığına sahip ağ-
lardan daha küçük gözlerin kullanımının eko-
lojik açıdan oldukça sakıncalı olduğu özellikler 
projemizin saha çalışmalarında belirlenmiştir.

Karadeniz’de tür miktarı çok fazla olmadığı 
için ve av baskısından dolayı barbun türleri 
ve mezgit balıkların ortalama boyları küçük 
olduğundan 16 ve 18 mm göz genişliğine 
sahip ağların kullanıldığı bilinmektedir. Kuzey 
Egede ise halen 20 mm göz genişliğinden kü-
çük ağların kullanımı yaygın değildir. Bundan 
dolayı iki denizin balık türleri, stok miktarı ve 
özellikleri farklıdır. Dolayısı ile Misina ağlar için 
getirilecek düzenlemelerin farklı olmaı gerek-
mektedir.  Bir de denetimi yapılamayacak bir 
düzenleme asla getirilmemelidir.

Karadeniz’de misina ağların 20 mm göz ge-
nişliğinden(40 mm göz açıklığı) daha küçük 
gözlerin kullanılmaması söz konusu olabilir. 
Ancak düzenleme getirilirken bölgede faaliyet 
gösteren Üniversite ve araştırma kurumlarının 
görüşleri alınarak düzenlemelere gidilmelidir. 
Ege Denizi’nde ise misina ağ kullanımına izin 
verilmemesi daha doğru olacaktır.

Prof. Dr. Vahdet Ünal
Biliyoruz ki Misina ağları Avrupa’da serbest. 

Bu tür çalışmaları ve araştırmaları önemsedik-
lerini, yaptıklarının biliyoruz. Balıkçı arkadaşla-
rımızın haklı talepleri var. Bilimsel olarak yaptı-
ğımız çalışmaların dışında yapabileceğimiz bir 
şey yok mu bunlara bakmalıyız. 

Misinaya geçtik diyelim kısa süreli bir rahat-
lama getirecektir. Ya da daha düşük maliyetli 
bir avcılık olacaktır. İzmir Kooperatifleri Başka-
nı Metin Bey misinayı istediklerini çok açık bir 
şekilde istediklerini bildiriyorlar. 

Prof. Dr. Adnan Ayaz
Karadeniz için 17 mm misina ağı izin veri-

lebilir şeklinde sunumda yer verdim. Bölgesel 
balıkçılık anlayışı geldiği zaman bu göz açıklı-
ğında misina ağlarına izin verilebilir.

Foça  Kooperatifleri Başkanı Ceyhan 
Cetin

Konumuz misina ağları. Türkiye’de balıkçı-
lığın ekonomik durumu bozuldu. Karadeniz, 
Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinden misi-
na ağını isteyen de var istemeyen de var.

İzmir Bölgesi misina ağını istiyor. Fakat İzmir 
Bölgesinde şöyle bir sıkıntı var. Voli ağı balık-
çılığı yapan balıkçı sayısı çok fazla. Evet göz 
açıklığı düşürülerek 50 mm’den küçük olma-
mak şartı ile ekonomik değeri olan iri balıkların 
tutulması amaçlı biz göz açıklığının 32 mm’den 
büyük olmasını istiyoruz. Çünkü neden bugün 
barbunculuk yapan arkadaşımız yok. Volicilik 
yapan bugün İzmir’de arkadaşımız yok.

Biz misina ağlarının serbest kalmasını, ağ 
gözü açıklığı baz alarak serbest kalmasını is-
tiyoruz.

Yasa dışı avcılık yapanları şikayet ettiğimiz-
de düşman olduk. Bizim balıkçı barınaklarını 
kiralamamamıza neden oldular. Balıkçı barı-
nağının kiralanması için Foça Su Ürünleri Ko-
operatifi olarak bizi bu dertten kurtarın. Yasa 
dışı avcılığı olan dertlerden bizi kurtarın.  Biz 
her zaman taşın altına elimizi koyduk. Gelsin-
ler bizi yerinde denetlesinler biz Balıkçı Barı-
nağımıza kavuşmak istiyoruz. Misina Ağları 
hedef dışı ürün tutuyor mu evet tutuyor. Göz 
açıklıkları baz alınarak misina ağlarının serbest 
olmasını istiyoruz.
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ÇALIŞTAYÇALIŞTAY
Gökçeada Su Ürünleri Koop. Başkanı 

Nuri Yılmaz
Tabi ki arkadaşlarımızın haklı talepleri var. 

Bunları görmezden gelemeyiz. Çanakkale Böl-
gesi olarak Gökçeada olarak biz misina ağları-
nın serbest olmasını istemiyoruz. Kuzey Ege 
misina ağının serbest olmamasını istiyoruz. 
Kararlar alınırken bunlara dikkat edilmesini 
istiyoruz. Bölgelere sorulmasını istiyoruz. Biz 
bölgemizde misina ağı ile avcılık istemiyoruz.

Turhan Öztürk-Sinop Bölgesi
Baktığımızda misina ağı Karadeniz’de olabi-

lir. Misina ağlarının Karadeniz’de bir an önce 
serbest olmasını istiyoruz. 

Erdoğan Kartal-İstanbul
Hocam teşekkür ediyorum önemli bir çalış-

ma yapmışsınız. Sizin çalışmalarınıza diyecek 
çok bir şeyim yok. Şöyle bir şey var. Kapıları 
kapamamak gerekiyor. Tespit amaçlı diyorum 
gerçekten misina ağının ıskartasını konuştu-
ğumuz zaman önemli miktarlar ortaya çıkıyor. 

Misina ağlarının serbest olmasını isteyen ar-
kadaşlarımız var. Tabi ki Ege Denizimiz önemli.

Misina ağlarında ki göz açıklıklarına bölgesel 
olarak kararlar verilebilir. Sadece göz açıklığı 
yetmiyor. Denizde 600 adet gibi ağların bu-
lunması kötü bir olay. Küçük ölçekli balıkçıları-
mızın Marmara’da oldukça fazla sıkıntıları var. 
Denizlerimizde her şey büyüyor, teknelerimiz 
büyüyor motor güçleri de büyüyor. Küçük öl-
çekli balıkçılarımızın elinden bunun da alınması 
çok etik olunmuyor.  Bence bunun için heyet 
toplanması gerekir ve misina ağları için göz 
açıklıkları belirlenmesi gerekir. 

Güven Konuk-İzmir
Alamana ağları ile ilgili uzatma ağlarında ta-

nım konulmasını istiyoruz. 

Rize Bölgesi Su Ürünleri Koop. Başka-
nı Barış Zaman

Mezgit ağları göz açıklığı bizde 18 mm. 18 
mm den 20 ‘mm ye ağ göz açıklığının çıkartıl-
masını istiyoruz. Mezgitte önemli bir ekonomik 
değeri var. Ağ göz açıklığı ile ilgili çalışmaların 
yapılmasını istiyoruz.

İzmir Bölgesi
Bizde parangoloz yani ahtapot avcılığı var. 

Bizden çok amatör balıkçılar avlıyor. Ahtapot 
avcılığına çıkıyoruz. Ekonomik değeri olanları 
tutuyorum. Amatör balıkçı gelip bana soruyor. 
Sen nekadar tuttun diye bende 17 kg dediğim-
de ben daha fazla tuttum diyor. Bu tutuklarını 
birde satıyor. Parangoloz avcılığını yeşil ruhsat 
alanlara yaptırılmasına müsaade edilmesini is-
tiyorum. Amatör Balıkçıların kullanamayacağı-
na dair tebliğde yer verilmesini istiyoruz.

Yasal olarak ahtapot avcılığı yapan 80 kişi 
varsa, 500 kişi yasal olarak yapmayan amatör 
avcısı var.

Ramazan Özkaya
Hocam yapmış olduğunuz çalışmalar için te-

şekkür ediyorum. Biz misina ağları ile ilgili ver-
diğimiz dilekçelerde sıcak bakıldığını Su Ürün-
leri Genel Müdürlüğü tarafından olabileceğini 
bize dile getirdiler. Ne hikmetse çıkarılamadı. 
Hatta Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü 
Sayın Mustafa Altuğ Atalay misina ağlarına 
evet kararındayım demişti. Ancak benim gör-
düğüm kadarıyla Çanakkale Bölgesinde misina 
ağını istemiyor ama geneli istiyor.

O zaman şu çıkıyor. Bölgesel balıkçılığa 
geçilerek sorunları çözmemiz gerekir. Misina 
ağlarını da bölgesel olarak açabiliriz. Yönetim 
Kurulumuz kararı alıp süreci hızlandırmalıyız. 

Prof. Dr. Adnan Ayaz Küçük Ölçekli 
Balıkçılarımızın Sorunları 

1. Plansız bir şekilde balıkçı barınaklarının 
kiraya verilmesi sorunu var.

2. Av sahaları ile ilgili sıkıntılar var. Av saha-
ları il ilgili düzenlemeler yapılması gerekiyor. 

3. Uzatma ağlarında 60 posta ağ sınırlaması 
var. 700 parça ağ bulunan tekneler var. Yapı-
lan avcılıklarda yanlışlıklar var. 

4. Zaman yasakları ile ilgili tebliğde düzenle-
melerin yapılması gerekiyor. 

5. Tebliğde tanımlamaların düzenlenmesi 
gerekiyor. 

6. Amatör Balıkçılığı önemli bir sorun.

Prof. Dr. Gökhan Gökçe
İspanya’da Küçük Ölçekli Balıkçılık üzerine 

bir toplantısından geldim. Toplantıda İspanya 
Balıkçılık Yönetiminden, FAO’dan, GFCM’den 
uzmanların Küçük Ölçekli Balıkçılığın tanımını 
yaptılar. Küçük Ölçekli Balıkçığın tanımı üze-
rine ülke balıkçılını kapsayan görselleştiren 
bir analiz yaptım. 12 m’den küçük tekneleri 
kapsıyor. 2 ile 5 günü içerinde çalışan günleri 
kapsıyor. 50 beygirden küçük tekneleri kapsı-
yor. 12 milde balıkçılığı yapan kişileri kapsıyor. 
Pasif av araçlarını kullananları kapsıyor. 

Bizim ülkemizde durum nasıl?
Farklı av araçlarını kullanan tekneler var. 

Görsellere baktığımızda radarlar bizim ülke-
mizin durumunu gösteriyor. Tanım balıkçılığın 
elde ettiği geliri kapsamıyor. Küçük ölçekli Ba-
lıkçılıkta bir küçük ölçekli balıkçılığın tanımı var 
bir de geçimlilik balıkçılığın tanımı var. Bu ikisi 
de ayrı bir tanımlama. Yakaladığı av miktarı ta-
nımlamanın içerisinde yok. Tanımda balıkçılık 
mesafesi var, av aracı var, motor gücü var, iş 
gücü var, tekne boyu var. Kullanılan av aracı 
sayısı yok. 

Dün kısa bir anket yapmıştık. Bu ankete 180 
kişi katılmış

Ekranda gördüğünüz en büyük kelime en 
çok oy verilen kelimeyi göstermektedir. 

İlk sorumuz denizlerdeki balıkların kime ait 
olduğu sorusuydu gelen cevaplar;

Büyük bir kesim balıkçıya ait olduğunu dü-
şünüyor. Bu Önemli bir çıktı.

İkinci bir soru balıkçılığın en önemli bir prob-
lemi tek kelime ile nedir? 

Ankete katılanlar problemi çok net biliyor.
Balıkçılığın problemlerinin çözüm birinci so-

rumlu sizce kim? Balıkçı çözümün kendinde ol-
duğunu biliyor. Sür-Koop’u, Dem-Bir’i, Devleti, 
Tarım ve Orman Bakanlığı gibi tanımlayanlar 
var. En önemlisi problemin balıkçıdan olduğu-
nu tanımlayanlar var.

Siz problemin kimin tarafından çözümlene-
ceğini çok iyi biliyorsunuz. 

2. Gün 2. PANEL
 Moderatör: Prof. Dr. Vahdet Ünal

Bölgesel Balıkçılığa Geçiş, Kotaların Hayata 
Geçirilmesi ve Gırgır, Trol, Orta Su Balıkçılı-
ğının Sektörel Sürdürülebilirliğinin Sağlan-
ması İçin Yapılması Gereken Uzun ve Kısa 
Vadeli İşlemler Ne Olmalı?

Prof. Dr. Vahdet Ünal
Kota ile başlayalım. Kotayı bundan 5 veya 6 

yıl önce benzeri bir toplantıda Ertuğ Düzgüneş 
hocamız moderatörlüğünü yapmıştı. 

Kota derken neden bahsettiğimizi, neleri 
gerektirdiğini ve etkilerini olumlu, olumsuz 
tam olarak nedir?

Ben şunu gördüm; ne balıkçı arkadaşlarımı-
zın ne de akademisyen arkadaşlarımızın kotayı 
yeterince bilmediğini gördüm. Bu konuda ye-
terince çalışmamız gerekir. Bir akademisyenin 
bu konuyu diğer ülkelerde nasıl oluyormuş, 
diğer ülkelerde bunun için fonlar yapılmış mı?

Dersimize iyi çalışmamız gerekiyor. Doğru 
tartışabilelim. 

Atıf Malkoç
Türkiye’den Gürcistan’a balıkçılığa giden-

ler var. Devlet kotaya çıkarıyor. Yani mesala 
30.000 kg balığı kotasını ihaleye çıkarıyor. Gür-
cistan da çok güzel bir sistem var. Gürcistan’ın 
kotasının %50 ‘sini bizim şirketler alıyor. Diğer 
%50 ‘sini kendileri kullanıyor. Gürcistan’da 3 
defa kota ihalesi çağrımı yapılıyor. 

Barış Zaman
1996’dan beri Gürcistan’a gidip geliyorum. 

Atuf Malkoç’un dediği şeylerle karşılaşmadım.
Orada kotayı fabrikası olanlara satılır ki oda 

Gürcü olması gerekir ya da Türk gelecekse 
Gürcü ortaklı olması gerekir. Kotalar 20 yılda 
bir verilir. Balık unu ve yağı fabrikası olması 
gerekir ki adamlar kota alabilsin.

Alan şirketlerde benim gibi balıkçılarla an-
laşır gemisi olanlarla balığı avlatır fabrikada 
işlenir. 

Çok gerekli gördükleri zamanda hamsi faz-
lalığı var kota bitiyor şirket bazında isteyen-
lere kota dağıtılıyor. İstavrit için de aynı şey 
geçerli. Ama istavrit fabrikalarda işletilmiyor. 
Türkiye’ye gönderiliyor. Gürcistanda ki kota 
sistemi böyle.

Ülkemizde olması gerekeni de söyleyim. 
Kota gelirse mazot sarfiyatı düşecek, adam sa-
yısı düşecek, aldığın malzeme sayısı düşecek. 
Kota geldiği zaman komisyon olayı olmayacak.

Buradaki balıkçıların en büyük sorunu tut-
tukları balığın karşılığını görememesidir. Bu-
gün baktığınızda akaryakıt masrafları bunun 
gibi masraflar almış başını gidiyor. 

Sorunlara çözüm önersi olarak kota sistemi-
ne geçilmesi gerekiyor. Türkiye’de tutulan en 
fazla balık hamsidir. Kota hamsi ile başlasın.

Ramazan Özkaya
Şimdi gırgırcıdan stokların azaldığını, ufak 

balıkların yakalandığını duymak önemli bir şey. 
Kotayı savunanlardan biri de en çok benim. 

Aynı zamanda bölgesel balıkçılığı da savunu-
yorum. Balıkçılarımızdan biz kota dedikçe alı-
nanlar var. Balıkçınının denizdeki yatırımı ba-
lık. Denizlerdeki balık stoklarının kendilerinin 
yenileyebilmesi için stoklara uygun balıkçılık 
yapılması gerekir. 

Fransa dedi ki Türkiye’deki durumu biz 30 yıl 
önce yaşadık. İnanamayacak kadar sorunlar ya-
şadık. Kota ile sorunu çözdük. Balığın boyunun 
küçülmesi ve piyasaya sunulan balık miktarının 
azalmasına çözüm olarak kota uygulamasını 
getirdiklerini söylediler. Balıkçı iyi para kazandı, 
giderini çokta azalttı. Sizin teknelerde 30 kişi 
çalışırken bizimkilerde 12 kişi çalışıyor dediler. 
Akaryakıt giderlerinin olmadığını söylediler. 

En çokta söyledikleri gırgır reisleri ailelerine 
vakit ayırıyorlar dedi. Bize söyledikleri kotaya 
geçtiğiniz de herkes mutlu olacak. Kota ile 
ufak balık yakalayamayacağımızı ve piyasaya 
daha çok balığın gideceğini belirttiler. 

Ben inanıyorum ki kota geldi diye bizlere te-
şekkür edecekler.

Süleyman Canbaz
Kotayı yalnız hamside istersek Karadeniz’e 

uygun gelir. Kota uygulaması yapılacağı za-
man bunun içine bütün balıkların girmesi ge-
rekir. 

Çağdaş Seyyar Marmaris İlçe Tarım 
Müdürlüğü

Kota uygulaması sürü oluşturan pelajik tür-
ler haricinde özellikle Ege Denizinde ekonomik 
türleri kapsayabilir mi? Kotayı kapsayabilmesi 
için daha doğrusu bu türlerin stoklarını yete-
rince biliyor muyuz? Böyle bir uygulama yapa-
bilir miyiz?

Prof. Dr. Vahdet Ünal
Ramazan Bey çok önemli bir şey söyledi. 

Fransız uzman demiş ki biz balıkların boyuna 
ve piyasaya giden balıkların miktarına bakıyo-
ruz demiş. İlk kota verilerini böyle yapmışlar.

İlk ortak balıkçılık politikasının uygulamaya 
geçtiği tarih 1983.Sonra günümüze kadar geldi.

Bir balık stoğu tespiti masraflı işlerdir. Bu-
nunla ilgili bir proje yaptı tagem çalışma yaptı. 
Hamsi stokları ile ilgili bilgi edinmek için 300 
deniz günü geçirdi bilim adamları.

Stokların durumunu bilmiyoruz. Balıkların 
boylarında küçülme bir göstergedir. 

Başka ülkelerin kota uygulamalarından ya-
rarlanıp en iyisini bulmaya çaılşalım.

Çok masraflı metodları uygulamadan da fikir 
sahibi olabiliriz.

Kotaya karşı değilim. İyi çalışılmalı ve ön 
planlar yapılmalı.

Gürcistan’ın yaptığı kota sistemi çok kötü.20 
yıllık kota sistemi mi olur. Kota dediğin 1 yıllık 
hesaplanır ve 1 yıl dağıtılır. Kota ile ilgili çalış-
maların bilimsel olarak yapılması gerekir.

Poyrazköy Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Burhan Toker

Boğaz balıkçısıyım. Eski Balıkçılık Su Ürünle-
ri Genel Müdürü Durali Koçak bey tarafından 

da söylenen yıllardır devam eden kota gelsin 
deniliyor. Kota gelecek balıklar; hamsi, istavrit, 
çinekop ve sardalyadır. Bu balıkları kotaya sok-
tukları zaman balıkçılar yarış etmezler. Ben bu 
kotaya uyduktan sonra kimseden borç almama 
gerek kalmayacak. Tuttuğum balığın karşılığını 
alırım. Kota olursa; teknemi büyütmem, maki-
namı büyütmem ve av araçlarımı büyütmem. 
Sizin önlem alamamanızdan dolayı herkes 
büyüyor, yarışıyor ve denizlerimizdeki alanla-
rımız azalıyor.Sektördeki yanlışları düzeltmek 
çok önemli. Ben büyük bir balıkçıyım ama kota 
uygulamasına geçilmesinden yanayım. Masra-
fımız olmaz, sarfiyatımız olmaz. Taban fiyatla-
rını koyduktan sonra denizlerimizi kurtarırız. 

Nihat Işık
3 yıl önce Marmara’da ne kadar hamsi çık-

tığını sordum Tarım İl müdürlüğünde bulunan 
arkadaşlara nakil belgesi üzerinden tespit et-
tiklerini söylediler. Seyir defteri girişi online 
oldu güzel oldu ama keşke 5 yıl içinde veriler 
toplanıp sisteme geçilse kota uygulaması iyi 
olacak.

Kota nasıl belirlenecek, gemi nasıl tahsis 
edilecek. Bölgesel balıkçılığa geçtiğimizde kü-
çük ve büyük balıkçılığı bitiriyor. 

Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu
Genel Müdürümüz uyardı. Hamsi 

Karadeniz’de paylaşılan stok olduğu için 2 
veya 3 yıl içinde kota gelmesi muhtemel. Biz 
istesek de istemesek de kota uygulaması ola-
cak. Biz bazı paylaşılan stoklarda bazı andlaş-
malara imza attık.

2016-2017 yılı sezonu için ali cemal hoca-
dan aldığım diğer ülkelerinde payı çıkarıldığı 
zaman bizim avlamış olduğumuz hamsi 150 
bin ton olarak hesaplamış.

Karadeniz’de Su Ürünleri Araştırma Merkezi 
var. Tagem çatısı altında gerek pelajik türler 
üzerinde gerek diğer balıklar üzerinde çalış-
malar yapıyorlar. Bunların stok takiplerini gö-
rebilirler.

Melih Er
Kota konusunda bizde boş değiliz. Devle-

tin çalışmaları var. Uyguladığımız kotalar var. 
Hamsi konusunda yaptığımız çalışmalar var. 
Şöyle bir şey var. Balıkçılarımızın sosyal du-
rumlarını bildirmemiz gerekir. Hocalarımızın da 
dediği gibi herkes taşın altına elini koyacak.

Radikal kararlar alabilmemiz için hepimizin 
birlik olması gerekir. Bizimde çalışmalarımız var. 

Karadeniz’in Karadeniz’deki ülkeler karar 
versin orada 7 paydaş ülkeyiz. Avrupa bir-
liği bende karadenizde söz sahibiyim diyor. 
Karadeniz’in sahibi 4 ülke artı AB onların kural-
larına uyulmak zorunda kalınacak. Biz istesek 
te istemesek te bu kotaya geçilecek. Biz kendi 
alt yapımızı yaparak kotaya girersek onlarla 
müzakerelerde daha güçlü oluruz. İkinci konu 
Gürcistan konusu bizden 3 sene sonra bizden 
gemi gitmez oraya. Oradaki firmalar kotaları 
kendi aralarında para karşılığı satıyorlar. Avru-
pa birliği işin içine girdiği zaman kota hakkını 
alamamak hamsinin %80’nini biz avlıyoruz. 
Balıkçılarımızın TÜİK’e verdiği bilgilerle kendi 
bilgileri uyuşmuyor. Hamsi ne zaman 5 liraya 
ne zaman düştüğü zaman insanlar bu sene 
demek ki hamsi çok diyor. İstatistik verilere 
baktığım zaman avlanabilir hamsiye baktığım 
zaman hamsiler çok küçük. Biz müzakerelere 
gittiğimiz zaman zayıf gidiyoruz. Biz kotaya 
geçebilmek için Bakanlık olarak çalışmalar 
yapıyoruz. Ciddi olarak düşünüyoruz. İlk önce 
hamsi ve sonrasında istavrite çıkarmayı düşü-
nüyoruz. Bakanlık olarak herkesi çağıracağız 
birçok alternatifleri değerlendireceğiz. Kota 
uygulamasını düzenlerken Ali Cemal Gücü 
hocadan, Sinop Üniversitesi ve Recep Tayyip 
Üniversitesinin hamsi hakkında bilgileri alaca-
ğız. Hocalarımızın ve balıkçılarımızın görüşleri-
ni almadan bir şey yapmayız.

Prof. Dr. Vahdet Ünal
Kota işinin ciddi bir masrafı vardır. Maliyeti 

vardır. Takibi vardır. Bunun için alet ve ekip-
man gibi sistemlerin geliştirilmesi gerekiyor. 
Balıkçılarımızın söylediği gibi dikkatimize 
almamız gereken aşırı kapasitenin artışının 
bunlardan daha çok pay almak istediğini tüm 
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bunları önlemek için çalışmalar yapılması ge-
rekir. Kota konusunda dersimizi iyi çalışmamız 
gerekir. 

Mahir Kanyılmaz
Siz hazır iseniz biz hemen getiririz kotayı. 

Veriler üstünden konuşalım. Biz verilerin sağ-
lıklı olmasını istiyoruz.

Melih Er
Sür-Koop ve Dem-Bir başkanları ile oturup 

toplantı yaparız. Çalışmalara başlarız kotanın. 
Bu çalışmalar sonucunda adım adım gideriz. 
Hangisi balıkçı menfaatine hangisi balıkçı 
menfaatine ona göre bir yol çizeriz. Çalışma-
dan olmaz. Hocalarımızla oturur çalışmalara 
başlarız. Kota uygulamasına geçebilmek için 
hep birlikte oturup çalışıp doğru kararlar alma-
mız gerekir. 

2. Gün 4. Oturum
Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç 

Balıkçılarımızın Sorunlarına Bakanlığın 
Penceresinden Bakışı, Kısa ve Uzun 

Vadede Çözümleri

Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç
İlk oturumda Bakanlığımızın Balıkçılık ve Su 

Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili daire baş-
kan ları burada. İki gündür Daire başkanlarımız 
sizleri dinlediler ve notlarını tuttular. Kaynak 
Yönetimi Daire Başkanı Mahir Kanyılmaz, İsta-
tistik Daire Başkanı Hüseyin Akbaş ve Avcılık 
ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er’i davet edi-
yorum. Balıkçılarımızın sorunları ile ilgili Balık-
çılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz neler 
yapıyorlar ve ne gibi çalışmalar yaptıklarını 
anlatacaklar. İstatistik daire başkanı Hüseyin 
Akbaş ile başlayalım.

Hüseyin Akbaş
İstatistik daire başkanlığı yapıyorum. 2022 

yılını BM Geleneksel balıkçılık ve Su Ürünleri 
Yetiştiriciliği Yılı ilan ettiler. Bunun birçok se-
bebi var. Küçük Ölçekli Balıkçılarımızın ne ka-
dar kıymetli olduğunu gösteriyor. Filomuzun 
%90’nını oluşturan küçük ölçekli balıkçılarımı-
zın yerelde verdiği katkı yatsınamaz. Çünkü bi-
zim tüketimi arttırmak adına hedeflerimiz var. 
Bu da farkındalığı arttırmak için önemli bir şey.

Biz genel müdürlük olarak nesli tükenmek 
üzere olan türler ile ilgili işlemler yapıyoruz. 
Uluslar arası işlemler ve ticareti ile ilgili işlem-
ler. Yunuslar, Akdeniz foku ile ilgili düzenleme-
ler yapıyoruz. Diyebilirsiniz ki bizim bunlarla 
ne işimiz var. Eğer biz bunların kayıtlarını tut-
mazsak dışarıya balık satamıyoruz. Dolaysı ile 
bu türlerin kayıtları önemli. Bu kayıtları payla-
şıyoruz.

2017’den beri 12 m altı balıkçı tekneleri için 
desteklemelerle uğraşıyoruz. Desteklemeler 
ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. İstediğiniz des-
teklemeler var ise bize söyler iseniz mutlu 
oluruz.

Su Ürünleri Bilgi Sistemi ile biz ilgileniyoruz. 
Balıkçı gemilerin izleme sistemimiz var. Bizim 
görevimiz optimum bir şekilde sorunları çöz-
mek. Balıkçı gemileri izleme sistemi ile ilgili 
balıkçı gemilerimizin sorunları var. Arızalar var 
onları çözmeye çalışıyoruz. Bagis’in amacı ba-
lıkçılık yönetimi açısından önemli. En önemli 
işlerimizden biri verileri en iyi şekilde değer-
lendirip TÜİK’e doğru bilgiler vermek. 

Mahir KanYılmaz - Kaynak Yönetimi 
Daire Başkanı

Ben Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Mahir 
KanYılmaz. Biz balıkçılık yönetimi ve bunun 
dışında uluslararası çalışmaları takip ediyoruz. 

Biz aynı zamanda Müsilaj ile ilgili işlemleri 
yürütüyoruz. Müsilaj çıktığından beri İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne, Marmara Belediye-
ler Birliğine ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’na 
yazılarımızı yazdık.2019 yılında yazdık. Balık-
çılarımız perişan önlem alın, arıtmaları başların 
şeklinde yazılarımız yazdık ve çalışmalarımızı 
yaptık. 

Balıkçı Barınakları işlerini yürütüyoruz. Ba-
lıkçı barınakları 2020 1 Ocak yeni kanunla de-
ğişti. Yaptığımız düzenlemelerle kiralamanın 
önünü açtık.  Balıkçı barınakları bize geçtiği 
zaman yaklaşık 50 barınağı kiraladık. Zaten 
84 tane var. 50 adet balıkçı barınağı bir buçuk 
yılda kiralama yaptık. 12 adet balıkçı barınağı 
kiralaması ile ilgili çalışmalarımız var. Sizden 
rica ediyorum. Biz bu balıkçı barınaklarını iyi 
işletemezsek ilgili kurumlar alırlar. Sizden ri-
cam iyi bir şekilde işletin. Bazı barınaklarda 
özel tekneleri alacağız diye kendi teknelerini 

bağlatmıyorlar. Böyle bir şey olmamalı. Balıkçı 
barınağı yönetmeliği ile ilgili düzenlemeler ya-
pıyoruz. Yürürlüğe girdiğinde öncelikle balıkçı 
barınaklarına balıkçı gemileri bağlanmasını 
sağlayacağız. Kooperatiflerimiz hassasiyet 
göstermezse barınaklar elinizden gidecek. Ba-
lıkçı barınağını çok kötü işleten yerler var diğer 
kurumlar alıyor mecburen. Ama çok iyi işleten 
balıkçı barınakları da var.

Genel müdür balıkçımızın her zaman bizimle 
birlikte yanında.

Onun dışında ruhsat ile ilgili çok sorunlar ol-
muyor. Vize sürelerini takip etmenizi istiyoruz.

İstihsal sahalarının kiralanması da bizde. 
Dalyanlar ve iç sularda kiralamalar da bizde.

İstilacı türler ile ilgili mücadeleyle ilgileniyo-
ruz. Bir ara balon balığı miktarı azaldı. Bu hu-
susta Akdeniz ve Egede balıkçılarımızdan ilgi 
bekliyoruz. Aslan balığının tüketiminin kazan-
dırılması ile ilgili çalışmaları yürütüyoruz.  

Tüm dünyada konuşulan arta mazot fiyatları 
ilaveten yakıt sarfiyatı var neden eskiden ba-
lık vardı şimdi balık olmadığı için daha çok sar-
fiyat var. Denizlerimizi çeşitlendirmemiz lazım.

Bir çalışmamız daha var. Balıkçılarımızın sa-
hilde turist gezdirsin hem de turistlere balık 
tutturarak ek gelir sağlaması için uğraşıyoruz.

Bakanlığımız sorunların farkında. İstilacı tür-
ler ile ilgileniyoruz, barınakların kiralanması ile 
ilgili çalışıyoruz. 

Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er
Baktığım zaman hepimiz birbirimizi tanıyo-

ruz. Herkesin kendi sorunları dile getirdi.
1 Ocak 2020’de kanun değişiklikleri oldu. 

Kanunda düzenlemeler oldu.
Biz gerçekten iyi çalıştık.
Tebliği hazırlarken tüm kurum, kuruluşlar 

herekse soruyoruz. 2016 ve 2020 tebliğle-
rinde herkesin görüşlerini alarak düzenledik. 
2020 tebliğinde 451 kurum ve kuruluştan 
1802 görüş almışız. Biz bu görüşleri tek tek 
değerlendirdik. Kafamızı takılan yerleri merkez 
birliği başkanlarımızla görüştük. Su Ürünleri İs-
tişare Kurulumuz var. Bu kurula balıkçılık ile 
ilgili herkes katıldı. Bir de danışma kurulumuz 
var. Danışma kurulunda alınan kararlar alınıyor 

ve ona göre tebliğde değişiklik olması için Ba-
kanımıza da gidiyor.

Üyesi olduğumuz Uluslar Arası Kuruluşlar 
var. 

Biz usul ve esasları belirlerken dış dinamik-
ler var. Ne diyoruz; yunuslar,foklar , kaplumba-
ğalar yanı deniz memelileri var. Kullanılan av 
araç gereçlerin bu canlılara nasıl etkileri var 
hocalarımızla birlikte çalışmalarımız var. Yunus 
ölümlerine karşı çalışmalarımız var. 

Kontrol ve denetim yapıyoruz. Biz sahada 
denetimlerimizi yapıyoruz. Biz 24 saat dene-
tim yapıyoruz. Sahil güvenlik Komutanlığı ile 
birlikte çalışıyoruz. Cezaların artmasına rağ-
men ceza sayıları azalmadı. 

28 ayda 402 adet gemiye el koyduk. 

Ramazan Özkaya
2 gün boyunca hararetli çok verimli bir top-

lantı yaptık. Destekleriniz için çok teşekkür 
ederiz. Bizler susan balıkçı değiliz. Konuşurken 
de karşıyı dinleyen balıkçılarız. Herkes mutlu 
olsun istiyoruz. 

Biz burada misina ağını konuştuk.
Gırgırcılığın 24 m konusunu konuştuk. 
Balıkçı Barınaklarını konuştuk.
Orta su trolünü, dip trolünü konuştuk. 
Stokların gelecek nesillerimiz için korunma-

sını konuştuk. 
Kota uygulamasını konuştuk.
Bölgesel balıkçılığa geçişi konuştuk.
Amatör Balıkçılığın çok büyük sorun oldu-

ğunu ve bunun kontrol altına alınmasını ko-
nuştuk. Markalamayı konuştuk, kolaylaştırıcı 
markalama sistemi getirmeye çalışıyoruz. Biz 
ağın başına ve sonuna bir adet konması için 
uğraşıyoruz.

Kalkan Avcılığında kullanılan ağ gözü açıklı-
ğını konuştuk.

Gelin el ele verelim bütün avcılık paydaşla-
rımız burada birlikte aldığımız kararlar tebliğe 
uygun olmalı. Hep birlikte kararlar alalım.

Denizleri ekmek yiyen balıkçılar korur.
Mutsuz olabilirsiniz, huzursuz olabilirsiniz 

kesinlikle umutsuz olmayın diyorum herke-
sin ayağına sağlık diyorum.

10. TÜRKİYE BALIKÇILIĞININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI
15-18 Mayıs 2022 - MUĞLA
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Misina Ağ Toplantısı Düzenlendi
24.06.2022 tarihinde Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 

Müdürlüğü’nde Bölge Birlik Başkanlarımız ve temsilcileri ile 
birlikte misina ağı üzerine bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantıya; Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Avcılık ve Kont-
rol Daire Başkanı Melih Er, Sür-Koop Yönetim 
Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya , Sür-Koop Su 
Ürünleri Mühendisi Mine Canikli ve Su Ürünleri 
Kooperatifleri Bölge Birlik Başkanları ve  tem-
silciler katılım sağladı.

Açılış konuşmasını Balıkçılık ve Su Ürünle-

ri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire 
Başkanı Melih Er Açılış konuşmasını yaparak 
toplantıya giriş yapmıştır. Sür-Koop Yönetim 
Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya konuşma 
yapmıştır. Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge bir-
liklerinden katılım sağlayan temsilciler misina 
ağının kullanımı hakkındaki konuşmalarını yap-
mışlardır.

Didim’de Balıkçılık Av Sezonu 
Töreni Yapıldı
1 Eylül Balıkçılık Sezonu Aydın’ın Didim ilçesinde törenlerle 

kutlandı.
Taşburun Balıkçı Barınağındaki etkinliğe;  

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alamettin 
Hatipoğlu, Didim Belediye Başkanı Yardımcısı, 
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Baş-
kanı Ramazan Özkaya, Aydın Su Ürünleri Koo-
peratifleri Bölge Birliği Başkanı Özgür Atacan, 
Balıkçılar ve davetliler katılım sağlamıştır.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği 
Başkanı Ramazan Özkaya açılış konuşması 
yaptı. Ramazan Özkaya konuşmasında ‘’Genç 
ve Dinamik bir sektör olan balıkçılık sezonu-

nun açılışını yapacağız. Sektöre baktığımızda 
denizlerimizde 18476 tekne ile balıkçılık ya-
pıyoruz. Ülkemiz ekonomisine dolaylı olarak 
30 milyar destek sağlıyoruz ve 350 bin kişi 
bu sektörden ekmek yiyoruz. Bu sektörü yok 
sayamayız. Yılda 100 bin ton balık eksiliyor ve 
balık boyları küçülüyor. Denizler bizlere miras 
değil emanet olarak kaldı ve buna göre çalışma 
yapmalıyız. Gelecek nesillerin hakkını kullana-
rak sürdürülebilir balıkçılık yapmak zorunda-
yız’’ diyerek konuşmasını bitirmiştir.

Sinop-Kastamonu Balıkçıları Bir 
Araya Geldi
Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge 

Birliğimizin ev sahipliğinde balıkçılarımızla bir araya geldik. 

Toplantıya Sür-Koop Yönetim Kurulu, Sinop-
Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge 
Birliği ve Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 
İl Müdürü Fatih Önlem ve Sinop İl Tarım ve Or-
man Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube 

Müdürü Tülin Erdem katılım sağladı. Açılış 
konuşmalarından sonra Sinop ve Kastamonu 
bölgesindeki balıkçılarımız yaşadıkları sorunla-
rı, istekleri ve çözüm önerlerinin yer aldığı bir 
toplantı gerçekleştirildi.

Et Yerine Balık Tüketmek, 
Küresel İklim Değişikliği İçin Bir 
Çözüm mü?
Gerek sağlığımız, gerekse küresel iklim değişikliği açısından 

et üretimi kaynaklı metan emisyonlarını düşürebilmek için 
balık tüketimine ağırlık verelim, ama gerçek çözümün fosil 
yakıtların kullanımının terk edilmesinde olduğunu unutmadan 
yapalım bunu...

Daha az emisyon üretiyorlar

Küresel çapta metan emisyonlarını azaltma-
nın en önemli yollarından biri de endüstriyel 
et üretimini bırakmak ve et tüketimini kont-
rol altına alabilmekten geçiyor. 8 Eylül’de 
Communications Earth & Environment der-
gisinde  yayımlanan bir makale, et tüketimi-
nin yerine rahatlıkla balığın konabileceğini 
gösteriyor. Araştırmanın amacı ‘deniz ürünü 
tüketmenin iklim üzerine etkilerini nitelikli 
beslenme odağından sapmadan anlayabil-
mek’ olarak özetlenmiş.

Makaleye göre hamsi, sardalye, uskumru ve 

ringa balığı gibi doğal ortamdan yakalanan, kü-
çük, deniz yüzeyine yakın yaşayan balıkların, 
ete oranla daha az sera gazı emisyonu üretti-
ğini gösteriyor.

Araştırmacılar, emisyon verilerinin, soğutma 
veya nakliye yoluyla üretilenler gibi ‘üretim 
sonrası’ emisyonları içermediğini de belirti-
yorlar. Yani bu durumda yerel üretim ve yerel 
tüketimin önemi de ortaya çıkıyor.

Araştırma sonuçları deniz ürünlerinin gıda 
sistemlerindeki rolüne daha fazla önem ver-
memiz gerekliliğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Ahmet Soysal/YeşilGazete

Geçen Sezon En Çok Hangi Balık 
Avlandı?
Geçtiğimiz av sezonunda 292 bin ton deniz balığı avlandı. 

Balıkçıların ağına takılan o balıkların 171 bin tonu hamsi. 
Denizlerde balık stokları ise araştırma gemileri ile takip 
ediliyor. Peki eldeki diğer veriler ne?

Balıkçıların ağlarına geçen sezon 
292 bin ton deniz balığı takıldı. En çok 
avlanan balık, 171 bin ton ile hamsi 
oldu. Hamsiyi yaklaşık 27 bin ton ile 
çaça ve 23 bin ton ile palamut ve torik 
takip etti.

 Denizlerde 1 Eylül’den itibaren avlan-
ma yasağının sona ermesiyle balık pazarları 
hareketlenmeye başladı. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’da yakın takipte. Denizlerde balık-
çılık yönetimine esas oluşturacak verilerin 
elde edilmesi, ticari balık stoklarının tahmini 
ve izlenmesi amacıyla Sürat Araştırma-1 ve 
Akdeniz Araştırma-1 gemileriyle deniz araş-
tırmaları yürütülüyor. 
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit KİRİŞÇİ Su Ürünleri 
1 Eylül Av Sezonunu Açtı
Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 13,5 

üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat Banka'mız bir işletme kredisi kullandıracaktır, buna da bugünden itibaren başlayacaktır." 
dedi.

Bakan Kirişci, Su Ürünleri Av Sezonu açılış 
törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan da Kirişci ile telefon görüşmesi ger-
çekleştirerek, yeni av sezonuyla ilgili balıkçıla-
ra bereketli bir sezon diledi.

Kireçburnu Balıkçı Barınağı'nda balıkçılarla 
bir araya gelen Kirişci, av yasağının devam 
ettiği 4,5 ay boyunca bugünün dört gözle 
beklendiğini, tüm hazırlıkların yapıldığını dile 
getirdi.

Akdeniz'de de balıkçıların 15 Eylül'de denize 
açılacağını anımsatan Kirişci, ekolojik özellik-
leri birbirinden farklı dört denizdeki varlıkların 
tüm kesimler tarafından korunması gerektiği-
ne işaret etti.

Kirişci, uygulanan tedbirlerle ve getirilen ku-
rallarla denizleri koruduklarını belirterek, söz-
lerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu sayede 30 yıldır Marmara'dan çık-
mayan uskumru geri geldi. Kalkan ve kırlangıç-
lar, hatta orkinoslar yüzüyorlar. Denizlerimiz 
çok bereketli, balıkçılarımız da çok mahir ma-
şallah. Bir yandan denizlerdeki varlıklarımızı 
korurken balıkçılık sektörümüzü de bütün gü-
cümüzle destekliyoruz. AK Parti hükümetleri 
döneminde balıkçılarımıza bugünün parasıyla 
10,2 milyar TL ÖTV indirimli yakıt desteği, 
yetiştiricimize 7,2 milyar TL, diğer desteklerle 
toplam 18,2 milyar TL ödeme yaptık, yapmaya 
devam edeceğiz. Su ürünleri avcılarına, üreti-
cilere Ziraat Bankası aracılığıyla düşük faizli 
kredi imkânı getirdik. Sektöre 2002 yılından 
bugüne kadar bugünün parasıyla 13,9 milyar 
TL, 2021'de ise 936 milyon TL sübvansiyonlu 
kredi sağladık. 30 Ağustos itibarıyla 2 bin 700 
balıkçımıza 19 milyar TL tutarında kredi kul-
landırdık. Dünyada adından söz ettiren güçlü 
bir balıkçılık sektörümüz var.

Su ürünleri sektöründe 18 bin 476 balıkçı 
gemisi ile Avrupa'nın en güçlü balıkçılık filosu-
na sahip ülkelerinden biriyiz. Yetiştiricilik sek-
töründe 2 bin 223 tesisimiz var. Avrupa'nın en 
modern 281 adet su ürünleri işleme tesisine 
sahibiz ve AB ülkeleri arasında en çok üretim 

yapan ülkeyiz. 250 bin vatandaşımızın istih-
dam edildiği sektörümüz, sizlerin sayesinde 
büyüyor, gelişiyor."

"2023 Yılı İhracat Hedefimiz 2 Milyar 
Dolara Emin Adımlarla İlerlemek"

Bakan Kirişci, sektörle gurur duyduğuna işa-
ret ederek, balıkçılık sektörünün ihtiyacın üze-
rinde avcılık kapasitesine sahip bulunduğunu 
söyledi.

Geçen yıl su ürünleri ihracatının 1,4 milyar 
dolar düzeyine ulaştığını anımsatan Kirişci, 
"2022 yılı ihracatımızın 1,5 milyar dolar olma-
sını bekliyoruz. 2023 yılı ihracat hedefimiz 2 
milyar dolara emin adımlarla ilerlemek. Geçti-
ğimiz sene başlattığımız uygulama neticesin-
de, balıkçılarımızın Akdeniz'de kırmızı karides 
avcılığını sürdürmelerine ve Mavi Vatan'ın her 
noktasında bayrağımızı dalgalandırmalarına 
imkân sağladık. Bu sayede, balıkçılarımız, trol 
gemileriyle Doğu Akdeniz'in uluslararası sula-
rında 12 ay boyunca avcılık yapabiliyor. Balıkçı 
kardeşlerim, yeter ki siz dünyaya açılmak is-
teyin, biz sonuna kadar yanınızdayız. Sizlerin 
yolunu açmak, işlerinizi kolaylaştırmak için ne 
gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam 
edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"2022 Yılı Sonunda Yaklaşık 84 
Milyon Yavru Balığı Su Kaynaklarına 
Bırakmış Olacağız"

Kirişci, ekosistemi korumanın önemine dik-
kati çekerek, sadece balıkları değil, deniz çayır-
larını, algler ve deniz ekosisteminin tamamını 
korumak gerektiğini anlattı.

Bu çerçevede kontrol ve denetim botlarıyla 
deniz ve iç sularını koruduklarını, araştırma ge-
mileri ile incelediklerini bildiren Kirişci, bu çer-
çevede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kirişci, konuşmasına şöyle devam etti:
"Güneydoğu Anadolu'da şabut balığı, 

Akdeniz'de orfoz, lahoz ve mercan, Ege'de 
çipura ve levrek, Karadeniz'de kalkan, mersin 
ve doğal alabalık başta olmak üzere 15 ayrı 
türden balığı su kaynaklarına bıraktık. Bu ka-
dar farklı türle balıklandırma yapan en mahir 
ülkelerden biriyiz. 2022 yılı sonunda her bir 
vatandaşımız için birer adet olmak üzere yak-
laşık 84 milyon yavru balığı su kaynaklarına 
bırakmış olacağız. İnşallah, Cumhuriyetimizin 
100'üncü yılına yakışır şekilde, balıklandırma 
miktarını 2023'te 100 milyon adede çıkarmayı 
hedefliyoruz. Balıkçılığın sürdürülebilirliği için 
koşullarımızı gözeten bir şekilde dünya stan-
dardı uygulamalarını yürütmekte kararlıyız."

"Enerjiyle İlgili Kriz Kimsenin Hayal 
Edemediği Boyuta Ulaştı"

Balıkçıların taleplerine değinen Kirişci, şu 
bilgileri verdi:

"Biliyorum üretim adına canımızı en çok 
yakan bizim akaryakıt giderlerimiz. Akarya-
kıtla ilgili yine bizim dönemimizde başlayan 
uygulama sizleri tatmin etmiyor olabilir ama 
unutmayalım ki dünya çok büyük bir felaketin 
içinden geçti. Önce pandemi ve ardından Rus-
ya-Ukrayna Savaşı... Enerjiyle ilgili kriz kim-
senin hayal edemediği boyuta ulaştı ve buna 
bağlı olarak gıda krizi manşete taşındı. Dünya 
ülkeleri olarak çok dikkat etmemiz gerekir. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmele-
rini henüz almadık ama şunu açık yüreklilikle 
söylüyorum; her zaman, her daim yanınızda ol-
muş saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın yine ta-
limatlarıyla, bugünkü politika faizi olan yüzde 
13,5 üzerinden balıkçı kardeşlerimize Ziraat 
Banka'mız bir işletme kredisi kullandıracaktır. 
Buna da bugünden itibaren başlayacaktır."

Karadeniz, Ege Ve Marmara'da Su 
Ürünleri Av Sezonu Açıldı

Bakan Kirişci, konuşmasının ardından denize 
kalkan, levrek ve Mersin Balığı bırakarak, halka 
balık dağıttı.

Yeni inşa edilen balıkçı gemisinin açılış kur-
delesini kesen Kirişci, balıkçı teknesi ile denize 
açılarak sezonun ilk balık avına eşlik etti.

Kirişci ve balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek 
tekneleriyle denize açılarak sezonun ilk sifta-
hını yaptı. Teknede balıkçılarla denize ağ atıp 
ağ toplayan Kirişci, balıkçılarla sohbet ederek, 
yeni sezonun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Kirişci buradaki açıklamasında, "Burada bü-
yük bir emek sarf ediliyor. Ben bakan olarak 
ilk defa böyle bir deneyim ve tecrübe edindim, 
emeklerine sağlık, aziz milletimize de afiyet 
olsun." dedi.

Sezonun ilk balığının tekneye çekilmesinin 
ardından Kirişci, balıkçılarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: BSGM 

Kooperatifler Yeni Bir Dünya Kurar



12
EKİM 2022 | SÜR-KOOP

KOOPERATİFÇİLİKKOOPERATİFÇİLİK
Tarım ve Orman Bakanlığından: 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı  
Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Tebliği’nde Değişiklik
 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022/19) 10 Eylül 2022 tarih, 31949 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
Tebliğiye göre;
MADDE 1- 22/8/2020 tarihli ve 31221 sa-

yılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5/1 Numaralı 
Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlen-
mesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20)’in 
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) ben-
dinin (8) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“8) Bucak Denizinde (36° 12' 20.27'' N - 29° 
36' 6.66'' E) ve (36° 11' 49.06'' N - 29° 36' 
12.85'' E) koordinat noktalarını birleştiren hat-
tın doğusunda kalan alanda (Harita-6-8),”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin 
birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) 
numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiş ve aynı fıkranın (g) bendinde yer alan 
“çevirme” ibaresi “gırgır” olarak değiştirilmiştir.

“1) Bozburun ve Söğüt koylarını birleştiren 
(36° 40'  29.45'' N - 28° 2' 25.76'' E), (36° 37' 
58.3'' N - 28° 5' 6.43'' E) koordinat noktaları 
arasında çekilen hattın kuzey doğusunda ka-
lan alanda (Harita-10-1),

2) Selimiye Koyunda (36° 43' 6.71'' N - 28° 
6' 46.66'' E) ile (36° 43' 5.45'' N - 28° 5' 7.15'' 
E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın 
güneyinde kalan alanda (Harita-10-2),

3) Hisarönü Körfezinde (36° 47' 41.14'' N 
- 28° 5' 30.88'' E) ile (36° 46' 29.5'' N - 28° 
6' 47.74'' E) koordinat noktalarını birleştiren 
hattın kuzey doğusunda kalan alanda (Hari-
ta-10-3),”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi-
nin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

“(9) Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığın-
da monofilament (tek kat) misina ağların ve 
multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağ-
ların kullanımına ilişkin düzenlemeler aşağıda 
belirtilmiştir:

a) İstanbul Boğazı ile Karadeniz ve Marma-
ra Denizi’nde 34 mm’den, Çanakkale Boğazı 
ile Ege Denizi ve Akdeniz’de 64 mm’den daha 
küçük göz açıklığına sahip monofilament (tek 
kat) misina ağların ve multimonofilament (çok-
lu tek kat) misina ağların kullanılması yasaktır.

b) 500 metreden daha uzun monofilament 
(tek kat) misina ağların ve multimonofilament 
(çoklu tek kat) misina ağların balıkçı gemilerin-
de bulundurulması ve kullanılması yasaktır.

c) Monofilament (tek kat) misina ağları ve 
multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağ-
ları ile avcılık yapacak balıkçı gemileri için gemi 
ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden 
Ek-2’de yer alan avcılık “İzin Belgesi”nin alın-
ması zorunludur.

ç) Monofilament (tek kat) misina ağları ve 
multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağ-
ları ile yasadışı avcılık faaliyetinde bulunan 
balıkçı gemilerinin Ek-2’de yer alan avcılık “İzin 
Belgesi” iptal edilir. İptal edilen iznin geçerli 
olduğu yıl boyunca yeni izin belgesi düzenlen-
mez.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinde 
yer alan çizelgeye aşağıdaki satırlar eklenmiş-
tir.

Büyük Beyaz Köpek Balığı Carcharodon carcharias

Akdeniz Mercanı Cladoora caespitosa

Sarı Deniz Dalı Eunicella cavolini

Beyaz Deniz Dalı Eunicella singularis

Mor Deniz Dalı Paramuricea clavata

Beyaz Çalı Spinimuricea kalvereni

Deniz Kulağı Tonne galea

MADDE 5- Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin 
başlığı “Deniz salyangozu,  deniz patlıcanı ve 

denizkestanesi avcılığı” olarak değiştirilmiş ve 
aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Denizkestanesi avcılığına ilişkin düzen-
lemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) Denizkestanesi avcılığı yalnızca dalma 
yöntemi ile yapılır.

b) Denizkestanesi avcılığında kullanılacak 
balıkçı gemileri için gemi ruhsat tezkeresinin 
verildiği il müdürlüğünden Ek-2’de yer alan av-
cılık “İzin Belgesi”nin alınması zorunludur.

c) İzin almış balıkçı gemilerinde avcılık faa-
liyetleri esnasında denizkestanesi dışında su 
ürünleri bulundurulamaz.

ç) İzin almış balıkçı gemilerinde su altı tüfeği 
ve zıpkın bulundurulamaz.

d) Gün batımı ile gün doğumu arasında de-
nizkestanesi avcılığı yasaktır.

e) Denizkestanesi avcılığının uygulama yön-
temi, takibi, kullanılacak belgeler, avlanılan 
ürünlerin karaya çıkarılması ve nakli, izlenme-
si, günlük avlanılabilecek miktarı, zaman ve 
alan ile denizkestanesinin yasadışı avcılığının 
önlenmesi kapsamında alınacak ek tedbirlere 
yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

f) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara ay-
kırı olarak denizkestanesi avcılığı faaliyetinde 
bulunan balıkçı gemilerinin Ek-2’de yer alan 
avcılık “İzin Belgesi” iptal edilir. İptal edilen 
iznin geçerli olduğu av dönemi için yeni izin 
belgesi düzenlenmez.

g) Denizkestanesi avcılığında bulunacak ba-
lıkçı gemileri için il/ilçe müdürlüklerinden Ek-
6’da yer alan Nakil/Menşe Belgesinin alınması 
zorunludur.”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 43 üncü maddesi-
nin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“(3) Sülük istihsali yapılacak alanlar, uygu-
lama yöntemi, zaman yasağı, takibi, kullanı-

lacak belgeler, istihsali yapılacak alt türler, 
ürünlerin nakli, izlenmesi, miktarı ile sülüğün 
yasadışı istihsalinin önlenmesi kapsamında 
alınacak ek tedbirlere yönelik usul ve esaslar 
Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 48 inci maddesinin 
on altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(16) Yetiştiricilik tesislerinin sınırlarına 100 
metreden daha yakın mesafede her türlü su 
ürünleri avcılığı yasaktır.”

“(32) Üyesi bulunduğumuz uluslararası ku-
ruluşlarca alınan ve Ülkemizi de bağlayıcılığı 
bulunan kararlar Bakanlıkça ilan edilir ve uy-
gulamaya konulur.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin ekinde yer alan “Ha-
ritalar” bölümündeki “Harita-6” ve “Harita-10” 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürür-
lüğe girer.

MADDE 10- Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve 
Orman Bakanı yürütür. 
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