Dip Trol Balıkçılığı Alarm Veriyor!

SÜR-KOOP 16. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti

Uzun yıllardan beri düzenli olmasa da trol
balıkçılığını tüm Türkiye sularında kalabalık
ve yetkin bir araştırıcı grubu ile birlikte takip
etmeye, balıkçılık verisi toplamaya ve analiz
etmeye çalışmaktayız.
Prof. Dr. Gökhan GÖKÇE Sayfa 4>
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Hayırlısıyla Virabismillah

Genel Kurul Toplantısı’na; Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ ATALAY,
Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih ER, Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju ÖZDEMİRDEN,
Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birlik başkanları ve temsilcileri katılım sağladılar. Sayfa 6>

SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

Son birkaç yıldır felaketlerle boğuşurken;
salgın hastalık, deprem, sel, yangın derken önce ekonomik dengeler bozuldu.
Toplumun hemen her kesiminde bir küçülme, işlerde bir yavaşlama, piyasada
daralma oldu. Erhan EKMEN Sayfa 2>
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Bakan Pakdemirli; “Marmara
Denizi'nden Çıkan Balıkların
Yenilmesi Ve Tüketilmesiyle
Alakalı Herhangi Bir Problem Yok”
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Bilecik programı
kapsamında Gölpazarı ilçesindeki Taşhan'da düzenlenen sektör buluşması
toplantısından önce müsilajla alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Balıkçılık, Müsilaj ve
ÖTV’siz Mazot
2020 yılının son aylarında Marmara Denizi’nde
yoğun olarak görülen müsilaj, bölgede avcılık
yapan balıkçılarımızın; sezonu 15 Nisan’ı
beklemeden kapatmasına neden olmuş ve bunun
sonucunda ciddi bir gelir kaybı yaşanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un liderliğinde
güzel bir çalışma yapıldığını belirten Pakdemirli, "Burada bir Müsilaj Komisyonu da kuruldu Meclis'te. Bununla
alakalı da önümüzdeki hafta Bakanlığımızdan bir Bakan
Yardımcısı ve Genel Müdürümüz özellikle bizimle ilgili
olan konularla alakalı bu komisyona sunum yapıyor olacaklar." ifadelerini kullandı.
Pakdemirli, Marmara'dan avlanan balıkların tüketilip
tüketilemeyeceğiyle ilgili gelen sorular üzerine şöyle
konuştu:
"Şu an itibarıyla Marmara Denizi'nden çıkan balıkların
yenilmesi ve tüketilmesiyle alakalı herhangi bir problem
yok. Zaten şuan av yasağının geçerli olduğu bir dönemdeyiz. Bu av yasağı 1 Eylül'e kadar devam ediyor. Bunun haricinde olta balıkçılığına yani kıyı balıkçılığına şu
anda Marmara Denizi açık. Buradan tutulan ve avlanan
balıklar özellikle tezgâhlarda çok fazla yer almıyor ama
yer alsa dahi bunların da yenilmesi ve tüketilmesiyle ilgili herhangi bir problem, herhangi bir bulgumuz şu ana
kadar yok"

"Av Yasağının Devam Etmesi İle Alakalı Henüz
Gereksinim Yok"
Av yasağının devam etmesi veya Marmara özelinde
devam etmesi konusuyla ilgili henüz bir gereksinim duyulmadığını belirten Bakan Pakdemirli; "Bir gereksinim
duyacak olursak 1 Eylül tarihi belki biraz daha uzatılabilir ama bir gereksinim duymayacağımızı düşünüyorum. Zaten av yasağı kalktığında 1 Eylül itibarıyla da
Marmara'nın da birçok kesiminde büyük gırgır avcılığı
yasak. Adalar etrafında yasak. O anlamda herhangi bir
problem olmadığını söylemekle beraber şimdilik de av
yasağının uzatılacağıyla alakalı, mevsimin uzatılacağıyla

alakalı değerlendirmemiz yok. Gerekirse bu değerlendirmeyi yaparız." dedi.

"Tarım Ürünlerini İşlenmiş Gıda Ürünlerine
Çevirmek Önemli"
Bakan Pakdemirli daha sonra Gölpazarı Kapalı Pazar
Yeri ve Alışveriş Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Pakdemirli burada konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın temposuna yetişmeye çalıştıklarını
söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini milletine adadığını belirten Pakdemirli, "Milletine hizmet götürmeye gayret gösteriyor. Biz de kabine arkadaşları, yol arkadaşları
olarak onun temposuna ayak uydurma gayreti içinde
oluyoruz. Allah sağlık sıhhat verdiği sürece biz de burada yapmış olduğumuz görevleri hizmet olarak addediyoruz." diye konuştu.
Gölpazarı'nın tarım ve hayvancılık potansiyeli hakkında bilgi veren Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir yerleşim alanının nüfusu kadar küçükbaş hayvan
varsa bu yeterli demektir. Küçük başta 20 bin hayvanla
Gölpazarı'nın ilerlediğini görüyoruz. Bizim de küçükbaş
hayvanları desteklediğimizi biliyorsunuz. Soy kütüğü ve
diğer kapsamlarda çok ciddi destekler verdik. Son 3 senede tüm Türkiye'de yüzde 20 civarında küçükbaş hayvan varlığımızda bir artış sağladık. Ayrıca Gölpazarı'nda
bir gıda organize sanayi bölgesinin kurulması çok önemli.
Sadece tarım ürünlerini üretmek yetmez. Tarım ürünlerini üretmenin yanında mutlaka bunları işlenmiş gıda
ürünlerine çevirmek önemli. Özellikle sebze meyveden
başlamak üzere bunların hasadını yaptığımız andan itibaren bozulma başlıyor. Hâlbuki işlendiği zaman diğer
saklama koşullarına da konu olabiliyor ve böylelikle de
çiftçimizin alın teri yerinde kalıyor."

Girdi fiyatlarının artması, akaryakıt fiyatları, iklimsel değişiklikler ve
müsilajdan kaynaklı olarak avcılığın
kısıtlanması ile yakalanan balık miktarının azalması; gece gündüz yağmur, çamur, fırtına demeden çalışan
balıkçılarımızın masraflarını bile zor
çıkarmasına neden olmuştur.
Bu sıkıntılar içerisinde 15 Nisanda gırgır ve trole kapanan avcılık
sezonumuzda balıkçılarımız kısa bir
dinlenme sonrası yeni sezon hazırlıkları için hem tekne hem de ağ bakımlarını tamamlamıştır. Bu hazırlıklar sonucu 1 Eylülde ‘Vira Bismillah!’
diyerek, büyük umutlarla kazançlı

olacağına inandığımız 2021-2022
avcılık sezonunu açtık. Sayfa 3>
www.surkoopekutuphane.org

“Kooperatifler Yeni Bir Dünya Kurar”

Balıkçılık Denetimiyle Geçen 40 Yıl
Bu sayımızda, konuğumuz; 44 yıllık memuriyet hayatının 24 yılını Avcılık ve Kontrol
Daire Başkanlığı, Şube Müdürü olarak görev
yapan, Biyolog Yaşar Kayabaşı.
Balıkçılık sektöründeki büyük-küçük herkesin tanıdığı biri. Adı, sürekli yaptığı denetimlerle anılıyor, biliniyor. Mesleğini yapmaktaki samimiyeti ve gayretleri nedeniyle;
balıkçıların hep saygı duyduğu bir isim.
Emekliliğinin ardından, “Sürdürülebilir
balıkçılığımız için bir tuğla koyabildiysek ne
mutlu bize. Bayrağı gençlere teslim etme
zamanı geldi. Onların da aynı inançla yola
devam edeceğine eminim.” diyor.
Erdal ÜSTÜNDAĞ

Ayın Dosyası

Sayfa 7»

Yaşar KAYABAŞI
Biyolog

KOOPERATİFÇİLİK
KOOPERATİFÇİLİK
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Hayırlısıyla Vira Bismillah
Son birkaç yıldır felaketlerle boğuşmaktan başımızı kaldıramıyoruz. Salgın hastalık, deprem, sel, yangın derken önce ekonomik
dengeler bozuldu. Toplumun hemen her kesiminde bir küçülme, işlerde bir yavaşlama, piyasada daralma oldu. Bir tek tarım
sektöründe tam tersine büyük talep patlaması ve büyüme yaşandı.
Gıdanın, balığın ve balıkçının değeri
anlaşıldı. Ama bu durum balığımızın
fiyatına yeterince yansımadı. Ürünlerimize olan talep artmasına rağmen
emeğimizin karşılığını tam olarak
aldığımız söylenemez. Üstelik giderek
etkisini arttıran enflasyon özellikle
girdi maliyetlerimizi yükseltti.
Bu sene av sezona başlarken yaptığımız
hazırlıklarda çok daha fazla zorlandık. Bizim
gibi zorda olan vatandaş balık yiyebilsin diye
fedakârlık yapan Türk Balıkçısı, balık fiyatlarını
artan kendi maliyetleri kadar artırmadı. Toplumdaki diğer herkes kadar zorlanan balıkçı
işte bu zor şartlarda Vira Bismillah dedi. Bütün
bu felaketler içinde Allah hayırlısıyla yardımcımız olsun, bereket rastgelsin.
Felaketlerin ekonomik etkilerini hepimiz
zaten biliyoruz. Ama işin bir de doğa ile ilgili
kısmı var. En son müsilaj ile gördük ki denizlerimizdeki canlılık bir anda büyük tehditler ile
karşılaşabiliyor. Eğer denizlerde bırakın yaşamın yok olmasını denge biraz bozulursa, bütün
Dünyada yaşam altüst olur. Bu durum balıkçının işini kaybetmesinden hatta insanların bir
daha hiç balık yememesinden çok daha önemlidir. Yaklaşmakta olan iklim değişikliği ve küresel ısınma belki de karşımızdaki en büyük
felakettir. Bu durum, bugün yaşadığımız birçok
felaketin de arkasındaki esas etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii bu duruma gelinmesinde insanların da yıllardır doğaya verdikleri
tahribatın büyük katkısı olduğunu unutmamak
gerekir. Yaklaşmakta olan felaketi tetikleyen
sonra da süreci hızlandıran insanlardır.

Bir zamanlar çevrecimak gerekiyor diyenler
lerin ve bilim adamların
için balıkçılarımız iyi bir
yaptıkları uyarıları sabaşlangıç noktası oluşdece kutup ayılarının
turmaktadır. Elbette bu
sorunları olduğunu sabugünden yarına hemen
nanlar, artık nasıl bir feolmaz. Uluslararası kulaket ile karşılaştıklarını,
rumlara, Bakanlığımıza,
etkilerinin torunlarından
sivil toplum kuruluşlarına ve tabii ki SÜRönce çocuklarını nasıl
KOOP’a burada çeşitli
tehdit ettiğini fark etmeye başladılar. Ülkegörevler düşmektedir.
mizde bu tehlikeyi yıllar
Geçmişte
kooperatiflerimiz balıkçımızın biöncesinden gören ve
Dr. Erhan EKMEN
linçlendirilmesinde nasıl
her zamanki gibi yine
fedakârlık yapan kesim
Ziraat Yüksek Mühendisi rol oynadıysa bundan
sonrasında da toplumun
balıkçılarımız olmuştur.
bilinçlendirilmesinde önemli bir aktör olacaktır.
Kendilerine boy ve sezon ile ilgili kısıtlamalar
getiren, av yasakları uygulayan balıkçılarıBu konuda AB Ortak Balıkçılık Politikası,
mız belki de ülkemizdeki en bilinçli çevreci
Uluslararası Balıkçılık Kooperatifleri Örgütü
grubu oluşturmaktadır. Gelir kaybı anlamına
(ICFO), Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF),
gelen bu tutum aslında gelecek adına yapılan
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve
büyük bir yatırımdır. Bu bilinçle özveride buSözleşmesi (UNFCCC) kapsamında yapılan
lunmak her babayiğidin hakkı değildir.
konferanslar ve çalışmalar, Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) tarafından sürdürülebilir balıkçılık
Ekonomik ve çevresel boyutlarından
konusunda çeşitli faaliyetler yürütülmektedir.
sonra işin bir de sosyal boyutuna bakaEkosistem temelli sürdürülebilir bir balıkçılık
lım. Bütün bu fedakarlıklarda bulunan
yönetimi için kapasite geliştirme projeleri,
balıkçımıza halkımız sahip çıkması
farkındalık kampanyaları yapılmaktadır. Çalışgerekmektedir. Balıkçılık toplum içinde
maların odağında ise her zaman ve mutlaka
çok daha saygın bir meslek olarak
daha iyi bir gelecek kuracak kooperatifler yer
anılmalı, emeğine saygı gösterilmeli,
almaktadır.
değeri bilinmeli ve yıllardır feragat
Kıt kaynakların en iyi şekilde kullanıldığı ve
ettiği hakkı teslim edilmelidir.
korunduğu, doğaya ve çevreye saygılı, adil ve
paylaşımcı daha iyi bir gelecek için sürdürüleBu yaklaşım, küresel felaket ile mücadelebilir politikalar uygulamalıyız. Bu konuda en
de toplumsal farkındalık yaratılması açısından
güzel başarıyı gösteren balıkçılarımızın gayönemli bir köşe taşı olacaktır. Nereden başla-

Av yasağı kalktı, balıkçılar
"Vira Bismillah" dedi
15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı saat 00.00 itibarıyla
sona erdi. Hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan
balıkçılar da "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.
2021 yılının Nisan ayında gırgır ve trol yöntemi ile avcılığa ara verilmişti. 1 Eylül itibarıyla
bu yasak kalktı.
Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda da bir süredir
balık avlayamayan balıkçılar hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde başladı.

Balıkçılar denizle buluştu
Akşam saatlerinde Poyrazköy Balıkçı
Barınağı'nda İstanbul Valiliği ve İl Tarım
Ve Orman Müdürlüğü tarafından açılış töreni düzenlendi.

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, İstanbul İl Tarım ve
Orman Müdürü Ahmet Karaca, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı
Esengül Korkmaz ve balıkçılar katıldı. Tören
alanında, katılanlara balık döner dağıtıldı.
Törende yapılan konuşmalardan sonra,
Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.

4,5 aylık hasret sona erdi

Törenin ardından Beykoz Belediye Başkanı
Murat Aydın, Vali Yardımcısı Uğur Uludağ ve

retleri bütün topluma rol-model olarak anlatılmalı, örnek alınmalıdır. Burada kooperatiflerin
süreci nasıl hızlandırdığı ve sağlanan başarıların arkasındaki gerçek etken olduğu anlatılmalıdır. Kooperatifler sayesinde daha iyi bir
gelecek kurmak mümkündür.
Yaşanan bir sürü felakete ve ekonomik
zorluklara rağmen bizi bir gün bile balıksız
bırakmayan balıkçımıza şükranlarımı sunuyorum. Besmele ile Allah’a emanet çıktıkları
denizde, yeni av sezonunun bereketli geçmesini ve emeklerinin karşılığında rızklarının bol
olmasını diliyorum..

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa
Altuğ Atalay gelenlere balık dağıttı. Elmas Kardeşler isimli av gemisine protokoldekiler bindi.
Vali Yardımcısı Uğur Aladağ kaptan köşküne
geçerek kaptanla konuştu. Elmas Kardeşler
Marmara Denizi'ne açıldı.
Gemiye Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Karaca,
Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz
Kaymakamı Esengül Korkmaz binerek açıldı.
Gemi tayfası denize ağ attı. Gırgır ve trol
yöntemi ile avcılık yapacak balıkçılar, 1 Eylül'de
Karadeniz, Marmara ve Ege'de, 15 Eylül'de ise
Akdeniz'de denizlere açılacak.
Denizlerde avcılık faaliyetleri 15 Nisan itibarıyla sona erecek.

İmtiyaz Sahibi ve Yayınlayan
S.S. Su Ürünleri Kooperatif Bir. Mer. Birliği Adına
Ramazan ÖZKAYA
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Mine CANİKLİ
Genel Yayın Yönetmeni
Reyhan YAKIŞIR
Haber Müdürü
Erdoğan KARTAL
Grafik-Tasarım
Ayhan ELMALIPINAR
Merkez Adres: Konur 2 No:54/8 Bakanlıklar /ANKARA
Tel: 0312 419 22 88 • Faks: 0312 419 22 89
www.sur.coop • info@sur.coop • sur_koop@yahoo.com.tr
Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın - Ekim 2021 - ANKARA
Baskı: Pozitif Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.
Çamlıca Mh. Anadolu Bulvarı 145. Sk. 10/19 Yenimahalle/ ANKARA
Tel: 0312 397 00 31
Yazıların sorumluluğu yazarlara, ilanların sorumluluğu sahiplerine aittir.
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Zoom Platformunda Genç
Balıkçılar Bir Araya Geldiler
Pandemi sebebi ile bir araya gelemediğimiz balıkçılarımızla
01 Temmuz 2021 tarihinde online platform üzerinden
toplantımızı gerçekleştirdik.
Bu Toplantı ile geçimini denizden sağlayan
kadın ve erkek genç balıkçılar bir araya gelerek, kendi bölgelerinde yaşadıkları balıkçılık
ile ilgili sorunları gelecekteki balıkçıların ne
gibi sorunlar yaşayacağı, Marmara Denizinde
ki müsilaj ve genç balıkçılar komisyonunun
kurulması hakkındaki konular konuşuldu.
Zoom pltaformunda online olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıya; Sür-Koop Genel Başkanı
Ramazan Özkaya, Sür-Koop Su Ürünleri Mühendisi Mine Canikli, Ege Üniversitesi Öğretim
Görevlisi Huriye Göncüoğlu ve çeşitli bölgelerimizden balıkçılarımızın katılım sağladığı bir
toplantı oldu.
Toplantıda Yapılan konuşmalar ise aşağıdaki
gibi gerçekleşti.
Sür-Koop Genel Başkanı Ramazan Özkaya
Genç Balıkçılarımızın önünü açmamız gerekiyor. Şimdiki gençlerimizin araştırma yönleri
çok iyi. Sürdürülebilirliği elbirliği ile sağlamamız gerekiyor.
Balıkçılarımız geleceklerini düşünmekte çok
haklılar. Biz her zaman genç balıkçılarımızın
daima arkasında olacağız.
Barış Köksalan
Genç balıkçı projesi değerli bir önem taşımaktadır. Genç balıkçılarımıza değer verilmeli.
Marmara denizini müsilaj kapladı.
Sür-Koop Genel Başkanı Ramazan Özkaya
Denizlerimizde koruma alanlarının genişletilmesi gerekiyor. Genç balıkçılarımızdan
beklentilerimiz çok. Her günün kararını günün
şartlarına göre yaparsak daha iyi olur. Ben bilime inanan bir insanım. Genç balıkçılarımızı
dinleyelim.
Barış Köksalan
Müsilajdan kaynaklı balıkçılarımız ağlarını
atamıyor. Ağlarımızı kaybediyoruz. Maddi olarak desteklerin yapılması gerekiyor. Balıkçılar
ekonomik olarak desteklemelidir. Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı müsilaj ile kaplı.
Halil Gündoğan
Mersin Balıkçılığı kötüye gidiyor. Balıkçılık
sorunları için çok uğraştım. Ankara’ya kadar
ulaştım fakat çözüm bulamadım. Üniversiteden hocalarımızla bilgi alışverişindeyim. Bölgemizde bilinçsiz avcılık yapılıyor. Yakaladığımız balıkların tonajı düştü.
Hülya Atalan
Balıkçı denize çıkmıyor. Teknelerini balıkçılar
maalesef kıyıya hep çektiler.
Huriye Göncüoğlu
Genç balıkçı Komisyonu kurularak balıkçılığa
yeni bir dinanizm kazandıracak. Komisyonun
hedeflerini ve vizyonunu belirleyeceğiz.
Genç balıkçıların komisyon kurallarını konuşmamız gerekir. Kendi beceri ve yeteneklerimiz
nelerdir? Neleri biliyorum, neleri öğrenmek

istiyorum gibi soruların cevaplarını bilmemiz
gerekir. İlerletip, karar verip bir mekanizmaya
çevirmeliyiz.
Halil Gündoğan
Akdeniz üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Genç
balıkçıların sayıları azalmaktadır. İlerleyen zamanlarda Akdeniz de balıkçılık oranı düşecektir. Adalet ve eşitlik yok.
Huriye Göncüoğlu
Genç Balıkçı Komisyonu’nu kurarsak soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız.
Ramazan Özkaya
Biz genç balıkçıların destekçisi olmalıyız.
Genç balıkçılarımızı her ortamda hatırlatmalıyız. Her zaman yanlarındayız Sür-Koop olarak.
Genç balıkçılarımızın fikirlerine saygı duyuyoruz. Sayılarını artırmamız gerekir. Genç balıkçılardan isteğimiz; çekinmeden eleştirilerde
bulunmaları, sözünü esirgemeyen ve her ortamda kendilerini ifade edebilmeleridir.
Huriye Göncüoğlu
Komisyon gurubunda, herkes kendi yeteneklerine göre olmalı. Komisyon görevlerinin
belirlenmesi için belirli sayıda kişiler olmalıdır.
Gönüllülük esası ile olmalıdır.
Barış Köksalan
Balıkçılığın örgütsel yapısını kooperatifler
oluşturur. Kadın ve erkek genç balıkçıları bu
yapının içerisine enjekte etmemiz gerekir.
Eşitlik, demokrasi ve adaleti konuşabilen insanların olması gerekir. Bizim birbirimize ihtiyacımız var. Özünde birbirimizi anlarsak, ilerlersek yol alırız.
Halil Gündoğan
Balık miktarı %20 civarında azalmış durumda. Balıkçı kendi mesleğinin değerini bilmiyor.
Balıkçılık ile ilgili ayrı bir bakanlık kurulması
gerekir.
Bütün fabrikalar atıklarını denizlere ve nehirlere atıyor. Çok sayıda proje geliştirdim yalnız sonuç bulamadım.
Haber Merkezi-Mine Canikli

Sür-Koop A.Ü. Ziraat Fakültesi
Mezuniyet Töreni’ndeydi
22 Eylül 2021 Çarşamba günü Ankara Üniversitesi Ziraat
Fakültesi mezuniyet töreni üniversitenin Güneş Meydanı’nda
gerçekleştirildi.
Mezuniyet töreninde Üniversite Rektörü
Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR ve Üniversite Dekanı
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR açılış konuşmaları ile başladı. Mezuniyet törenine Su Ürünleri
Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan
ÖZKAYA da katılım sağladı..

Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim
Üyesi Doç. Dr. İlknur MERİÇ TURGUT tarafından okutulan Ziraat Mühendisliği Mezuniyet
Andı ve ardından Kep Atma Töreni ile 20202021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni
sona erdi.
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Balıkçılık, Müsilaj ve ÖTV’siz Mazot
... (1. syf devamı)
Her zaman belirttiğim gibi, halkımıza sağlıklı, taze balık yedirebilmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan balıkçılarımıza ne kadar
teşekkür etsek azdır. Balıkçılarımızın bol, bereketli, kazasız, belasız bir sezon geçirmesini
temenni ediyorum.
Denizlerimizde lüfer, hamsi, palamut ve istavritin bol olacağı, havaların soğuması sonucu yakalanacak balıkların çoğalması ile balık
fiyatlarının istenilen durumda olacağı, buna
istinaden de tüketicilerimizin insan sağlığı için
çok önemli bir gıda olan balıktan bol bol tüketebilecekleri kanısındayım.

Bazı tüketicilerimizin Marmara
Denizi’nde yakalanan balıkların müsilaj
nedeniyle tüketilmesinde çekincelerinin olduğunu görmekteyiz. Ancak burada yakalanan balıkların her gün laboratuarlarda titizlikle analiz edildiği insan
sağlığına zarar verecek hiçbir bulguya
rastlanmadığını belirterek, halkımızın
gönül rahatlığı ile bol bol balık tüketebileceğini buradan duyurmuş olalım.
2004 yılında uygulanmaya başlayan ÖTV’siz
mazottan (akaryakıtta uygulanan vergi istisnası) balıkçılarımız 2021 yılına kadar 1.425
milyon ton mazot kullanmış, bunun karşılığında
ise 2.179 milyar teşvikten yararlanmışlardır.
Fakat bugüne gelindiğinde balıkçılarımızın en
büyük gider kalemi olan akaryakıt, istasyonlardaki pompa fiyatıyla aynı olmuştur. Oysa
1 Ocak 2004’te başlayan ÖTV’siz akaryakıtta
uygulanan vergi istisnasından yararlanarak
giderlerimizin yükünü azaltmış, rahat balıkçılık yapmamız sağlanmıştı. Bu sebeple Maliye

Bakanımızdan kullandığımız ÖTV’siz mazotun
önceki yıllarda olduğu gibi pompa fiyatından
düşük olmasını talep ediyoruz ve Bakanımızın
müjdeli haberlerini bekliyoruz. Bu konu ile ilgili
müracaatlarımız kurumlara yapılmıştır.
Ayrıca Merkez Birliği olarak kurmuş olduğumuz, S.S. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez
Birliği İktisadi İşletmesi ile T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
Kampüsü girişinde yer alan bir balık satış yeri
ve balık pişirme yerini açmış bulunmaktayız.
Amacımız balıkçılarımızın ürünlerini aracısız,
tüketici ile buluşturmak ve aynı zamanda birliğimizin kendi ayakları üzerinde durmasını
sağlamaktır.
2021-2022 balıkçılık sezonun kazasız belasız bol kazançlı geçmesini dilerim.

Huzursuz veya mutsuz olabiliriz ancak umutsuz olamayız.
Rastgele!

Balık Çeşitliliğini Arttırmak İçin
Denize Yapay Resifler Bırakılıyor
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Ticaret Odası’nın hayata
geçirdiği proje kapsamında hazırlanan yapay beton resifler,
balık çeşitliliğini arttırmak amacıyla denize bırakılmaya
başlandı.
Burhaniye Ticaret Odası tarafından hazırlanan proje kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Gömeç
Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı
ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nin de yapımına destek olduğu yapay resifler, ilçenin
açıklarına bırakılmaya başlandı. Burhaniye İskele mevkisine getirilen resiflerin bir kısmına
öğrenciler ve veliler tarafından deniz canlıların
resimleri çizildi. Vinçli gemiye yüklenen 120
yapay resif, kırsal Pelitköy Mahallesi’nden itibaren denize atılmaya başlandı.
Proje ile Edremit Körfezi'ndeki balık çeşidi
ve sayısının arttırılmasını amaçladıklarını söyleyen Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, “2015 yılında başlayan yapay resif
çalışmalarımızda sona gelinmiş oluyor. Proje

ortaklarımız olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Gömeç Belediyesi,
Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Bandırma
17 Eylül Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız
yapay resifleri denizle buluşturduk. Su altı
deniz varlıklarını, balık canlılığını hareketlendirmeyi hedefliyoruz. Dalış turizminin hareketlenmesini hedefliyoruz. Böylelikle denizlerimize sahip çıkıyoruz” dedi.
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SÜR-KOOP 16. Olağan Genel
Kurulu Gerçekleşti
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği, ''16. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'' 21 Temmuz 2021
tarihinde Anemon Hotel Ankara'da gerçekleştirildi.

Genel Kurul Toplantısı’na Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü
Dr. Mustafa Altuğ ATALAY, Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih ER, Yetiştiricilik Daire
Başkanı Tanju ÖZDEMİRDEN, Bakanlık Temsilcileri, Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birlik
başkanları ve temsilcileri katılım sağladılar.

“Balıkçılığı kurtarmak istiyorsak hepimiz bir araya gelmeliyiz.”

olanlar da attığı ağı toplayamadı. Tarım ve Orman Bakanlığı müsilajdan kaynaklı zarar gören
Marmara Bölgesi’ndeki balıkçılarımıza desteklemelerde bulundu. Fakat bu destekler istenilen seviyede olmadı, yetersiz kaldı.” dedi.
Balıkçılığımızı kurtarmak istiyorsak hepimiz bir araya gelmeliyiz. Bütün balıkçılarımız
sürdürülebilirliğin sağlanması için mutlaka
adımlar atmalarının gerekliliğini vurgulayan
Özkaya, “Ankara’da inşaatını tamamlamış olduğumuz balık satış yerimizi en kısa zamanda
açacağız. Buradaki öncelikli hedefimiz; hem
kooperatiflerimizin avlamış oldukları balığı değerlendirmek, hem de Ankaralı tüketicilerimize
taze ve çok çeşitli balıklarla buluşturmak. Balık tüketimini artırmak, özellikle de çocuklara
balık yeme alışkanlığı kazandırmaktır. Bunun
yanı sıra, balık satışımızla, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği’mizin kendi kazancı ile
ayakta durmasını sağlamak olacaktır.” açıklamasında bulundu.

olursa olsun, seçilecek başkanımız, balıkçının
temsilcisi olduğu için bizim sonuna kadar arkasında duracağız. Tabi bu her konuda anlaşacağız anlamına gelmez, ama birlikte hareket
edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.
Atalay, “Müsilaj balıkçının neden olduğu bir
şey değildir. Müsilaj balıkçının mağdur olduğu
bir olaydır. Marmara’da şuan için yasak getirilmesine ihtiyaç görmüyorum, teknik olarak
söylüyorum bunu. Sayın Bakanımız tarafından
bu konu televizyon ekranlarında kamuoyu ile
paylaşıldı.” dedi.
Bakanlık olarak, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
olarak her zaman balıkçılarımıza imkânlarımız
çerçevesinde destek olmaya, yanlarında durmaya çalıştıklarını belirten Atalay, “Balıkçılığın
problemleri var mı? Var. Çözülebilir mi? Büyük
kısmını çözüyoruz ama çözülmeyen bu sorun-

lar, emin olun; İspanya’daki, Çin’deki, Amerika’daki balıkçıda da var.” diye konuştu.
Sür-Koop Genel Başkanı Ramazan Özkaya
16. Olağan Genel Kurul gündem maddelerini
tek tek okuyarak, katılımcılara detaylı bilgiler
aktardı.
Sür-Koop Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimi
oylamasının ardından; Sür- Koop Yönetim Kurulu Başkanlığına Ramazan Özkaya, Yönetim
Kuruluna; Başkan Yrd. Barış Zaman, Muhasip
Üyeliğe Erdoğan Kartal ve Oktay Türetken ve
R. Hasan Uysal üyeliklere seçilirken, Denetim
Kuruluna ise Gerçek Dönmez, Turhan Öztürk
ve Güven Konuk seçilmişlerdir.
Birlik ve beraberliğin kooperatifçiliğin özünü
oluşturduğunu, kooperatif çatısı altında el ve
gönül birliği yapılınca nelerin başarılabileceğinin bilinciyle hareket ettiklerini belirten Genel
Başkan Ramazan Özkaya “16. Olağan Genel
Kurul toplantımıza katılım sağlayan tüm kooperatif ortaklarımıza teşekkür ederim. Hayırlı,
uğurlu olsun” dedi.

“Müsilaj balıkçının neden olduğu bir
şey değildir. Müsilaj balıkçının mağdur
olduğu bir olaydır.”
İstikâl Marşı ve saygı duruşunun ardından, 4
Nisan 2021 tarihinde aramızdan ayrılan, DEMBİR kurucusu ve Genel Başkanı Ali Güney’i rahmetle anarak, Genel Kurul açılış konuşmasına
başlayan SÜR-KOOP Genel Başkanı Ramazan
ÖZKAYA, “2020-2021 yılları Marmara denizinde müsilaj sorunu oluştu. Müsilaj Marmara
denizini kapladı. Bu sorundan kaynaklı küçük
ölçekli balıkçılarımız denize çıkamadı, çıkmış

Kooperatifçiliğin; balıkçılarımızı birleştiren,
yaşamış oldukları sıkıntıları, hem kamuoyuna
hem de devlete birliktelikle anlatmanın ortak
bir yolu olduğunu belirten Tarım ve Orman
Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ ATALAY, “Ekmeğini
taştan değil de sudan çıkaran çok değerli kooperatifçi dostlarım, elbette ki seçimler olacak,
iki aday olur, üç aday olur. Seçimde sonuç ne

Sür-Koop Balık Satış Yeri Ankara’da
SÜR-KOOP Merkez Birliği, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı
yerleşkesinde 04 Ekim 2021 tarihinde Balık Satış Yeri’ni faaliyete geçirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü’nün de açılışına katkı verdiği Balık Satış Yeri; Ankara’da, Eskişehir Yolu üzerinde bulunuyor.

Denizden Soframıza...
SÜR-KOOP, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez
Birliği’ne bağlı 16 ilde bulunan Bölge Birlikleri ve birim
kooperatiflerinin avlamış oldukları deniz ürünlerini Ankaralılarla buluşturuyor. Hedef; Ankaralı tüketicilere balık tüketimini artırmak, özellikle de çocuklara balık yeme
alışkanlığı kazandırmak.
Balık, vitamin içeriği ve güçlü besin değeri bakımından çok zengin; Bağışıklık sistemini koruyor, omega3
deposu, zeka gelişimine fayda sağlıyor, kalp sağlığını
koruyor, kemikleri güçlendiriyor, hücreleri onarıyor,
depresyondan koruyor, diyabet riskini azaltıyor, alzhei-

mer riskini düşürüyor, eklem ağrılarına faydalı, algılama
ve dikkat yetisini artırıyor. Özellikle çocukların hem de
yetişkinlerin haftada 2 kez düzenli olarak tüketmesi
gereken bir gıda.
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Sür-Koop Genel Başkanı
Ramazan Özkaya KöyTV‘de
Canlı Yayın Programına Katıldı
Köy TV kanalının ‘Köylüler Soruyor’ programına SÜR-KOOP
Başkanı Ramazan ÖZKAYA misafir oldu. Canlı yayında; SürKoop kimdir? Marmara’da denizinde yaşanan müsilaj, İklim
değişikliği, Bölgesel Balıkçılık ve Kota, Balıkçıların yaşadıkları
sorunlar programın başlıklarını oluşturdu.
Ramazan Özkaya’nın gerçekleşen canlı yayında yaptığı açıklama şu şekilde oldu:
“Türkiye’de 572 kooperatif bulunmaktadır.
300 adete yakın kooperatif ve 16 adet Su
Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Sür- Koop
bünyesinde bulunmaktadır.
4,5 aylık av yasağı sürecinde balıkçılarımız
ağlarını tamir edip teknelerinin bakımlarını yaptılar ve birazda borçlanarak 1 Eylül av
sezonunu beklediler. ‘Vira Bismillah’ diyerek
av sezonuna başladılar. Bu sene umudumuz
lüfer,istavrit ve hamsi balıklarının bol olması
yönündedir. Balıkçılarımız kar kış demeden
denizlerimizde ekmek paralarını kazanmak
için uğraşıyorlar. Bu sene bize ulaşan bilgiler
doğrultusunda; lüfer, istavrit ve hamsinin bol
olacağı söylenmektedir.
Havalar soğumaya başladığında; hamsinin,
istavritin, lüferin ve palamutun fiyatlarının
aşağıya doğru ivme kazanacağına inanıyoruz.
Stoklarımızda azalma görülmektedir. Verilere
baktığımızda 475 bin ton balık avcılıktan elde
edilmiştir. Üretime baktığımızda balık miktarı
380 bin tondur. Toplam 800 bin tona yakın
balık piyasaya sürülmüştür.
Stoklara zarar vermeden avcılık yapmamız
gerekir.

Müsilajdan dolayı Marmara’da yakalanan balıkları tüketme konusunda
vatandaşlarımız tereddüt etmektedir.
Müsilaj 1984’den itibaren kendini
göstermeye başladı. Daha sonraki yıllarda yayılmaya başladı. Böyle olunca
teoriler çoğalmaya başladı. Tarım ve
Orman Bakanlığı gelişmiş laboratuvarlarında sürekli olarak balık analizleri
yaptı. Marmara’da yakalanan balıkların
insan sağlığına zarar vermeyeceği ve
yenilmesinde herhangi bir sakıncanın
olmadığı Bakanlık tarafından tüketicilere anlatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı balıkçılıkta kota
uygulamasına geçmelidir.
Balıklarımıza yumurtlama dönemlerinde
şans vermeliyiz. Gelecek nesillerimize bol ve
bereketli balık bırakmalıyız.
Haftada en az bir kere balık tüketilmelidir.

İklim değişikliği; sellere ve diğer
olaylara neden oldu. İklim değişikliği
etkisini su sıcaklıklarında da göstermiştir. İklim değişikliğinden dolayı
balıkların yumurtlama ve göç zamanları
da değişecektir.

Balıkçılarımızın yakaladığı balığı pazarlamaları konusunda sorunları bulunmaktadır. Arztalep dengesini düzenleyerek bölgesel balıkçılık ve kota uygulamasına geçmemiz gerekir.
Bakanlık ve Sivil Toplum Kuruluşları bir araya gelerek avlanma planları yapmamız gerekir.
Genç Balıkçılar neden balıkçılığı bırakmak istiyor, neneden baba mesleğini bırakmak istiyor
sorularına yanıt bulabilmek için şu an devam
etmekte olan Genç Balıkçılar Projemiz var. Biz
diyoruz ki genç ve dinamik nesiller sorunları
çözecektir. Genç Balıkçılarımıza babadan kalan
mesleklerini bırakmayın diyoruz.

Balıkçılarımız Türkiye dışındaki sularda da avcılık yapıyorlar. Sevindirici bir
durum.
Su Ürünleri mühendislerimiz emek verip
okullarını bitiriyorlar. İş bulmakta zorlanıyorlar.
İstihdamlarının arttırılması gerekir. Geleceğin
mesleği Su Ürünleri Mühendisliği’dir.
Denizlerimizde istilacı türler bulunmaktadır.
Bu türler; balon ve aslan balığıdır. Balıkçılığın
önünde çok büyük bir engel teşkil etmektedir.
Balon balığı bulunduğu bölgede bulunan diğer
balıkların yaşam alanını tehdit etmektedir. İstilacı türler av araç ve gereçlerine de zarar vermektedir. Bakanlığımız benekli balon balığının
kuyruğunu getirene kuyruk başına 5 TL verildi.
Balon balığı dışında bir de istilacı tür olan başka bir balıkta aslan balığıdır. Aslan balığı; piyasaya sürülebiliyor ve eti yenmektedir.
Son zamanlarda balon balığının derisinden
çalışmalar yapılmakta olduğunu duyuyoruz.
Derisinden çanta ve ayakkabı gibi giyim malzemelerinde kullanıldığını duyuyoruz.

Tüketicilerimizin boy ve zaman yasağına uymayan balıkları almamaları konusunda uyarıda bulunmak istiyorum.
Denizlerimizdeki balık hepimizin balığıdır ve
ortak mirasımız. Boy ve zaman yasağına uymayan balıkları tüketicilerimiz almasınlar.
Balık; sağlığımız için önemli bir temel besin
kaynağıdır.
Balıkçılarımıza; kazasız ve belasız bir sezon geçirmelerini diliyorum.”

BBN Türk Haber
Sür-Koop’u Ziyaret Etti
Gündemde yer alan konuların yer aldığı BBN Haber’de
yayınlanan röportajda ağırlıklı olarak; 1 Eylül Balıkçılık Av
sezonu, denizlerimizde bulunan istilacı türler ve müsilaj
oluşturdu.

BBN Haber kanalı Sür-Koop Merkez Birliğimizi ziyaret ederek, Genel Başkan Ramazan
Özkaya ile bir araya geldi, görüş alışverişinde
bulunuldu.
Genel Başkan Ramazan Özkaya yaptığı açıklamada şu bilgileri aktardı:

“Bu yıl beklentimiz her yıl olduğu
gibi yüksek. Bu sene denizlerimizdeki
verilere göre sarıkanat ve lüfer bol
olacağı gözükmektedir. Hamsi de bol
olacak. İstavritin ne kadar olacağı hakkında henüz net bir bilgi yok. Palamut
var ama avcılığının ne kadar olacağı
belli değil, halkımız bol balık yiyeceğini düşünüyoruz. Balıklar bol olduğu
zaman fiyatlarında aşağıya düşmesini
bekliyoruz.
Marmara da yakalanan balıklar toplam avlanan balıkların %10’nuna tekabül ettiği için
aynı balıkların tekrar bu senede yakalanması
bizleri sevindirecektir. Marmara da müsilajdan kaynaklı balıkçılarımız sıkıntılar yaşadı.
Balıkların az olacağına dair henüz net bir bilgi
bulunmamaktadır. Deniz yüzeyindeki müsilaj
temizlendi.
Denizlerimizde balıklarımızı tehdit eden
istilacı türler bulunmaktadır. Balon balığı bulunduğu yerdeki diğer balıkların yaşamlarını
tehdit etmektedir. Çok zarar veren bir türdür.

Balon balığının tamamen bitirilmesinin mümkün olmadığı gözükmektedir. Gırgır gemilerine
toplatılıp ve kapalı bir yere gömülmesi gibi bir
işlem yapılabilir. Aslan balığı hakkında ise yenilebiliyor ve mutfaklarımıza girmeye başladı.
Ankara’da balık satış yeri açıyoruz, aslan balığının etini halkımıza ulaştıracağız.
Türkiye’de ki balık yetiştiriciliğinin durumu
hakkında sorulan soruya ise Ramazan Özkaya
şu şekilde cevap verildi; “üretilen balık miktarının fazla olduğunu belirti. Avcılıkta denizlerde
ve iç sularda avlanan balık miktarının 463 bin
ton olduğunu, yetiştiricilikte ise 373 bin ton
olduğunu ifade etti. Yetiştiricilik sektörü bu
şekilde devam ederse avcılık ile olan aradaki
farkı kapatacaktır.”

“Balık tüketimi ülkemizde kişi başına 7 kg düşmektedir ve bu oran çok
düşüktür. Avrupa’da ki balık tüketimine
baktığımızda kişi başına düşen balık
miktarı 26 kg’dır.”
“Bizim bir amacımız var bereketli denizlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak, stokları iyileştirmek ve halkımıza kişi başına düşen balık
miktarını arttırmak olacaktır.”

Adanalı Balıkçılar Akaryakıt
Fiyatlarına Tepki Gösterdi
Ülkemizin ticari olarak pozitif anlamda katkı sağlayan ve balık
ürünlerinin avcılığında Akdeniz Bölgesi’nin en büyük filosuna
sahip bulunan Karataş Balıkçılığı ve yöre balıkçılarının, ÖTV’siz
kullandığı akaryakıt fiyatlarının pompa fiyatına eşit olması
balıkçılarımızı avcılık faaliyetlerini zora sokmuş olduğundan
Adana Birliği ve Karataş Kooperatif Başkanı Celal SAFSOYLU
tepkilerini dile getirdiler.
Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal SAFSOYLU’nun yaptığı açıklamada, “Balıkçılarımızın en büyük gider kalemini oluşturan
akaryakıt; 2004 yılında kullanılmaya başlanan
ÖTV’siz akaryakıt, denizcilik akaryakıtlarında
uygulanan vergi istisnasıdır. Balıkçılarımızın
ÖTV’siz akaryakıt kullanmaya başlaması ile
balıkçılarımıza büyük destek sağlamış, avcılık
hizmetini daha verimli hale gelmesinde baş
rolü oynamıştır. Ancak son günlerde ÖTV’siz
akaryakıt fiyatı, akaryakıt istasyon pompa fiyatlarına eşit hale geldi. Bu durumdan balıkçılarımız olumsuz olarak etkilenmişlerdir. Bu
olumsuzluğun ortadan kaldırmak ve balıkçılarımızın avcılık faaliyetlerini rahatlıkla yerine
getirebilmeleri için gerekli düzenlemelerin
yapılarak; balıkçının en büyük gider kalemini
oluşturan akaryakıt fiyatlarının önceki kullan-

dığımız orana gelmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz.” dedi.

Celal SAFSOYLU
S.S. Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı

GÜNDEM

GÜNDEM

Dip Trol Balıkçılığı
Alarm Veriyor!
Her yıl olduğu gibi büyük ölçekli balıkçılık sezonu Ege ve
Karadeniz’de 1 Eylül’de Akdeniz’de ise 15 Eylülde “Vira
Bismillah” denerek açıldı. Sezon açılış günü balıkçılarımız
denize ailelerinin uğurlamasıyla, büyük bir coşku, hazırlık ve
umutla palamarlarını çözerek en taze, en lezzetli ve en iri balığı
yakalamak için açıldılar.
Uzun yıllardan beri düzenli olmasa da trol
balıkçılığını tüm Türkiye sularında kalabalık
ve yetkin bir araştırıcı grubu ile birlikte takip
etmeye, balıkçılık verisi toplamaya ve analiz
etmeye çalışmaktayız. Ticari trol balıkçılığında
ilk av verisi toplama seferlerine 2009-2013
yılları arasında TUBİTAK projesi kapsamında
Mersin Körfezi’nde başladık. O yıllardan bu
yana trol ile çeşitli projeler kapsamında tüm
ülke sularında balıkçılık sezonu boyunca av
verisi toplamaktayız. Trol balıkçılığında durum
10 yıl önce birim çabada yakalanan ürün miktarını sezon başından saatte 30 kg ticari ürün
yakalanmaktayken bu yıl av miktarı yarı yarıya
azalarak saatte 15kg kadar düşmüştür.
2021 yılı av sezonunu Adana Karataş balıkçı limanında Karataşlı dip trol balıkçıları ile
birlikte açtım. Karataş dip trolü filosundaki
tekne boylarının diğer denizlerimizdekiler gibi
uzadığını, yaşlarının gençleştiğini ve sayılarının arttığını gördüm. Teknelerin motor güçleri
artmış, kullanılan ağlar büyümüş, balıkçılıkta
kullanılan mekanizasyonlar modernleşmiş, güverte üstünde kullanılan ekipmanlarına yenileri eklenmiş…
Balıkçılarımızın daha fazla yakalayabilmek
için kullanmaları gereken her enstrümanı öğrenip teknesine kazandırma konusunda üstüne düşen görevleri ama öz sermayesini kullanarak ama kredi (!) kullanarak en iyi şekilde
yapmış olduklarını gördüm. İnşallah bu kadar
yatırım karşısında denizden umduklarını alırlar…

Bu sezon başında da İskenderun
ve Mersin Körfezi dip trol balıkçıları
karides avlamak üzere türlerin yoğun
olarak bulunduğu sularda avcılık için
denize açıldılar. Benimde üzerinde
bulunduğum trol teknesi aynı av sahasına doğru seyir yaptı. Yasağın kalktığı
gece yarısı ilk av atıldı ve büyük bir
heyecan ve ümit ile ağların denizden
geri alınacağı saat beklendi. Yaklaşık 3
saat süren operasyon sonunda ancak
bir önceki senenin yarısı kadar karides
yakalanabilmiştir. Yakalan ürün miktarı karidese bağlanan umutları suya
düşürerek tekne balık aramaya başladı.
Balık için atılan ikinci av da çok iç açıcı
olmadığı gibi küçük bireylerin av kompozisyonundaki yoğun varlığı balıkçıları
mutsuz etti.

Prof. Dr. Gökhan GÖKÇE
Çukurova Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi/Avlama ve
İşleme Teknolojisi Bölüm Başkanı
Kötü haberler peş peşe Akdeniz, Ege ve Kara
deniz trollerinden gelmeye başladı… Avlanan
ürünün azlığı bir yana balık fiyatlarının da düşük olması sezona ümit bağlayan balıkçılarımızın direncinin azalmasına sebep olmuştur…
Balıkçılık, balık stokları, denizlerimiz her
yönü ile alarm vermekte ve bu değerlerimizin
gelecek nesiller tarafında da sürdürülebilir bir
biçimde kullanılması için acıda olsa bazı uygulamaların hayata geçirilmesinin gerekliliği kaçınılmazdır. En azından üreme boyuna ulaşmamış küçük bireylerin avcılığını azaltan ağ göz
değişikliklerinin uygulamaya konulması kısa
vadede çözüm olmasa bile önemli bir uygulama olacaktır.
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Geleneksel Balıkçılık Turizmi
Gökova Körfezi’nde Yerel
Toplum İçin Yeni Gelir İmkânları
Yaratıyor

Muğla – FAO’nun Akdeniz’de Mavi Umut Girişimi kapsamında gerçekleştirilen bir Teknik İşbirliği Projesi bünyesinde, Gökova Körfezi’nin
Akyaka beldesinde 27 Eylül 2021 itibariyle
pilot pesca turizm turları başladı. Stoklar üzerindeki avlanma baskısını azaltmayı ve yerel
toplum için yeni gelir imkânları yaratmayı
amaçlayan bu etkinlik sayesinde, Türkiye’ye
en uygun pesca turizm modelini benimseme
yolunda ilk adım atılmış oldu. Etkinlik Akdeniz
Koruma Derneği ve Tarım ve Orman Bakanlığı
ile işbirliği içerisinde gerçekleştirildi.
Türkçede geleneksel balıkçılık turizmi terminolojisiyle kabul görmüş olan pesca turizme
olan ilgi ilk olarak Nisan 2019’da düzenlenen
Proje İkinci Paydaş Toplantısında dile getirilmiştir. Sonrasında ise, Ekim 2019 tarihinde
Pesca Turizm Diyalog Toplantısı gerçekleştirilmiş ve paydaşlar tarafından, hem balıkçıların
hem de potansiyel turistlerin farklı geçim kaynaklarına yönelik ilgilerini görebilmek adına,
proje alanı olan Gökova Körfezi’nde pilot geleneksel balıkçılık turizmi çalışmalarını başlatma
kararı oybirliği ile alınmıştır.

Eş zamanlı olarak, Tarım ve Orman
Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü, Türkiye’de ilgili tüm
maddeleriyle beraber bir pesca turizm
mevzuatı kabul etmek üzere bir hukuki
yol haritası tasarlanması konusunda
teknik destek talep etmiştir.
O zamandan beri, FAO proje alanında pilot
turlar düzenlenmesi ve en uygun pesca turizm
modelinin benimsenmesine yönelik bir yol haritası oluşturulması için çalışmaktadır.
FAO balıkçılık uzmanı ve proje koordinatörü
Disa Vurdem’in ifadeleri şu şekilde olmuştur:
“Akdeniz’de ve Türkiye’de stoklar üzerindeki
baskı büyük ölçüde artmıştır; küçük ölçekli geleneksel balıkçıkları ayakta tutacak alternatif
geçim imkânlarını acilen yaratmak ve sektöre
gençleri çekmek gerekmektedir. Kasım 2021
sonuna kadar devam edecek olan turlar umut
ediyoruz ki Türkiye’de bu faaliyetin tam bir
mevzuata kavuşmasına katkıda bulunacaktır”.
Katılımcılar Türkiye’de geleneksel balıkçılık
turizmine dayanak oluşturacak mevzuat yollarını tartışmışlardı.

İlk pilot turların yapılmasından sonra,
Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı, Sahil Güvenlik, Ege
Üniversitesi, Su Ürünleri Kooperatifleri
Merkez Birliği (SÜR-KOOP), bölgenin
balıkçılık kooperatifleri, Doğal Hayatı
Koruma Vakfı (WWF) ve yerel STK’lar
dahil ilgili paydaşların katılımı ile
yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantı FAO’nun hukuki çerçevenin hazırlanması çalışmalarında gelinen durumu anlatmasını ve teknelerin uygunluğu, güvenlik
gereksinimleri, hijyen standartları ve sigorta
gibi konularda görüş alış-verişi yapılmasını
amaçlamıştır.
Toplantı, Akdeniz Koruma Derneği Başkanı
Zafer Kızılkaya’nın açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Kızılkaya katılımcılara teşekkür etmiş
ve geleneksel balıkçılık turizminin büyük bir
potansiyeli olduğunu ve Türkiye’de küçük ölçekli balıkçılar için önemli bir ihtiyaç olduğunu
dile getirmiştir. Sözlerine “Bu girişim balıkçı
topluluklar için alternatif geçim imkânları yaratmak ve büyük baskı altında olan stokların
üzerindeki baskıyı azaltmak için bir fırsat olacaktır” diye devam etmiştir.
WWF Balıkçılık Yetkilisi Timuçin Dinçer, sürdürülebilir balıkçılık turizmi ilkelerini sunmuş
ve Türkiye’de bu alana olan ilgiyi artırmak üzere benzeri çalışmaların Foça, Mordoğan, Kaş ve
Erdemli’de de yürütüldüğünü ifade etmiştir.
Sunumların ardından, Türkiye’de sürdürülebilir pesca turizm modelinin hukuki kabul sürecine yönelik tartışmalar yürütülmüştür. Ege
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim
Görevlisi Prof. Dr. Vahdet Ünal: “Balıkçıların bu
konuya ilgi duyduklarını teyit ettik ve bu girişimi Türkiye’de tamamen gerçekleştirebilmek
için yetkililerin desteğini aldık. Bugün tarihi bir
gün ve katılımcı bir süreç sayesinde bu girişim
Türkiye’de küçük ölçekli balıkçıların sürdürülebilir geleceğine giden yolda en iyi çözümlerden bir tanesi olabilir” diye ifade etmiştir.
Toplantıyı kapatırken katılımcılara katkıları
için teşekkür eden, projenin odak kişisi ve Balıkçılık ve Su ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak
Yönetimi Daire Başkanı Mahir Kanyılmaz, bir
kez daha bu girişim için çok çaba sarf edildiğini
ve bu çabaların meyvelerinin bugünkü ilk tur
etkinliği ile toplanmaya başlandığını ifade etti
ve ekledi “Bizim sorumluluğumuz küçük ölçekli
balıkçılığı desteklemektir, mevzuat çalışmalarının ardından bu girişimi ülke geneline yaymak için mümkün olan tüm katkıyı vereceğiz”.
Bu teknik işbirliği projesinin amacı ilgili sektörleri daha üretken ve sürdürülebilir hale getirmek, değer zincirlerini daha verimli kılmak
ve yoksulluğu azaltmak üzere, Türkiye, Cezayir ve Tunus’ta kamu kurum ve kuruluşlarının,
kilit kurumların ve diğer paydaşların FAO’nun
Mavi Umut Girişimi (BGI) çerçevesini kullanarak entegre ve çok sektörlü araçlar ve yatırım
programları geliştirmeleri ve uygulamaları için
kapasitelerinin geliştirilmesidir. Bu ülkelerin
Mavi Büyüme araçlarını kullanma kapasitelerinin geliştirilmesi Mavi Büyüme odaklı yatırım
önceliği olan farklı kurumlardan ilave finansman ve yatırım cezbetmelerine de katkıda bulunacaktır. Kaynak:FAO
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KOOPERATİFÇİLİK
KOOPERATİFÇİLİK

Balıkçılık Denetimiyle Geçen 40 Yıl
Cumhuriyet tarihimizde su ürünleri ile ilgili muhtelif konularda görevli birçok bakanlık veya kurum söz konusudur. Su ürünleri
konularını tek elde toplamak amacıyla Tarım Bakanlığı bünyesinde 1969 yılında Su Ürünleri Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur.
1972’de önce Su Ürünleri Daire Başkanlığı, hemen ardından Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu Genel Müdürlüğe
bağlı kurulan bölge ve il müdürlükleri aracılığıyla su kaynakları ve balıkçılık konusunda yönetim, kontrol ve araştırma
faaliyetleri yürütülmüştür. Ancak, Genel Müdürlüğün ömrü kısa sürmüş, 1982’de kapatılarak, Su Ürünleri Daire Başkanlığı’na
dönüştürülmüştür.
Bu süreçte; bu kurumlarda görev yapan,
sayıca çok da kalabalık olmayan yönetici ve
çalışanlar gelecek için önemli adımlar atmış,
değerli çalışmalar yapmışlardır. Geriye doğru
baktığımızda, bugün hepsini saygı ve minnetle
anıyoruz.
Meslek hayatının çok büyük kısmında su
ürünleri yönetimi ile avcılığın kontrol ve denetimi gibi pek çok hassas ve önemli faaliyetlerde görev alan Yaşar Kayabaşı, liseden mezun olduktan sonra 1976 yılında Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığında, evrak biriminde
memur olarak göreve başladı. Bir taraftan çalışırken, bir yandan da üniversite öğrenciliğini
sürdürdü. Bu dönemde, ileriki yıllarda Tarım
Bakanlığı yapacak olan Mehmet Mehdi Eker ile
mesai arkadaşlığı yaptı.
1981 yılında, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olan Kayabaşı, yeni
kurulan Su Ürünleri Daire Başkanlığında biyolog olarak göreve başladı. Böylece, genç bir
biyolog olarak su ürünlerine ilk adımını atmış
oldu.
Çok geçmeden Su Ürünleri Daire Başkanlığı
kapatılmış, 1985 yılında Bakanlıkta yapılan reorganizasyon sonucu, su ürünleri ile ilgili idari
görevler Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
(KKGM) ile kısmen Proje ve Uygulama Genel
Müdürlüğü’ne (PÜGEM) verilmiş, bu Genel Müdürlükler içerisinde Su Ürünleri Şube Müdürlükleri kurulmuştur.
Yaşar Kayabaşı’nın yeni görev yeri, günümüzdeki balıkçılık yönetiminin temellerinin
atıldığı KKGM olmuştur. Burada görev yapan
çok değerli mesai arkadaşlarıyla birlikte, balıkçılık yönetimi, mevzuat, ruhsatlandırma, barınaklar vb. konularda çalışmalar yürütmüşlerdir.
Kayabaşı, 1987-1994 yılları arasında Ankara İl Müdürlüğünde çalışmaya başlamış ve
bu süreçte, aynı kurumda çalışan eşiyle mesai
arkadaşlığı yapmıştır. Tabi ki, buradaki görev
veri de su ürünleri faaliyetlerinin yürütüldüğü Kontrol Şube olmuş, il içindeki denetim
ve kontrol faaliyetlerine katılmıştır. Böylece,
taşra teşkilatındaki çalışmaların işleyişi ve
karşılaşılan sorunlar hakkında deneyim sahibi
olmuştur.
1991’deki Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB)
yapılanmasında KKGM bünyesinde Su Ürünleri
Daire Başkanlığı oluşturuldu. Kayabaşı, 1994
yılında yeniden KKGM’ye döndü ve Avcılık ve
Kontrol Şube Müdürü olarak çalışmaya başladı.
Eskiden beri ilgi alanında olan kontrol ve de-

netimlerden sorumlu yönetici
Çok yorucu olsa da denetim
olarak Türkiye çapında balıkçıekiplerinde görev yapmak islık faaliyetlerinin yönetiminde
teyen genç ve hevesli mühendisler arasında yıllar geçtikçe
görev yaptı.
büyük bir ekip ruhu oluştu.
2011 yılında TKB’nin yeniHatta bu ekipte yer alabilmek
den yapılanmasıyla oluşturuiçin gizli bir rekabet olduğu
lan Gıda Tarım ve Hayvancılık
bile söylenebilir. Yaşar Bey’in
Bakanlığı (GTHB) bünyesinde
anlatımıyla:
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
“İddia ediyorum taşrada birMüdürlüğü (BSGM) kuruldu.
birini en çok tanıyan personel
Balıkçıların yıllardır dile getirdikleri doğrudan balıkçılıkla
su ürünleri personelidir. Hatta birçok arkadaşımız ailece
ilgili bir devlet kurumu olması
tanışmış, birbirlerine ziyaretarzusu, ilk Genel Müdürlüğün
lerde bulunmaktadırlar. Bazı
kapatılmasından 30 yıl sonra
denetçi personel arasında
nihayet gerçekleşmişti.
evlilikler olmuştur. Sayısı fazla
Yeni kurulan BSGM’nin beş
Yaşar KAYABAŞI
olmasa da (60 kişi) bir fon oluşdairesinden biri olan Avcılık ve
turduk.
Bu
fonun
amacı da kaynaşmayı sağlaKontrol Daire Başkanlığı, Yaşar Kayabaşı’nın
mak ve iyi kötü günlerinde ufakta olsa bir katyeni görev yeri oldu. Bu dairede, Avcılık ve
kıda bulunmaktır.”
Kontrol Grup Sorumlusu olarak çalışmaya başYaşar Bey, denetim ekibindekilerin özel haladı. Kontrol ve denetimler konusunda yeni
yatlarıyla da ilgileniyor, doğum günlerini takip
planlamalar yapıldı, yeni uygulamalar başlatıldı. Kayabaşı, bu süreci şöyle anlatıyor:
ediyor, sorunlarında onlara yardımcı olmaya
çalışıyordu. Ekiptekilerin sevinçlerini ve keder“2011 yılında Genel Müdürlük, 2014 yılınleri paylaşıyordu. Onu en çok üzen olaylardan
da ise 43 İlde Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube
biri de İstanbul İl müdürlüğünde görevli su
Müdürlükleri kurulması ile denetimlerde gözürünleri mühendisi Mehmet Özdinar’ın ve Ordu
le görülür bir artış ve etkinlik sağlanmıştır. O
il müdürlüğünde görevli su ürünleri mühendidönemde Genel Müdürlük görevini yürüten
si Taner Can’ın hayatını genç yaşta kaybetSayın Dr. Durali KOÇAK’a, eş zamanlı çapraz
mesidir. Özdinar’ın Hastaneye yatırıldığında
denetimler yapılması halinde denetimlerde etilk gidenlerden biri Yaşar Bey olmuştu. Taner
kinlik sağlanacağı ifade edilmiş, konuya ilişkin
Can’ın ailesini ise denetim ekibi ile birlikte iki
geniş bilgilendirme yapılmış ve bu öneri kabul
kez ziyareti ise günümüzde unutulan ahde
görmüştür. Böylece ses getiren ve etkili olan
vefa örneğini akla getirmiştir. Ayrıca yıllardır
toplu denetimlere başlanmıştır.”
beraber sektör için koşuşturan DEMBİR BaşkaFarklı il müdürlüklerinden personelin katılını Ali Güney’in vefatı da Yaşar Beyi derinden
mıyla oluşturulan denetim ekipleri, sezon içeüzmüştür.
risinde değişik illerde ya da bölgelerde deneDenetim ekiplerinin yoğun tempoda üstün
timlere gidiyor, bir hafta süreyle barınak, yol,
hal, toptancı veya perakende tüm noktalarda
gayretle çalışması herkesin dikkatini çekiyoryoğun bir kontrol-denetim faaliyeti gerçekdu. Yaşar Beyin emekli olan eşi Yıldız Hanım da
leştiriliyordu. Denetim planlanan il o kadar
Yaşar Bey ile birlikte denetim yapılan bazı illegizli tutuluyordu ki, Yaşar Bey’in yakın mesai
re gittiğinde, bu denetimlerde şahit oldukları
arkadaşları bile nereye gidileceğini bilmiyorsosyal medyada yaptığı bir paylaşım, sektörün
du. Kendisine nereye gittiği sorulduğunda
dışından bir bakışla durumu çok güzel anlatıise genellikle, Doğu Karadeniz’e gidecekse
yor:
İstanbul’a, Marmara’ya gidecekse Antalya’ya
“BİR YOLCULUĞUN ARDINDAN: Ülkemin gitgideceğini söylüyordu.
tiğim her bir yerinden hayranlıkla ayrılıyorum.
Denetimler çok yoğun bir tempoda sürüyorKahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyadu. Bu durumu kendisi şöyle ifade ediyor: “Deman, Hatay hepsi birbirinden güzel ve kıymetnetimlere bazen o kadar dalarım ki saati, günü
li, görülmeye gerçekten değer hazineler. Ama
unuturum. Batı Karadeniz illerini kapsayan bir
bir o kadar da hayran kaldığım, fahri olarak kadenetimde, 50-60 saat aralıksız çalıştığımız
tıldığım su ürünleri denetimdeki genç mühenhiç aklımdan çıkmaz.”
disler. Bir haftadır günde 1-2 saat uykuyla bir
balığın canı için kendi canını ortaya koyanlar.
Gözlerinden uyku akarken, “nereye gidelim Yaşar Bey” diyenler. Gururla seyrettim, gıptayla
baktım su ürünlerine aşık bu gençlere. Hepinizi
gönülden tebrik ediyorum. Umarım yaptığınız
bu fedakarlık ve çalışmalarınızı takdir edecek
balıkçılar çoğalır. Ülkenin balıkları size, siz de
Allah'a emanet olun.”
Yaşar Kayabaşı, zamanla balıkçılık sektöründeki büyük-küçük herkesin tanıdığı (ve belki
biraz çekindiği) biri haline geldi. Adı sürekli denetimlerle anılmaya başlandı. Tatile gitse bile,
kimse inanmıyor, bir denetim planlandığını düşünüyordu. Gerçi bu imajın oluşmasında Yaşar
Bey’in yaptıkları da etkiliydi. Kızının yanına, tatile, bir düğüne veya başka bir sebeple bir balıkçılık bölgesine gitse, planlı veya doğaçlama
bir denetimde karşımıza çıkıyordu. Bu anlamda
sosyal medyadan da faydalanıyor, balıkçılardan sürekli bilgiler alıyor ve değerlendiriyordu.
Denetimlerde, yasadışılık tespit ettikleri avın
az veya çokluğuna bakmaksızın cezai işlem
uygulanıyordu.

Bu denetimlerde ilginç olaylarla da karşılaşılıyordu tabi ki. Yapılan yol denetimlerinde;
üzerinde kargo ve gazete dağıtım ifadeleri
bulunan araçlarla kaçak balık nakledildiği görülüyor, bu nedenle her araçtan şüpheleniliyordu. Bir keresinde yeni aldığı beyaz eşyaları kamyonetiyle evine götüren bir vatandaş
durdurulmuş, denetimden bahsetmeden kolidekini öğrenmek için epey muhabbet edilmiş
ve koliden çamaşır makinesi çıkınca denetim
bitirilmişti. Sanki başka bir denetim yapılıyormuş gibi “araçta kaçak et var mı?” diye sorulduğunda bazen şoförlerin “et yok, biz balık
taşıyoruz” dediğine rastlanıyordu. Küçük balıkların altta kalan kasalarda bulundurulması
en rastlanan durum iken, bazen de içinde bulunandan başka bir balık isminin kutu üzerine
yazıldığı görülüyordu. Yapılan bir hal denetimi
sırasında balıkların tuvalette bulunması, “ben
bunları satmıyorum, evime götüreceğim” ifadeleri, mahkemeden alınan karara rağmen
aracında arama yaptırmak istemeyen balıkçının, “içerideki kasalarda 50 bin TL param var,
sizden sorarım” tepkileri gibi ilginç durumlarla
karşılaşılıyordu.
Boy yasağından dolayı el konulacak balığın
Vali Bey için ayrıldığını söyleyerek balığı vermek istemeyen balıkçıya, Yaşar Bey’in “böyle
küçük boyda balığın Vali Beye gönderilmesinin yakışık almayacağını” ifade ederek işine
devam etmesi, onun profesyonelliğinin bir
göstergesidir.
Balıkçının veya satıcının yasadışı ürününe el
konulduğu için, denetimlerde bazen hoş olmayan veya gergin ortamlar oluşuyordu. Sert ifadeler, tehditler ve hatta bir denetim sırasında
Yaşar Bey ve ekibinin balık satıcıları tarafından
darp edilmesi gibi istenmeyen olaylar yaşanıyordu.
Her türlü olumsuzluğa ve zorluğa rağmen
Kayabaşı ve ekibi kontrol ve denetimlerden
asla vazgeçmedi. Ceza yazıldığında kızsalar da,
mesleğini yapmaktaki samimiyeti ve gayretleri nedeniyle balıkçılar ona hep saygı duydu.
24 yılında Şube Müdürü olarak görev yaptığı
44 yıllık memuriyet hayatını geride bırakarak
emekliye ayrılan Yaşar Kayabaşı’ya, ailesiyle
birlikte sağlıklı ve huzurlu uzun ömürler dilerken, onun ekibinde görev alan genç su ürünleri
mühendislerinin, ondan devraldıkları bayrağı
daha ilerilere taşımaya gayret göstereceklerine
inandığımızı belirtip, sözü Yaşar Bey’e bırakalım:
“Sürdürülebilir balıkçılığımız için bir tuğla
koyabildiysek ne mutlu bize. Bayrağı gençlere teslim etme zamanı geldi. Onların da aynı
inançla yola devam edeceğine eminim. Birlikte
görev yaptığım bütün idarecilerime, mesai ve
denetçi arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki yollarımız kesişmiş ve sizlerle çalışmışım. Bu da benim bu dünyadaki en büyük
kazancım.”
Sarf edilen tüm çabalar, daha temiz bir
deniz, daha bol balık ve daha kazançlı balıkçılık içindir. Rastgele.
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