Kooperatiflerimiz

Sür-Koop Dünyaya Açıldı

Nilat Beyazıt’ın çabaları ile kurulan ve 13 ortak koopratifin üye olduğu Hatay Su Ürünleri
Kooperatifleri Bölge Birliği’nin amacı su ürünleri
istihsalini artırmak amacıyla ortak kooperatiflerin
ihtiyaç duyacakları mesleki, teknik, mali ve idari
konularda ortaklarına yardımcı olmak. Sayfa 8>
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Amacı balıkçıların yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve balıkçılık kooperatif örgütleri ile
ilgili çeşitli sorunlar üzerinde araştırma ve çalışma yapmak, üye ülkelerin her birinde balıkçılık
kooperatiflerinin geliştirilmesi ve balıkçılık konusunda işbirliğini teşvik etmek olan ICFO SÜRKOOP’un üyelik müracaatını kabul etti.

SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

Ara verdiğimiz haber bültenimizi, yönetim kurulu olarak daha kapsamlı daha çok
konuları içerecek şekilde yeniden 2 ayda bir çıkarmaya başlıyoruz.

Dinamik, hareketli, çok meşakkatli
olan ve ülke ekonomimize 3 milyara yakın katkı sağlayan, dolaylı dolaysız 300
000’e yakın kişiye istihdam sahası açan
ülke halkına besin değeri yüksek su ürünlerini sunan bir sektörün paydaşlarıyız.
Denizlerimizde 19.650 adet balıkçı
gemisi ile balıkçılık faaliyetleri sürdürülmekte olup yılda 450 bin ton civarlarında balık avlanmaktadır. Yakalanan
ve üretilen balıkların cari değeri 2,750
milyar TL’dir.
Dünyada artan nüfus sayısı bununla
birlikte artan gıda ihtiyacına karşın azalan gıda ürünleri sebebiyle ülkeleri yö-

netenler, gözlerini denizlere dolayısıyla
su ürünlerine dikmişlerdir.
Ancak;
Denizlerimizdeki su ürünleri stokları
sonsuz değildir. Büyük boyutlarda stoklara olumsuz müdahaleler olmadığı sürece stoklar kendilerini yenileyebilmektedirler. Bunun için sürdürülebilirliğin
sağlanabilmesi ve stokların korunabilmesi aşırı avcılıktan kaçınmakla ve deniz
kirliliğinin önüne geçmekle mümkündür.
Balıkçılarımız denizlere büyük yatırımlar yaparak, son teknoloji ürünleri
olan balık bulucu cihazları balıkçı gemilerine takarak avcılık yapmaktadırlar.
Bu kadar yatırım yapan balıkçılarımızın para kazanmasını ve stokların sürdürülebilirliğini sağlaması için kesinlikle
arz talep dengesinin kurulmasını sağla-

yacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bunun için en önemli olanı bazı balık
türlerine kota getirilmesidir. Kotanın
getirilmesi; balıkçılarımızın yakalamış
olduğu balıkların reel fiyattan satılması
sağlanacak, balıkçılarımızın refah payı
yükseltecek, stoklarımız kendisini koruyarak sürdürülebilirliğe imkân sağlayacak, balıkçılarımızın en büyük gideri olan
akaryakıt giderleri azalacak ve geleneksel balıkçılıkta korunmuş olacaktır.
Çıkardığımız Sür-Koop Haber dergisinde kooperatiflerimizin, birliklerimizin
ve balıkçılarımızın görüş ve önerilerini
de yayınlayacağız.
Amacımız;
- Çıkacak olan kanun, yönetmeliklerin
ve tebliğlerin balıkçılarımıza ulaştırılması ile bilgilenmesini sağlamak,
-AB ve Dünya balıkçılığından bilgiler
aktarmak,
- Balıkçılıkla ilgili sorunları aktarmak
ve çözüm yollarının aranmasını sağlamak,
- Birliklerin, Kooperatiflerin ve balıkçıların görüşlerinin paylaşılabileceği bir
platform sağlamak,
- Denizlerin sadece atalardan kalan
miras değil, aynı zamanda torunlara da
emanet olduğunu hatırlatmak,
- Balıkçılarımızın dayanışma ruhunu
hissedebileceği bir oluşumun sağlamaktır.

AB Av Kotası
Cezaları Belirlendi

Su Ürünleri
Kanunu Meclis’te

AB Komisyonu 10 Üye Devletin 2013
yılında kendilerine ayrılan kotaları
aştıkları için 2014 yılında bu devletlere
ayrılan av kotalarında 2013 yılı kota
aşım miktarları kadar indirime gidileceği
duyuruldu.

Hazırlanan yeni 1380 Su Ürünleri
Kanun Taslağı kanunlaşması için Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca
TBMM’ne gönderildi.

Maria Damanaki konuya
ilişkin yaptığı açıklamada,
aşırı avcılık ile mücadele
etmek için, kurallara harfiyen uyulması gerektiğini ifade etti. Ancak, kurallara
uyum konusunda eksikliklerin
olduğunu belirtti. 2013 yılında
sadece 10 ülkenin kotalarını
aşmasının önceki yıllara göre
memnuniyet verici olduğunu
belirtti. AB kurallarına göre iki yıl
üst üste kota aşımı yapan Üye
devletlerin bir sonraki yıl için

ayrılan kotası, kota
aşım miktarına ek
olarak, cezalandırma amaçlı %5 daha
azaltılmaktadır.
Eğer Üye Devletlerin o tür için
azaltılacak kotası yoksa başka
bir tür için ayrılan kotada indirime gidilmektedir. 2013 yılında
kota aşımı yapan Üye Devletler;
Belçika, Danimarka, Yunanistan,
İspanya, Fransa, İrlanda, Hollanda, Polonya, Portekiz ve Birleşik
Krallık şeklinde sıralanmaktadır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Su
Ürünleri Üretici Örgütleri için Kurumsal Kapasite
Oluşturulması” AB Eşleştirme Projesi kapsamında yürütülen bütün çalışmalara Merkez Birliğimiz
katılım sağlamakta ve faaliyetler sırasında alınan
kararlara katılarak destek vermektedir. Sayfa 6>
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"Yeniden Beraberiz"
Amacımız sorunlarımızı kamuoyu ile
paylaşmak, kooperatiflerin, birliklerin
ve diğer STK’ların görüşlerini ve bilgilerini aktarmaktır. Çıkan yeni kanunları
yönetmelik ve tüzükleri kooperatiflere,
birliklere ve okuyuculara aktararak bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.
Eylül’de acılan balıkçılık sezonumuz
balıkçılarımızın yüzünü güldürmüş,
bu sezonda denizlerimizin bereketli
olacağı gözlemlenmiştir. Palamut ve
Marmara’da hamsi bereketi yaşanmış
Karadeniz’de de bol miktarda hamsinin
olduğu balıkçılarımız tarafından bildirilmiştir. Tüm balıkçılarımıza bol bereketli
sezon geçirmelerini, halkımıza bol bol
balık yedirmeleri ve bol kazançlar elde
etmelerini ümit ediyorum.

AB Destek

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 1971 yılında çıkarılmış
olup bugüne kadar belirli zamanlarda bazı küçük değişikliklere uğrayan bir kanun olduğundan, bugün gelinen noktada
günümüzün güçlenen dinamik balıkçılık sektörünün ihtiyaçlarına, sorunlarına cevap veremeyecek durumdadır.
Hazırlanan yeni
1380 sayılı Su
Ürünleri Kanunu,
sektör ihtiyaçlarına ve günümüz
şartlarına göre yeniden güncellenmesi ve AB üyeliğini hedef alan
ülkemizin balıkçılık
ve su ürünleri ile ilgili ulusal mevzuatının AB mevzuatı
ile uyumlaştırılması güçlü balıkçılık filosunun kontrolü sevk ve idaresi için çok
önem arz etmektedir.
Bu hazırlanan 1380 sayılı su ürünleri kanununun en kısa
sürede çıkması ve kanunlaşması için tüm partilerin destek
vereceğine balıkçılar olarak inancımız tamdır.

1. Türkiye Balıkçılığının
Sorunları ve Çözüm
Önerileri Sempozyumu
Gerçekleşti
Türkiye’nin tüm bölgelerinden farklı
kooperatiflerden bir çok balıkçımız katılım sağladığı
sempozyum 5-7 Mayıs tarihinde Bodrum Yasmin
Resort Otel’de düzenlendi.
Muğla Valisi, Bölge Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı, Balıkçılık Su
Ürünleri Genel Müdürü Durali Koçak ve
geniş katılımlarıyla Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri, Sahil Güvenlik
Komutanlığı sempozyuma katkı ve katımda bulundular. Sayfa » 5

Karadeniz'de Balıkçıların
Yunus Sıkıntısı
Uluslararası anlaşmalar gereği avlanması 1970’li
yıllardan bu yana yasak olan Yunus Balığı, nüfus
popülasyonu normalin çok üzerine çıktığı için
balıkçılığı tehdit etmeye başladı.
Rize-Artvin Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Barış Zaman, Karadeniz’de
yunus balığı sayısının 3-5 milyon arasında olduğunu belirterek özellikle
Karadeniz’de yunus balıklarını avlayan
başta bir tür olmadığından nüfus popülasyonunun anormal bir şekilde arttığını
belirtti. Sayfa » 7

Balıkçı Barınaklarında Yaşanan
Yüzde 10 Problemi
Balıkçı barınakları; Balıkçı Barınakları Yönetmeliğine göre Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın olumlu görüşlerine dayanılarak, Maliye
Bakanlığı’nca mülki idare sınırları içinde bir yıldır faaliyette bulunan su ürünleri kooperatifine veya su ürünleri kooperatifleri bölge
birliğine on yıldan az yirmi beş yıldan fazla olmamak üzere kiraya
verilmektedir.
Ayşegül ÇINAR Sayfa 6 »

Kıyı Balıkçıları ve
Yaşama Saygı
Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Su
Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup ERDEM
ile Kıyı balıkçılığı, kıyı ötesi balıkçılığı, açık deniz balıkçılığı ve son dönemde gündemde olan
‘yunus problemi’ hakkında konuştuk.

RÖPORTAJ Sayfa 3 »
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SÜR-KOOP Dünyaya Açıldı
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP) ülkemizdeki balıkçılık sektörünün en büyük örgütlü gücüdür. SÜR-KOOP kurulduğu
günden beri su ürünleri alanında faaliyet gösteren gerek tarım sektöründeki gerekse ülkemizdeki diğer kooperatif örgütleri arasında
istikrarlı ve geleceğe emin adımlarla ilerleyen ve gelişen kooperatif üst örgütlerimizden biridir. Balıkçı ortaklarının ekonomik olduğu kadar
mesleki olarak da üretimden pazarlamaya kadar sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Ortaklarının hak ve menfaatlerini ilgili her platformda
yasal yetkileri çerçevesinde temsil etmeye ve korumaya çalışmaktadır.
SÜR-KOOP bugüne kadar sektördeki ilgili
resmi ve özel kuruluşlar, üniversiteler ve
sivil toplum örgütleri ile iyi ilişkiler geliştirmiş, sorunların çözümüne. Balıkçılık
ve su ürünleri sektörünün ortaklarına ve
ülke ekonomisine ekonomik ve sosyal
katkısını artırmaya çalışmıştır. Bugüne
kadar bağlı bölge birlikleri, kooperatifleri ve ortakları ile önemli başarılara imza
atmıştır.
SÜR-KOOP geldiği noktada gelişen
ülke ve dünya koşulları çerçevesinde
dünyadaki gelişmeleri izlemeye ve balıkçılık konusunda diğer ülkelerdeki balıkçılar ile işbirliğine ihtiyaç duymuştur.
Dünyanın en büyük balıkçılık ve su ürünleri örgütü olan Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) Uluslararası Balıkçılık
Kooperatifleri Örgütü’ne (ICFO) katılım
yönünde çalışmalar yürütmüştür. Bu
konuda dünya’da balıkçılıkta başta gelen ülkeler başta olmak üzere balıkçılık
kooperatiflerini çatısı altında toplayan
ICFO’nun sahip olduğu mesleki ve ekonomik gücünden Türk Balıkçılık camiasının
da yararlanması hedeflenmiştir.

Amacı balıkçıların yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve balıkçılık kooperatif
örgütleri ile ilgili çeşitli sorunlar üzerinde
araştırma ve çalışma yapmak, üye ülkelerin her birinde balıkçılık kooperatiflerinin geliştirilmesi ve balıkçılık konusunda
işbirliğini teşvik etmek olan ICFO SÜRKOOP’un üyelik müracaatını dikkate almış ve kabul etmiştir.
ICFO Başkanı ICFO Başkanı Jong Koo
Lee ile birlikte ICFO Genel Sekreteri
Kwang -Bum Park, Başkanlık Sekreteri
Kang- Shink oluşan heyet 4-5 Haziran
2014 tarihinde ülkemizi ve SÜR-KOOP’u
ziyaret etmişlerdir. 5 Haziran 2014 tarihinde ICFO Başkanı Jong Koo Lee ile
SÜR-KOOP Genel Başkanı Ramazan Öz-

Genel Başkanımız Ramazan ÖZKAYA Genel kurul programı kapsamında
düzenlenen toplantılara katıldı. ICA
Asya Pasifik Örgütü yöneticileriyle,
Endonezya Kooperatiflerinin liderleri
başta olmak üzere, çeşitli ülkelerin
kooperatif liderleri ve temsilcileri ile
görüşmelerde bulundu.

çalışmaları açıklandı. Başarılı kooperatifler konusunda dünya çapında yapılması
gereken ve beklenen çalışmalar ifade
edildi. Filipin Kooperatiflerinin temsilcileri Balıkçılar için enerjinin önemi, hidrojen
ve solar enerji kullanımı konusunda yaptıkları çalışmaları anlattılar. Yapacakları
uluslararası toplantı için ICFO üyelerine
davette bulundular.
Genel Başkanımız Ramazan ÖZKAYA Genel Kurulda yaptığı konuşmada
üyelere Türk Balıkçılığı ve balıkçılık kooperatifleri konusunda bilgiler verdi.
SÜR-KOOP’un ICFO üyeliğine kabulü
konusundaki memnuniyetini dile getirdi. SÜR-KOOP’un dünyada balıkçılık
kooperatifleri arasındaki işbirliği ve
dayanışmaya verdiği öneme değindi.
Deneyimlerin paylaşılmasının balıkçılık

Genel Başkan Ramazan ÖZKAYA beraberindeki SÜRKOOP heyeti olarak Yönetim Kurulu üyeleri Ali BAYRAK, ile Nihat
BEYAZIT yeni üye olarak ilk defa Uluslararası Kooperatifler Birliğinin Genel Kuruluna iştirak ettiler. Genel Kurul gündemi çerçevesinde dünyadaki balıkçılık ve
kooperatifler konusunda raporlar sunuldu. Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin
faaliyet programı okundu. Örgütün boş
yönetim kurulu üyelikler için seçimler
yapıldı. SÜR-KOOP’un örgüte üyeliği için
gerekli genel kurul kararı alındı.
ICFO Başkanı Jong Koo LEE ve üye ülkelerden temsilciler SÜR-KOOP’un ICFO
üyeliğinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Üye ülkelerden
temsilciler ülkelerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar konusunda bilgi verdiler.
Ülkeler arası kooperatiflerin işbirliğinin
önemine değindiler. Uluslararası Balıkçılık Kooperatifleri Gününün kutlanmasının yarattığı farkındalık değerlendirildi.
Bilimsel çalışmalar konusunda ICFO’nun

ve kooperatifçilikte gelişme için gerekli olduğunu ifade etti. SÜR-KOOP’nun
Gerek Türkiye Milli Kooperatifler Birliği
yönetiminde yer alan bir üye olarak,
gerekse İCFO üyesi olarak 2015 yılında
Antalya’da yapılacak ICA Genel Kurulu
için ICFO’ya ve üyelerine gerekli desteği vereceğini açıkladı. Ayrıca ICFO üyesi
Balıkçılık Kooperatiflerinin faaliyetleri ile
bilgi ve belgelerin sosyal medya aracılığı
ile tüm dünya ile paylaşılmasının balıkçılığın ve kooperatifçiliğin geliştirilmesi
için önemi belirtildi. ICFO faaliyetleri
içinde ortak toplantılar, projeler ve çalışmalar konusunda SÜR-KOOP olarak etkin
olarak yer alınacağı açıklandı.
SÜR-KOOP’un ilk olarak katıldığı ICFO
Genel Kuruluna SÜR-KOOP’un ICFO
üyelik süreci içinde desteklerini esirgemeyen OR-KOOP Genel Başkanı ve
ICA ICAO Yönetim Kurulu Üyesi Cafer
YÜKSEL bu özel günde SÜR-KOOP’un
yanında yer alarak SÜR-KOOP camiasını
onurlandırdılar. Ünal Örnek

lül 2014 tarihleri arasında Endonezya,
Bali’de yapıldı. Genel Kurula başta Endonezya hükümet yetkileri, ICA Başkanı
Pauline Green ve Asya Pasifik ülkeleri
olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden
kooperatiflerin liderleri ve yöneticileri,
ICA sektör örgütlerine üye ülkelerden
liderler ve kooperatif temsilcileri ile ILO,
FAO gibi uluslararası örgütlerin temsilcileri katıldılar.

kaya arasında ICFO üyeliği için iyi niyet
protokol imzalanmıştır. Ankara’da SÜRKOOP Genel Merkezinde gerçekleştirilen
imza töreninde SÜRKOOP Genel Başkan
Yardımcısı İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Erdoğan
Kartal ile Yönetim Kurulu üyeleri SinopKastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri
Bölge Birliği Başkanı Ali Bayrak, Balıkesir
Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği
Başkanı Kenan Çınar ve Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı
Nihat Beyazıt hazır bulunmuşlardır.
ICFO ve SÜRKOOP arasındaki imza törenine Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Özgün, Teşkilatlanma Daire
Başkanı. Fersan Dursun, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü. Avcılık ve Kontrol Daire

Başkanı Turgay Türkyılmaz ile ICA Uluslararası tarım Kooperatifleri Tarım Kooperatifleri Örgütü (ICAO) Yönetim Kurulu
Üyesi ve OR-KOOP Genel Başkanı Cafer
Yüksel katılımları ile destek vermişlerdir.

Genel Başkan Ramazan ÖZKAYA
ICA Asya Pasifik ve ICFO Genel Kuruluna Katıldı
Genel Başkan Ramazan ÖZKAYA
Endonezya-Bali‘de düzenlenen Uluslararası Kooperatifler Birliğinin Asya Pasifik
kıta örgütü olan ICA-AP ile sektör örgütü
olan Uluslararası Balıkçılık Kooperatifleri
Örgütü’nün (ICFO) 2014 Yılı Genel Kurullarına katıldı.
Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin
(ICA) kıta örgütü olan ICA Asya Pasifik
Bölge (ICA-AP) Genel Kurulu 15-20 Ey-

Marmara’da Hamsi Bolluğu
Bir süredir zor günler geçiren Marmara Bölgesindeki balıkçıların yüzünü, hamsi
bolluğu güldürdü.
Hava muhalefeti ve kurban bayramı
sebebiyle bir süredir aradıklarını bulamayan Balıkesir’in Bandırma ilçesindeki
balıkçılar, ağlarını hamsiyle doldurdu. Artık hamsi yakalamanın tam zamanı olduğunu söyleyen Bandırma Balık Hali’ndeki
balıkçılar, hamsi bolluğunun fiyatlara hemen yansıdığını, kilosunun 3 TL’ye kadar
düştüğünü söyledi.

Balıkçı tezgahlarında kilosu 4-5 TL’den
satılan hamsi, seyyar tezgahlarda 2 buçuk - 3 TL’den satılıyor. Marmara hamsisinin aşırı bollaştığını söyleyen balıkçılar,
“Her ava çıktığımızda 350-400 kilo balıkla dönüyoruz. Şu günlerde yenebilecek
balık palamut ve hamsidir.

Marmara’da aşırı hamsi var.
Halkımız bol bol hamsi yiyecek.
Bandırma’da hamsinin fiyatı 3 liraya kadar düştü" dedi. Limana gırgırlarla getirilen tonlarca hamsi, yurt içinde satılacak
bölgelere gönderilmeden önce kasalara
diziliyor ve buzlandıktan sonra araçlara
yükleniyor. Karadeniz’den kamyonlarla
getirilen tonlarca taze palamudun da
Bandırma’da tanesi 3 ila 5 TL’den alı-

cı buluyor. İlçedeki balıkçılar, Marmara
Denizi’nden palamut akını beklediklerini
söyledi.

İmtiyaz Sahibi ve Yayınlayan
S.S Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Adına
Ramazan ÖZKAYA
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ayşegül ÇINAR
Genel Yayın Yönetmeni
Reyhan ALACAYAKA
Haber Müdürü
Erdoğan KARTAL
Merkez Adres: Konur 2 No:54/8 Bakanlıklar /ANKARA
Tel: 0312 419 22 88 • Fax: 0312 419 22 89
www.surkoop.com • info@surkoop.com • sur_koop@yahoo.com.tr
Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın
Kasım 2014 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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Kıyı Balıkçıları ve Yaşama Saygı
Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yakup ERDEM
ile Kıyı balıkçılığı, kıyı ötesi balıkçılığı, açık deniz balıkçılığı ve son dönemde gündemde olan yunus problemi hakkında konuştuk.

Yrd. Doç.Dr. Yakup ERDEM
Sinop Üniversitesi
Su Ürünleri FakültesiSu Ürünleri Avlama
ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı
Kıyı Balıkçılığı Nedir?
Deniz balıkçılığında kullanılan tekneler balık avladıkları av sahalarının barındıkları limana olan mesafesine göre üç
sınıfa ayrılır. Bunlar;

• Kıyı balıkçılığı,
• Kıyı ötesi balıkçılığı
• Açık deniz balıkçılığıdır
Bu sınıflandırma teknelerin kullandıkları av araçlarını dikkate almaz. Dikkate
alınan en önemli faktör av menzili olup
sefer mesafesinin artışı teknelerin yapısal özelliklerinde, donanımlarında ve
avladıkları ürünü muhafaza şeklinde değişikliklere neden olur. Örneğin, hem kıyı
hem kıyı ötesi hem de açık deniz balıkçı
tekneleri paraketa kullanabilir.
Şekil 1. Açıkdeniz Balıkçı Gemisi
(Kaynak: http://www.skipsteknisk.no)

Açık deniz balıkçı tekneleri aylarca
denizde kalarak tonlarca balık avlar. Bu
balıkları derin dondurma, tuzlama, konserve veya balık unu/yağına işleyebilir.
Yüzlerce ton işlenmiş veya dondurulmuş
ürünü muhafaza edebilecek depo ve
ambarları bulunur. Bu nedenle açık deniz balıkçılığı çok verimli av sahalarında
yapılmak zorundadır. Teknelerin yapıları

güçlü olur ve tekneler atölyelerden revire kadar çeşitli birimler içerir. Bu teknelerin yakıt ve su ve erzak depoları aylarca
yetecek kadar büyük, yaşam mahalleri
konforlu, köprü üstü cihazları daha gelişmiştir. Açık deniz balıkçılığı filolarında
avcı teknelerden başka mutlaka bu teknelerin karayla bağlantısını sağlayan ve
ihtiyaçlarını gideren lojistik destek gemileri de bulunmak zorundadır.
Kıyı balıkçılığında kullanılan tekneler
ise daha zayıf yapıda olur ve güverte ve
köprü üstü donanımları diğerlerine oranla daha basittir. Günübirlik avcılık yapan
bir teknede tayfaların barınması için
gelişmiş yaşam alanlarına, büyük su ve
yakıt depolarına, buzhane ve balık işleme ekipmanlarına ihtiyaç yoktur. Köprü
üstünde düşük kapasiteli seyir, haberleşme ve balık bulucu cihazlar kullanır.
Yukarıda verilen bilgiler ışığında ülkemiz balıkçılığına baktığımızda tamamen
kıyı balıkçılığına dayalı bir avcılık yaptığımız anlaşılmaktadır. Bu yazıda sözü
edilen kıyı balıkçıları ise basit donanımlara sahip küçük teknelerde geleneksel
yöntemler kullanılarak yapılan küçük ölçekli balıkçılılardır. Resmi rakamlara göre
ülkemizde deniz balıkçılığında kullanılan
tekne sayısı 16437 adettir. Trol ve gırgır
ağı kullanımına izin verilmeyen 12 m den
küçük tekneler 14927 adet olup bunlardan 10103 adedi 5-8 m arasında boya
sahip en küçük tekne grubundadır.
Küçük sınıf teknelerin tamamı bazen
evlerinden uzaklardaki başka limanların
çevresinde gurbet balıkçılığı yapsalar da
çoğu evlerine yakın bölgelerde avlanır
ve hemen hemen her gün limana dönerl e r . Daha çok paraketa, çeşitli tiplerde
uzatma ağları ve algarna kullanırlar. Bir kaç kasa ürün avlayarak rahatlıkla masraflarını karşılayabilir
ve tekne sahibi ile
tayfaların geçimini
sağlayabilirler. Tekne,
donanımları ve av araçlarından meydana gelen toplam sermayeleri genellikle 10 ile 50
bin TL arasında değişir.
Fakat bu sermaye uzun yıllar çalışarak
toparlanmış olduğundan küçük balıkçılar
verimsiz geçen sezonlarda büyük zarar
görürler.
Yapılan balıkçılığın hacmi ve niteliği
nedeniyle küçük ölçekli kıyı balıkçılarının
geçimi çok kritik dengelere bağlı olması,
buna ilave olarak yanlış yönetim politi-

Desteklemeler
Denizlerimizdeki su ürünleri stoklarıyla av filosu
arasındaki dengesizlik kaynaklar üzerinde aşırı av
baskısı oluşturduğundan, bu durum balıkçılığımızın
sürdürülebilirliğini olumsuz etkiliyordu.
Konuya kalıcı bir çözüm bulmak amacıyla
2012 yılında önemli
bir uygulamayı hayata
geçirmiş bulunuyoruz.
Gönüllülük
esasına
göre, 12 metre ve
üzerindeki balıkçı gemisi sahiplerine, gemilerini avcılıktan çıkarmaları karşılığında, gemi boyuna göre
destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Bu desteklemeden yararlanan 364
balıkçı gemisi sahibine 62,1 Milyon TL
ödenmiştir. 2013 yılında, desteklemenin kapsamı daha da genişletilerek 10
metrenin üzerindeki balıkçı gemileri destek kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda
toplam 529 balıkçı gemisi başvuruda
bulunmuştur.

Avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılarımıza girdi
maliyetlerini düşürmek için, 2004
yılından itibaren
ÖTV’ siz yakıt uygulaması
başlatılmıştır. Bu güne kadar balıkçılarımıza
bu kapsamda 1 Milyar TL’nin üzerinde
destek sağlanmıştır. Bir başka ifadeyle;
balıkçılarımızdan çıkacak olan bu para
balıkçımızın cebinde kalmıştır.
Su ürünleri yetiştiriciliğini teşvik etmek amacıyla ilk defa 2003 yılında destekleme kapsamına alınmıştır. Bugüne
kadar toplam 941 Milyon TL destekleme
yapılmıştır. Kaynak : BSGM

kaları, oluşturulan haksız rekabet ortamı, alınan yanlış kararlar ve bazı doğal
etkiler nedeniyle geleneksel balıkçılık
yapılabilir olmaktan uzaklaşmıştır. Son
yıllarda özellikle Karadeniz ve Marmara
Denizi’nde kıyı balıkçılığını en fazla etkileyen olumsuz şartların başında yunuslar
ve misina ağ yasağı gelmektedir.
Misina ağı yasağı teorik ve aceleci yaklaşımların bir sonucu olarak ülkemiz kıyı
balıkçılarına dayatılmış bir baskı aracı ha-

line gelmiştir. Yapılan araştırmalar yasağı
savunanlar tarafından iddia edildiği gibi,
bu ağların diğerlerine oranla daha fazla
hayalet avcılık kaynağı olduğu iddialarını
çürütüyor. Dünyanın her yerinde serbest
olan bu ağların yasaklanmasının altında
birkaç çok katlı ağ ve ağ ipi imalatçısının
kayırılmasının olduğu söylentileri almış
başını gidiyor. Bakanlık tarafından yapılan koruma kontrol faaliyetlerinin büyük
bir bölümünü misina ağı yakalama/ yakma / cezalandırma işlemleri oluşturuyor.
İlle de korumacılık yönünden misina ağlarının yasaklanması isteniyorsa, başka

ülkelerde örneği olmasa bile, içsularda
tamamen, denizlerimizde fanya kullanımı ile 40 mm tam göz açıklığından küçük
göz açıklığında olanları yasaklanabilir.
Top yekûn yasaklama kıyı balıkçılarının
pamuk ipliğine bağlı geçimlerini sıkıntıya
sokmaktan başka bir işe yaramamakta,
özellikle ruhsatsız kaçak avlananlar tarafından kullanımı devam ettiği için namuslu balıkçının karşısına yeni bir haksız
rekabet ortamı olarak çıkmaktadır. Böyle bir haksızlığı kıyı balıkçılarının yaşam
hakkına saygısızlık olarak adlandırırsak
hata etmiş olmayız.

Yunusların Karadeniz ve Marmara
Denizi’nde balıkçılarla çatışması
aşırı avcılık dolayısıyla kofana, torik,
orkinos, kılıç balığı ve başta Karadeniz’deki mahmuzlu camgöz olmak
üzere çeşitli türlerden köpek balıklarının yok edilmesiyle ekosistemde
oluşan boşluğun yunuslar tarafından
doldurulmasının bir eseridir.
Ekolojik dengedeki bu bozulmada
geleneksel yöntemlerle avlanan balıkçıların hiçbir günahı olmamasına rağmen
ceremesini onlar çekmektedir. Bu tüm
dünyada gözlenen bir sorun olmakla beraber bazı aylar Karadeniz ve Marmara
Denizi’ndeki kıyı balıkçılarının denize
çıkmasını tamamen engellemektedir.
Devlet ve STK’lar tarafından daima bu
çatışmada balıkçılardan ödün beklenmiş
ve yunusları korumak amacıyla çeşitli
önlemler alınmıştır. Ekolojinin önemli
bir parçası olan yunusları korumak, onların yaşam hakkına saygı duymak tabii

ki bir insanlık görevidir. Fakat özellikle
ilkbahar - yaz aylarını kapsayan yılın 6-7
aylık bölümünde denize tek bir ağ atamayan kıyı balıkçılarının yaşamlarının
hiç önemi yok mu? Bu dönem boyunca
balıkçıların geçimlerini nasıl sağladığı,
aile halkının ihtiyaçlarını nasıl giderdiklerini kim düşünecek?
Bu yazıda yine misina ağ yasağı ve
yunus sorunu ele alınmak zorunda kalınmıştır. Zira bakanlık yetkililerinin de
bulunduğu çeşitli ortamlarda, balıkçılar
ve temsilcileri tarafından bu sorunlar
defalarca dile getirilmiş olduğu halde
henüz herhangi bir çözüm üretilmiş değil. Balıkçıların bu iki sorun karşısındaki çaresizliğine duyarsız kalmayan Su
Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği ve
özellikle kıyı balıkçılarının yoğun olduğu
bölgelerde kurulu merkez birliğe bağlı
birliklerin yöneticileri bakanlık, Balıkçılık
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile WWF
ve Greenpeace gibi uluslararası çevre örgütlerine çeşitli defalar sorunu iletmiştir.
Konu özellikle yunus ve doğal hayata
saygıya paralel olarak yok olmakta olan
geleneksel kıyı balıkçılarının yaşam haklarına saygı çerçevesinde anlatılmıştır.

Sür-Koop ayrıca bir bilimsel araştırma
bünyesinde dünyada yunus koruyucu/
kovucu cihaz üreten çeşitli firmaların
ürünlerinin etkinliğinin ve kullanım şartlarının belirlenmesine yönelik çalışma
başlatmıştır. Elde edilen ilk bulgular ülkemiz sularında balıkçının ağ ve avına
dadanan yunusların üç ayrı türde olması
ve çoğu cihazların sadece mutur (Phocaena phocaena) türü için üretilmiş olması
nedeniyle pingerlerin çok etkili olmadıkları, detaylı araştırmaların sürdürülmesi
gerektiğini gösteriyor.

Akdeniz'de Balık Türleri Kayboluyor
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Altı Uygulama ve Araştırma
Merkez Müdürü Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'de 21 kıkırdaklı balık türü
neslinin tükenme tehlikesi yaşadığını söyledi.
Doç. Dr. Gökoğlu, Akdeniz Bilimsel Araştırmalar Komisyonu'nun, nesillerini korumak amacıyla 21 balık türünü 'kırmızı
liste'ye aldığını belirtti. Doç. Dr. Mehmet
Gökoğlu, bu türlerin 3 cins mako, 6 cins
büyük beyaz, 3 cins çekiç ile boz camgöz
ve kaplan cinsi köpek balıklarının yanı
sıra, 2 cins keler, 3 cins kemane, 2 cins
de testere balığı olduğunu aktardı.
Doç. Dr. Gökoğlu, kıkırdaklı yapıya sahip balık türlerinin diğer türlere göre az
yumurtlamasından dolayı üremesinin de
az olduğunu, kıkırdaklı balıkların yavrularının diğer balıklara göre büyük olması
nedeniyle de bütün av araçlarına kolaylıkla yakalandığını kaydetti.

Av araçlarındaki seçiciliğin kıkırdaklı
balık türü yavrularına zayıf olması nedeniyle av sırasında diğer balıklarla birlikte yakalandığını dile getiren Gökoğlu,

"Kolaylıkla yakalanan kıkırdaklı balık
türleri ve bu türler arasında yer alan köpek balıkları yakalandıktan sonra öldürülüyor. Balıkçılarımız köpek balıklarına
duydukları korkudan dolayı bu türleri
yakaladıktan sonra öldürüyor. Bu tür
balıklar neslinin devam edebilmesi için
av araçlarına yakalanırsa dahi doğal yaşamına bırakılmalı. Bu balıklar Akdeniz
ekosisteminin bir parçası. Yok edilmemesi gerekir" diye konuştu.
Gökoğlu, "Nesli tükenme tehlikesi altındaki balıklar merkezin kırmızı listesine
alındı. Merkez, Akdeniz'de ender olarak
görülen bu tür balıkların varlığını tespit
edip, neslini sürdürebilmeleri için çalışma
yapıyor. Farklı ülkelerdeki bilim adamları
nesli tükenme tehlikesinde olan balıklarla
karşılaştığında bu merkeze verileri gönderiyor. Bu şekilde de bu türlerin varlığı

hakkında bilgi toplanıyor" dedi.
Kırmızı listedeki balık türlerinin Antalya kıyılarındaki varlığı hakkında Yrd. Doç.
Dr. Yaşar Özvarol ile çalışma yaptıklarına
değinen Doç. Dr. Gökoğlu, incelemelerinde nesli tükenme tehlikesi olan kemane ile keler balığının bilinçsiz avlanma
sonucu yakalanarak, öldürüldüğünü
gözlemlediklerini kaydetti. Yrd. Doç. Dr.
Özvarol ise balıkçıların avladığı balıkları
inceleyerek kayıt altına aldıklarını anlattı. Kırmızı listede yer alan 13.6 kilogram
ağırlığında 156 santimetre uzunluğunda kemane balığı ile 145 santimetre
boyunda 24.4 kilogram ağırlığındaki
keler balığının bilinçsiz avlanma sonucu
yakalandığını dile getiren Yrd. Doç. Dr.
Özvarol, balıkçılara nesli tükenme tehlikesi altındaki balıklara karşı daha duyarlı
olunması yönünde çağrı yaptı.
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1. Türkiye Balıkçılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri
Sempozyumu 5-7 Mayıs tarihinde Bodrum Yasmin
Resort Otel’de gerçekleşti.
Türkiye’nin tüm bölgelerinden farklı kooperatiflerden bir çok balıkçımız katılım sağlamıştır. Muğla Valisi, Bölge Milletvekilleri, Büyükşehir
Belediye Başkanı, Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürü Durali Koçak ve geniş katılımlarıyla Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri,
Sahil Güvenlik Komutanlığı sempozyuma katkı ve katımda bulundular.
Su Ürünleri Kooperatifçiliği ve Sorunları Oturumu
Oturum Başkanlığını Türkiye Milli Kooperatifler Genel Başkanı Muammer NİKSARLI’ nın yaptığı Su Ürünleri Kooperatifçiliği Sorunları oturumunda; Ramazan
Özkaya, Yaşar Karayer, Şükrü İlikhan,
Hüseyin Beşkardeşler ve Mehmet Rıfat
Akyüz panelist olarak katıldılar.
Açılış konuşmasında kooperatifçiliğin
önemini vurgulayan Sür-Koop Başkanı
Ramazan Özkaya, “1163 sayılı kooperatifler kanunu ile kurulan iç sular dâhil
572 adet su ürünleri kooperatifleri yatay ve dikey örgütlerini tamamlayarak;
kooperatif, bölge birliği ve su ürünleri
kooperatifleri merkezi birliği şeklinde
örgütlenmiştir. Kooperatiflerimizin amacının özellikle sürdürülebilirliği sağlamak,
ortaklarının refah payının yükseltmek,
ortakların ürünlerinin gerçek fiyattan
satılmasını sağlamak, ortakların balıklarının muhafazasını sağlamak için soğuk
hava depoları ve buz fabrikaları yapmak,
ortakların ihtiyaçlarını tespit ederek tedarik etmek, bilinçli avcılık yapılmasını
sağlamak ve bunların yanı sıra tüketiciyi
korumaktır. Kooperatifler bunları sağlarken çok büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Bunun nedeni ise dağınık yasal
düzenlemeler ile kooperatifçiliği düzenleyen yasaların yetersiz olmasıdır.” dedi.
Sermaye yetersizliği ve finansmana
erişim sorununun yatırımların hayata
geçmesinde büyük bir engel oluşturduğunun altını çizen Özkaya, “Balıkçılarımızın kullanması için yapılan balıkçı barınakları kiralamalarındaki zorluklar başı
çekmektedir. Brüt gelirden alınan %10
pay, imar planı eksiklikleri, üst yapıların
yetersizliği (idari Bina, sosyal tesisler ağ
depoları, soğuk hava depoları, buz makinaları, satış yerleri balıkçı barınaklarına
diğer kamu kuruluşlarının da talip olması) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
balıkçı barınağı kapasitesine göre gelirgideri, tekne ve çalışan elaman giderlerini hesaplayarak bu rakam üzerinde bölgedeki balıkçı barınağını kiraya vermek
üzere Milli Emlak müdürlüğüne bildiriyor.
Ancak bundan sonra balıkçı barınağı kira
bedeli yükseliyor buda balıkçı kooperatifinin görevlerini yapamaz duruma getiriyor. Bu sorunun çözümü için kiralamayı,
dalyanlarda ve üretim yerlerinin kiralamalarında oldu gibi balıkçı barınaklarının

ihalesi gıda ve hayvancılık bakanlı balıkçılık ve su ürünleri genel müdürlüğünce
yapılmalıdır.” diye konuştu.
Özkaya, “Su ürünleri kooperatiflerimizin
gelişmesi görevlerini yapar duruma gelmeleri için; Kooperatiflerin profesyonel istihdam sağlanması desteklenmelidir. Çıkış
noktaları aktif hale getirilmeli çıkış noktalarından kooperatifler de faydalanmalıdır.
Kooperatiflerin ortakların ürünlerini satabilmeleri için satış yerleri açma teşebbüsleri desteklenmeli ve kooperatiflere
finansman erişim kolaylığı sağlanmalıdır.
Kooperatiflerin ortaklarına eğitim vermesi
desteklenmelidir. Üst örgütlenme zorunluluğu getirilmelidir.” dedi.
Tekirdağ Bölge Birlik Başkanını Yaşar
Karayer konuşmasında, Kooperatifin tanımını yaparak %10 payın kooperatifçiliklerine vermiş olduğu zararlara vurgu
yaparak, “Limanlarımızda biriken atık
yağların imhasıyla ilgili muhatap bulamıyoruz. Çevre müdürlükleri de gerekli
ilgiyi göstermiyor. Nakil belgelerinde
denetim olmuyor, bu da balıkçıları nakil
belgesi almaktan uzaklaştırıyor. Denetim yapılmadığı için kayıt dışı av söz konusu oluyor. Biz her limana Su Ürünleri
Mühendisi verilmesini istiyoruz. Farklı
sektörlerde çalışan Su Ürünleri Mühendislerinin limanlara ve sektöre alınması
otokontrolü sağlayacağına inanıyorum.
Çapalama sahası da bölgemizin büyük
problemlerinden biri. Büyük tankerlerin
avlanma sahasına çapa atmaları yani
demirlemeleri evsel atıklarının verdiği
etkiyle köpek balıkları gibi büyük balıkları limanlarımıza sürüklüyor. Böyle büyük
teknelerin avlak sahalara demirlemesi
engellenmelidir. Yunusların ağlarımıza
ve balıkçılarımıza verdiği zaralar için destekleme talep ediyoruz.” dedi.
Konuşmasında daha çok ana sözleşme ve kanunlara değinen Kocaeli Bölge
Birlik Başkanı Şükrü İlikhan, “Kooperatiflerimizin yaklaşık 40-50 yıldır kanun ve
ana sözleşme eksiklikleri kooperatiflerimizi iş yapamaz hale getirmiştir. 1163
Kooperatifler kanunu tekrar düzenlenip
yürürlüğe konacaktır. En büyük sıkıntılarımızdan biri olan 1380 su ürünleri
kanunu önümüzdeki en büyük engellerden biridir. Sahil Güvenlik Komutanlığı
kanundaki eksikliklerden kaçak avcılığa

engel olamıyor. 523 tane Su Ürünleri
Kooperatifi vardır. Bunların yarısı SürKoop’a üyedir bu 523 kooperatifi de
gezip onlara eğitim verilmelidir En büyük ihtiyacımız eğitimdir. Karadeniz’de
çok ince balık katliamları yapılmaktadır.
Balık unu ve yağ fabrikaları bu yıl çok
ince hamsileri kullanmıştır. Gürcistan ve
Abhazya’da av sezonu dikkate alınmamaktadır. Bu durumu bildiren başkanlarımıza ve balıkçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bakanlığımızın bu olayın üstüne
gitmesi gereklidir.1163 kanunu çıktıktan
sonra yapılan Ana sözleşmelere tüm kooperatiflerin kendini uyarlaması yönetim
ve denetim kurulunun eğitim verilerek
sertifikalı kooperatifçiler olmaları sağlanmalıdır.” diye konuştu.
Akdeniz Bölesindeki yaşanan sıkıntılara değinen Mersin Bölge Birlik Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Beşkardeşler, “Bir araştırma gemisi Mersin
Körfezine yanaşarak 8000 watt elektrik
verdi. Elektrikten etkilenen balıkların
kaçmasıyla avcılığımız sıkıntıya girdi. Demirlenme sahaları probleminin en kısa
zamanda çözümlenmesini istiyoruz. Av
sezonlarının bölgeye ve istisnai durumlara göre düzenlenmesini istiyorum.” dedi.
Kooperatifçilikte en büyük gerekliliğin
eğitim olduğunu vurgulayan Mehmet
Rıfat Akyüz, “Kooperatifçilerin gönül
birliğinde ve ortak akılda olmaları lazım.
Birlik ve beraberlik içinde güçlü olursak
sorunlarımızı daha rahat çözeriz. Kooperatifçileri böl parçala yönet zihniyetinden uzak tutmak lazım. Ana sözleşmenin
9. Maddesindeki eksiklikten bahsedecek

olursak. Mesleğimizi yapamıyoruz. Herhangi bir meslek grubuna girmiyoruz.
Eğer meslek sahibi sayılmazsak konuşmalarımızın hepsi boşa gider. Balıkçılık
bir meslek olacak bunu otorite kabul edecek. Ana sözleşmedeki ortaklıktan çıkma
şartını değerlendirsek; tuttuğu balığı kooperatife getirmeyen üyenin ortaklıktan
çıkartılabileceğine yazıyor, çoğu kooperatifimizde balık satış yeri yok bürokratik
engeller ve bakanlıklar arasındaki uyuşmazlıklar bu durumu engelliyor. Merkezi
otorite yok. Barınak kiralama olayında
sıkıntılar var. Nasıl ki Kooperatifler gelişmiş ülkelerde bir çatı altında toplanmışsa
bizimde sorunlarımızın hallolması için
ilgili kurum ve kuruluşlar bir çatı altında
toplanmalıdır. Bir balıkçı kooperatifinin
sorunu varsa 6 tane bakanlığa gitmek
zorunda kalıyor. Bunun en büyük sebebi
meslek sahibi sayılmamız. Kim denizden
teknesiyle, kayığıyla para kazanıyorsa
ticari siciliyle beraber balıkçıdır. Emeklilik
sorunlarımız var. Bağ-Kur’a kayıt yaptırmak için ziraat odasından parayla belge
alıyoruz. Baştan yanlış olan bu uygulamanın yetkisi Sür-Koop’a verilmelidir.
Yeşil ruhsatını turizm sezonunda askıya
alıp turistik gezi düzenleyen tekneler
var. Kanundaki açıklıktan faydalanan bu
insanları engellemenin tek yolu, kanunu
tekrar düzenlemektir. Sürdürülebilir balıkçılık için hep beraber el ele gönül gönüle hareket edelim.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından gerçekleşen değerlendirmelerde şu sonuçlar
ortaya kondu:
- %10 pay en büyük kanayan yaramız

çalışmalar sonlandırılmıyor.
- Avcılık ve satış noktaları denetlemeleri yapılmıyor.
- Kooperatiflere zaman zaman gerçek
meslek sahipleri üye olarak alınmıyor.
- Eğitime önem verilmiyor.
- Kooperatiflerimizin üyelerine maddi
anlamda destek verebilecekleri bir oluşumları yok.
- 6 Tane bakanlıktan sorumlu olmak
bizleri fazlasıyla yoruyor.
- Nakil belgelerinin sağlıklı kesilebilmesi için teknenin giriş ve çıkış noktaları
denetlenmeli.
- Alt kısmında led aydınlatma sistemleri bulunan gemiler avlak sahalarından
uzaklaştırılmalı.
- Barınaklardaki kıyı kenar çizgisi imar
değişikliğini belediyeler yapıyor bu nedenle köylerde bulunan barınaklar sıkıntı
çekiyor.
- Balıkçı barınaklarının çoğu harabe
durumunda, iyileştirilme çalışması yapılmalıdır.
- Limanlarımıza sürekli ceza yazan
Çevre Müdürlükleri düzenlemeleri yapmamızda yardımcı olmuyor.
- Kanunlarımız yenilenmiyor, yenilenme çalışmaları uzun sürüyor.
- Limanlar sadece Su Ürünleri Kooperatiflerine verilmeli.
Oturum Başkanı Muammer Niksarlı’nın
oturum sonunda yapmış olduğu konuşmasında şu değerlendirmede bulundu:
“Genel olarak kooperatiflerimizin çoğunun problemleri var. Bu problemler bölgesel değişiklikler gösterebiliyor. Bu toplantıların farklı bölgelerde yapılması gerekir.
Bu toplantılar sadece Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve
ya Gümrük ve Ticaret Bakanlığıyla değil İç
İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının da katılımlarıyla gerçekleştirilmelidir. Kooperatifçilikte
birleşip büyümek en önemli husustur.
Devletin balığa değer katma konusunda
yaptırımları olmadır. Piyasaya işlenmiş balık zorunluluğu getirmelidir. Böylece Kooperatiflerde hem istihdam hem de mali
kazanç getirisi söz konusu olabilir. Kooperatiflerin piyasada tedarikçi konumunda
bulunması gereklidir. Birleşmeliyiz.”

Balıkçılıkta Kota Uygulamasına Geçiş
SÜRKOOP tarafından düzenlenen etkinliğin ikinci gününde; Oturum Başkanlığını Prof.Dr. Ertuğ Düzgüneş’in yaptığı, Atıf Malkoç, Ramazan
Özkaya, Ali Güney, Hasan Uysal, Süleyman Cambaz’ın panelist olarak katıldığı oturumda avcılık alt sektöründe olası kota uygulamaları
tartışmaya açıldı.
Oturum başkanı AB başta olmak üzere uygulanmakta olan kota stratejilerini tanıtarak stok tahmin
çalışmaları, av kayıtlarının tutulması, SUBİS ve operasyonel av bilgilerinin kota uygulamalarındaki yeri
ve önemine dikkat çekerek konuşmacılara sırasıyla
söz hakkı vermiştir.
Panelistler (Dernek, Birlik, SÜR-KOOP, büyük balıkçı) katılımcılar arasından soru sormak ve katkı sağlamak üzere söz alanlar çerçevesinde (küçük balıkçılar dâhil) ortak görüş olarak aşağıdaki hususlar
dile getirilmiştir:

1. Stoklarımız eskisi kadar verimli değildir.
2. Hâlihazırdaki av gücü ile stoklarımızın zenginliği arasında pozitif bir denge yoktur.
3. Kirlilik, iklim değişikliği ve işgalci türler gibi
olumsuz çevre koşulları da bu durumu daha da kötü

yönde etkilemektedir.
4. Gürcistan’da sürdürülen hamsi avcılığında boy
yasaklarının ülkemizdeki düzeyde uygulanmaması sularımıza göç eden hamsi ve istavrit stoklarını
olumsuz yönde etkilemektedir.
5. Ortak işletilen türler için tüm ülkelerde av yasakları ortak olarak uygulanmalıdır.
6. Bakanlığımızın bu olumsuzlukları gidermek
üzere yeni bir yönetim anlayışı tesis etmelidir.
7. Balıkçılarımız öncelikle pelajik balık stokları için
kota uygulamasına geçilmesini talep etmektedir.
8. Stok tahminleri yapılana kadar başta hamsi olmak üzere pelajik balık türleri için tarihsel kayıtlar
dikkate alınarak toplam kota belirlenmelidir. Kotanın
nasıl dağıtılacağı konusunda daha sonra paydaş ka-

tılımlı teknik toplantılara ihtiyaç vardır.
9. Ekosistemin korunması amacıyla stok tahmini, bunu izleyen avlanabilecek balık miktarlarının
hesaplanması, toplam kota ve bireysel kotaların
belirlenmesi sürecine kadar tarihsel verilerden yararlanarak bireysel kotaların getirilmesi pazarın düzenlenmesini sağlayacak, av filosunun daha fazla
stokları yıpratmasının önüne geçecektir.
10. Kota uygulaması ile birlikte av aracı, av mevsimi, derinlik, yer ve boy yasaklarının titizlikle denetimi/kontrolü kota uygulamasını kolaylaştıracak ve
gelecekteki kota tahsisi sürecini kolaylaştıracaktır.
11. Denetim için Sahil Güvenlik yanında Bakanlık
il ve ilçe teşkilatlarının devreye sokulması ve yaygınlaştırılması sadece denizde değil, liman ve pazarlarda yasadışı ve rapor edilmemiş avcılığın kontro-

lünde caydırıcılık sağlayacaktır.
12. Kota uygulamasının başarısı için geçmişteki
hamsi kota uygulaması ile orkinos kota uygulamasının iyi ve kötü yönleri irdelenmesi, yanlışlıkların
tekrarlanmaması yeni kota uygulamasının başarı ile
uygulanması için ön şarttır.
13. Avcılık izinleri sadece av gemisine verilmeli,
kota dağılımında sadece avcılık yapan gemiler dikkate alınmalıdır.
14. 24 m den büyük gemilerde sürecin izlenmesi amacıyla orkinos teknelerinde olduğu gibi teknik
elemanlardan oluşan (sabit veya gezici) gözlemciler
görevlendirilebilir.
15. Bakanlık kota uygulamaları ve diğer sorunlar
için bölgesel balıkçılık kararları almaya yönelik altyapı hazırlıklarına acilen başlamalıdır.
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I. Türkiye Balıkçılığının
Sorunları ve Çözüm Önerileri
Sempozyumu
GENEL DEĞERLENDİRME
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği, tarihinde
ilk kez böylesi yüksek katılımlı, geniş kapsamlı bir
toplantı organize etti. Birlik bu toplantıya "I. Türkiye
Balıkçılığının Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu” adını verse de yapılan iş; dört konuda dört
ayrı panel ve bir konuda da sunum (Ziraat Bankası
Kredi ve Borçlandırmalar Sunumu) gerçekleştirmekten ibaretti.
5-7 Mayıs 2014 tarihleri arasında BodrumTurgutreis’te 400’ü aşkın kayıtlı katılımcıyı bir araya getiren bu organizasyonda aşağıdaki konularda
çoğu balıkçı olan değerli panelistler söz aldı. Panel
konuları;

• Kıyı Balıkçılığının Sorunları ve Çözüm
Önerileri,
• Balıkçılıkta Kota Uygulamasına Geçiş,
• Gırgır ve Trol Avcılığında Usul Ve Esaslarının Değerlendirilmesi,
• Su Ürünleri Kooperatifçiliği ve Sorunları.
Toplantının öne çıkan en önemli özelliklerinden
birisi, katılımın çok yüksek olması ve balıkçılık yönetiminin önemli paydaşlarının hepsinin temsil
edilmesiydi. Su Ürünleri Kooperatiflerinin yanı sıra
STK’lar (GELBALDER, Akdeniz Koruma Derneği),
Üniversiteler (Ege, Muğla, Sinop, KTÜ vs), Balıkçılık
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (Genel Müdür, Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı, Çeşitli Şube başkanları,
İl Müdürü vs), Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, Bodrum Denizciler
Derneği Başkanı ve Muğla Belediye Başkanı katılımcılar arasındaydı. Bu toplantının bir diğer önemli
özelliği ise Yunanlı balıkçıların misafir edilmesiydi.
Toplantı süresince Gökova-Akyakalı kadın balıkçılar
ile karşı kıyıdan gelen kadın balıkçıların bir araya
geldiği ilginç anlar, ilkler yaşandı.
Ortaya çıkan sorunlar, eleştiriler, çözüm önerileri balıkçılığın yönetiminden sorumlu Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı-Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdürü ve Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı
tarafından bizzat not alındı. Kapanış öncesi söz alan
Sn. Durali KOÇAK (Genel Müdür) tüm bu konulara
değindi ve üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini bildirdi.
Sonuç olarak, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez
Birliği tarafından Bodrum-Turgutreis’te düzenlenen
bu çok önemli toplantı ile sıra dışı, işe arayacak bir
adım atıldı. Tartışma ve sunumlarda, başta balıkçımız olmak üzere, tüm ilgili gruplar balıkçılığın sürdürülebilir olmasını ne denli önemsediklerini gösterdi.
Hiç şüphe yok ki bu işin baş aktörü olan SÜRKOOP
takdiri fazlasıyla hak eden bir işe imza attı.

Kıyı Balıkçılığının Sorunları ve Çözüm
Önerileri
Panellerin ilki Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda da Akdeniz Koruma Derneği kurucu Yönetim Kurulu üyesi
olan Doç. Dr. Vahdet ÜNAL tarafından yönetildi.
Panel başkanı Kıyı balıkçılığının Sorunları ve Çözüm
Önerileri konusunda yarım saatlik bir sunum yaptı. Sunum, daha önce 13-14 Mayıs 2013 tarihleri
arasında Ege Üniversitesi ve SÜRKOOP desteğiyle
düzenlenen “Ege Denizi Balıkçılığı ve Balıkçılarımız”
konulu çalıştayda balıkçılar tarafından dile getirilen
sorunlar ölçeğinde yapılmış ardından iki örnek olay,
Gökova ve Edremit Körfezi balıkçılığı ele alınmıştır.
Gökova ve Edremit Körfezinde kıyı balıkçılığı sorunlarının Türkiye’nin bütünü için de geçerli olduğu belirtilen bu sunumun ardından söz panelistlere verilmiştir. Panelistlerin konuşmaları ile oluşan tartışma
ortamıyla katılımcılar da söz almış ve tüm bunların
sonucunda kıyı balıkçılığı ile ilgili şu sorunlara işaret
edilmiştir:
• Kıyı balıkçılığı çok zor koşullarda sürdürülüyor.
• Kıyı balıkçılığı yarı-zamanlı bir iş kolu olmaktadır.
• Mevcut mevzuat, kıyı balıkçısına alternatif gelir
kaynakları yaratmaya yarayacak “geleneksel balıkçılık turizmi” gibi yeni fırsatlardan yararlanılmasına
olanak tanımamaktadır.
• Yasa dışı avcılık devam etmektedir. İdari para
cezaları bu işin önüne geçmemiz için yeterli olmuyor.
• Yönetimin önündeki en büyük engeli; balıkçılıkta zayıf izleme, kontrol ve yaptırım, oluşturmakta-

Doç.Dr. Vahdet ÜNAL
Ege Universitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi

dır.
• Birim çabaya düşen av miktarı ve değerlerinde
azalma vardır.
• Balıkçı gruplar (gırgır, uzatma-paragat, alamana,
amatör) arası anlaşmazlıklar devam etmektedir.
• Egzotik türlerin girişi ve olumsuz etkileri (Örneğin; balon balığı türlerinin etkileri) dikkate alınmamaktadır.
• Balıkçılık Yönetim Planı eksikliği ve Balıkçılıkta
Ekosistem Yaklaşımının dikkate alınmaması balıkçılığımızın sürdürülebilirliğini çok olumsuz etkilemektedir.
• Misina ağların Avrupa’da serbest Türkiye’de yasak olmasına açıklık getirilmesi gerekir.
• Yunusların av araçlarına ve ava verdiği zararlara
çözüm bulunmalıdır.
• Amatör avcılığın önemsenmesi ve düzenlenmesi gerekir.
• Kıyı balıkçılığında geçirilen zamana ya da kullanılan av aracı ünitesi kapasitesine sınırlama getirilmemesi ciddi bir sorundur.
• Koruma alanlarının yetersizliği ve mevcut olanların yeterince başarılı korunamaması giderilmelidir.
• Turizm sektörü ve belediyeler ile balıkçı barınaklarının işletilmesi konusunda yaşanan sorunlar
devam etmektedir.
• Av sahalarının ve balık stoklarının ağır yara almıştır. Koruma alanlarının önemi ve su ürünleri kooperatiflerinin önemi daha iyi anlatılmalı ve daha iyi
anlaşılmalıdır.
• Üreme göçünün güvenle tamamlanabilmesi
nedeni ile Karadeniz’e çıkış döneminde alamana balıkçılığı ve dalyanların etkileri gözden geçirilmelidir.
• Her bir tekne için kullanılabilir uzatma ağlarımızın uzunluklarının gözden geçirilmesi ve stokları
iyice tahrip olan tekir balığına üreme zamanında 2
haftalık bir yasağın konması tartışılmalıdır.
Kıyı balıkçılığı sorunlarının tartışıldığı panelin en
çarpıcı yanlarından biri de; bazı gırgır ve trol balıkçısı
katılımcıların akıl almaz, bilimsellik ve gerçekle, eşitlikle, balıkçılık gelirinin hakça paylaşımıyla, stokların
korunması ve sürdürülebilir balıkçılıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan talepleriydi. Bunların birkaçına örnek vermek gerekirse, trol ağlarında torba göz
açıklığının küçültülmesi ve gırgır derinlik yasağının
düşürülmesi, bu av araçlarına yasak fakat kıyı balıkçısına açık bazı av sahalarının açılması söylenebilir.
Doç. Dr. ÜNAL, tüm bu sorunların tamamı için
geçerli çözümün; samimi bir kararlılık ve isteklilikte
yattığına vurgu yapmıştır. Doç. Dr. ÜNAL’a göre kıyı
balıkçılığının sorunlarının giderilmesi ve etkili bir
balıkçılık yönetimi için bakanlık, balıkçılar, üniversiteler ve STK’lara düşen görevler şunlardır;
• Devletin ilgili birimlerinden beklenen; balıkçılığın dinamizmine ayak uydurabilmeleri, izleme ve
kontrol çalışmalarına ağırlık vermeleridir.
• Balıkçılardan beklenen; kurallara en başta kendilerinin uyması, otokontrolü sağlamaları ve sürdürülebilir balıkçılık için güçlü bir örgütlenme içinde
olmalarıdır.
• Üniversite ve araştırma enstitülerinden beklenen; sektörün ihtiyaçlarına yönelik araştırmalar
gerçekleştirmeleri ve ilgili platformlarda temsil edilmeleridir.
• STK’lardan beklenen; tarafsızca ve bilim camiasıyla bir arada çalışmalarda bulunmaları, eksik veya
hatalı uygulamalar konusunda yönetim üzerinde
baskı oluşturmalarıdır.

Gırgır ve Trol Avcılığında Usul ve
Esaslarının Değerlendirilmesi
PANEL DEĞERLENDİRME RAPORU
Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Yakup ERDEM
Panel gırgır ve trol balıkçılığımızın önemli sorunları olduğu ortak fikri çerçevesinde sempozyumda
panelistler ve dinleyiciler tarafından hep birlikte sorunların dile getirilmesi ve çözüm önerileri aranması
temennisiyle açıldı.
İlk olarak söz alan Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi
/ Balıkçılık Meslek Komite Başkanı Murat KUL; Balıkçılığın mevcut durumuna kısa bir şekilde değindikten
sonra hızlı büyümeye bağlı olarak balıkçılığımızın pek
çok sorunları olduğunu, ayrıca balıkçı grupları arasında bazı ufak çatışmaların “aynı tavanın balığı” mantığıyla bir şekilde çözülebileceğini belirtti. KUL ayrıca
sorunun önemli kaynakları arasında balıkçı ve balıkçılık dışındaki etmenler olarak deniz kirliliği, kaçak
ve yasadışı balıkçılığa ve önlenmesi gereğine vurgu
yaparak balıkçıya sağlanan desteklemelerin abartılmaması gerektiğini sözlerine ilave etti ve destekleme kapsamında filodan çekilen teknelere için yapılan
değerlendirmenin yetersiz olduğunu söyledi. Panelistlerin tamamı lüfer av boyu düzenlemesi ve gırgır
avcılığına uygulanan 24 m derinlik
yasağı konusunda veri yetersizliği
konusuna temas etti.
Daha sonra söz alan Balıkesir
Sür-Koop Başkanı ve Merkez Birlik yönetim kurulu üyesi Kenan
ÇINAR balıkçılık mesleğinin sürdürülebilirliğinin önemine değinerek
başladığı konuşmasında balıkçı
filomuzun büyüklüğü nedeniyle
zaman çeşitli sebeplerle gözlenen
ihlallerin balıkçının bir kısmına mal
edilmesi ve denizden avlanan herkesin bilinçli avlanması gerektiğini
söyledi. Av filomuzun stokların üstünde kapasiteye
erişmesinin av sezonunun kısalmasına ve avlanan
ürünler iyi değerlendirilememesine neden olduğunu
belirten ÇINAR sıkıntıların aşılmasında mevcut olanaklardan ve başka ülkelerin yaşadığı tecrübelerden
istifade edilebileceği konusunda ümitli olduğunu ilave etti. Hamsi avcılığı konusunda bir an önce gerekli
tedbirlerin alınmasının gereğine işaret ederek kota
uygulamasına ivedilikle geçilmesini önerdi.
Selimpaşa Balıkçılar Kooperatifi Yönetim Kurulu
Başkanı Eyüp ARAT sorunların çözülmesi konusunda
geçmişe göre ileri seviyede olduğumuzu, özellikle
balıkçının pek çok sorununun çözümüne çare olacak
kota uygulaması konusunda ortak görüş oluşturmasının ümit verici olduğunu söyleyerek küçük gırgır
balıkçısı için 24 m yasağının mağduriyet oluşturduğuna dikkat çekti.
Ordu - Fatsa Yalıköy Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Eftal MUTLU gırgır için getirilen 24 m yasağının
hamsinin kıyılardan hızla geçip gitmesine fırsat verdiğini bunun da gırgır balıkçılığının verimsizleşmesine
neden olduğunu söyledi. MUTLU ayrıca Gürcistan’da
yapılan hamsi avcılığının ülkemiz balıkçınını olumsuz
etkilediğini ve 24 saat denizde bırakılan uzatma ağlarının gırgırların istavrit avcılığını engellediğini sözlerine ekledi.
İzmir Özbek Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ahmet
Yapıcı ise İzmir Körfezi’nde kaçak trolcülüğün zararlarına değinerek gırgır avcılığına getirilen kısıtlamaların illegal balıkçılığı artırdığını belirtti.
İstanbul Su Ürünleri Müstahsilleri Derneği başkanı Abdullah Denizer ise sorunların ortak olduğu ve
çözümü için birlikte çalışılması gerektiğine vurgu

yaparak başladığı sözlerine 24 m derinlik ve lüfer av
boyu düzenlemelerinin balıkçının iki temel sorunu
olduğunu ilave etti. Denizer, konuşmasını yasal düzenlemelerin araştırmalarla desteklenmesi gereğini
ve kirliliğin göz ardı edilmemesi gereken bir etken
olduğunu belirterek devam etti.
Sür-Koop Merkez Birlik yönetim kurulu üyesi Nihat Beyazıt Akdeniz’in özel şartlarına değinerek av
sezonunun 1 eylül yerine 1 ekimde başlatılması,
İskenderun Körfezinde petrol taşımacılığı ve termik
santrallerden kaynaklanan kirliliğe karşı önlem alınmasına olan ihtiyacı belirtti. BEYAZIT Doğu Akdeniz’i
besleyen Kıbrıs’ın kuzeyindeki sırtta Mısırlı balıkçıların yaptığı sınırsız avcılığın yöre balıkçılığına zarar
verdiğini, ayrıca uzatma ağlarıyla avcılığın yer ve
miktar yönünden sınırlama getirilmesinin av sahalarının adil kullanılması için gerekli olduğunu ve bölge
balıkçısının ayrıca Suriye’deki karmaşanın ihracatı
olumsuz etkilediğini sözlerine ilave etti.
Panelde söz alan Artvin Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Barış Zaman konuşmasında gırgır av sezonunun 15 gün öne alınmasının
gereğine ve Karadeniz’de özellikle Hopa limanının

yetersizliğine değinerek başladı. Getirilen yasakların
ülke şartları dikkate alınması gerektiği, kum midyesi
ve deniz salyangozu avcılığının zararlarının yeterince dikkate alınmadığını söyledi. Karadeniz’de yunus
miktarının aşırı arttığını söyleyen Zaman, bu konuda
ve ayrıca karasal kaynaklı deniz kirliliği konusunda
önlem alınması gerektiğini belirti.
Panelde söz alan dinleyiciler de genelde oturumda
söz edilen konulara ve spesifik bölgesel sorunlara temas etti. Bunların arasında; trol avcılığında ağ gözü
açıklığının gereksiz artırıldığı, bunun balıkçının ağı
modifiye ederek daha küçük balıkların avlanmasına
neden olduğu, Karadeniz’de trol için getirilen mesafe
yasağının balıkların göçleri ve yaşam biçimi dikkate
alınarak sezon başında iki ay daraltılması gerektiği,
düzenlemelerin farklı denizlerimiz dikkate alınarak
yeniden ele alınması sayılabilir.

Paneli genel olarak değerlendirecek olursak;
tüm sempozyumda kota konusunda balıkçılar
arasında bir konsensüs olduğu görülmüştür.
Aşırı avcılığa dikkat çekilirken deniz kirliliğinin
yeterince önlem alınmaması ortak şikâyet olmuştur. Ortak kabul gören konulardan birisi de
özellikle yasal düzenlemelere dayanak oluşturacak güncel araştırmaların yetersiz olmasıdır.
Gerek halen uygulanan gerekse yeni getirilecek
düzenlemelerin sağlam bilimsel araştırmalara
dayandırılması gerektiği, mevzuatın uluslararası örgütlerin dayatmasına göre değil bilimsel
araştırma sonuçlarına göre geliştirilmesinin çok
önemli olduğu ortak görüş olmuştur.

GÜNDEM

GÜNDEM

Balıkçı Barınaklarında
Yaşanan yüzde 10
Problemi
Balıkçı barınakları; Balıkçı Barınakları Yönetmeliğine
göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın olumlu
görüşlerine dayanılarak, Maliye Bakanlığı’nca mülki
idare sınırları içinde bir yıldır faaliyette bulunan su
ürünleri kooperatifine veya su ürünleri kooperatifleri
bölge birliğine on yıldan az yirmi beş yıldan fazla
olmamak üzere kiraya verilmektedir.
Ancak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının belirlediği tekne bağlama ücreti
aynı kalmasına rağmen milli emlak genel
müdürlüğü bu hesaplamayı dikkate almadan birkaç kart artırabilmekte ve ayrıca
brüt gelirin %10 hazineye yatırılır hükmü koymakta, dayanak olarak da Balıkçı
barınaklar yönetmeliğinin 14. Maddesi
6237 Sayılı Limanlar İnşaatı Hakkındaki
Kanunu’nun 5 inci maddesine göre her
yıl brüt gelirin %10’u barınak işletmecisi
tarafından hazineye yatırılır gösterilmektedir.
Balıkçı barınaklarının geliri, balıkçı barınağına tekne bağlama sayısı kadardır.
Ancak milli emlak genel müdürlüğü gelirin %10’u sadece tekne bağlamalarından
alınan paradan değil kooperatifin tüm
gelirlerinden (balık satışlarından üyenin
ihtiyacı olan malların üyeye temininden
kooperatiflerin altığı her kuruşun %10’u
)almakta, çalışanların ücreti, sigortası,
vergisi ve ödenen balıkçı barınak kirası
dikkate alınmamaktadır.

Örnek verecek olursak bir kooperatif
100 TL ye üyenin balığını satın aldı ve
bu ürünü kooperatif %5 karla sattı, 100
balıktan kazanılan beş liradan fatura
veya yazar kasa fişi kesildiğinde brüt
gelir 105 TL olacaktır. Bu üründen milli
emlak genel müdürlüğü 10,5 TL yi talep
etmektedir. Yani su ürünleri kooperatifi
yüz liralık balıktan beş lira kazanacak,
ancak milli emlak genel müdürlüğüne
10,5 TL yatıracaktır.
Bu nedenle kooperatifler asli görevi
olan;
• Ortak birliklerin ve bunlara bağlı kooperatiflerin su ürünlerinin avlanması,
üretimi, işlenmesi ve pazarlanması konularında müşterek menfaatlerini korumak,
• Kooperatiflerimizin bünyelerini güçlendirmek ve pazarda söz sahibi olabilmek için yurt içi ve yurt dışı ekonomik
çalışmalarda bulunmak,
Maddelerini gerçekleştirememekte ve
üyelerinin avladığı ürünü tüketiciye reel
fiyattan ulaştıramamaktadır. Üyelerinin
balığının değerini koruyamamaktadır.
Ayrıca Balıkçı Barınakları Yönetmeli-

ği’ nin dayanağı 1380 Sayılı Su Ürünleri
Yasası’dır. Bu yasanın hiçbir maddesine
söz konusu %10 katkı payına ilişikli bir
hüküm yoktur.
%10 uygulaması 27.01.1954 tarih ve
6237 sayılı Kanun’un 5 inci maddesine
göre, kira bedeli alınmadan, geçici veya
kesin olarak kendilerine devredilen Belediyeler, İl Özel İdareler ve Köy Tüzel
kişilikleri içindir. Kaldı ki, 6237 Sayılı
Yasa’ya ek olarak 27.05.1959 tarihinde yürürlüğe giren 7305 Sayılı Yasa ile
liman, barınak ve korunakların bakım ve
onarımları Bayındırlık Bakanlığı’na verilmiş ve 1954 yılından itibaren balıkçı
barınaklarını kullanan Özel İdare, Belediye ve Köy Muhtarlıklarından %10 adıyla
hiçbir ücret şimdiye kadar tahsil edilmemiştir.
%10 uygulaması Su Ürünleri Kooperatiflerimizin kanayan yarasıdır. En kısa
zamanda düzenlenmesi ve kooperatiflerimizin işleyişlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir.
Sonuç olarak; tüm balıkçı barınaklarını
kiralayan Su Ürünleri Kooperatiflerinin
ortak sorunu olan brüt gelirden alınan
%10’un kaldırılması veya elde edilen net
gelirden %10 alınması, kiralama süresinin de yasalara uygun şekilde üst sınır
olan 25 yıl olarak verilmesi, Anayasa’nın
10 uncu Maddesi’ndeki eşitlik ilkesi ile
bağdaşacaktır. Aynı zamanda kooperatiflerimizin istihdam gücünü artırarak
balıkçılık sektörüne daha faydalı bir şekilde görevlerini yerine getirecek kooperatiflerimiz üreticiden tüketiciye aracısız
ürünü sağlayacak ve kayıt dışılığın önlenmesine yardımcı olacaktır.

Fareler ve Yengeçler
Balık Ağlarını Parçalıyor
Hatay’ın İskenderun ilçesinde ağları fareler ve
yengeçler tarafından parçalanan balıkçılar çaresiz
kaldı.
İskenderun Balıkçı Barınağı’nda bakımsızlıktan dolayı farelerin cirit attığını
söyleyen balıkçılar, ağlarının talan edildiğini belirttiler. Aynı zamanda İskenderun
Körfezi’nde bulunan termik santrallerden
dolayı denizin su ısısını kaybetmediğini
ve bu nedenle yengeçlerin denizi terk
etmediğini kaydeden balıkçılar, “Körfezimizde kurulan termik santraller denizimizin ekolojik dengesini bozdu. Parayla aldığımız, milli servet dediğimiz ağlarımızda
haşarat ile uğraşıyoruz. Termik santralle-

rin denizimizden aldığı suyu denize sıcak
olarak vermesi ister istemez su ısısını arttırıyor. Buna bağlı olarak denizde haşarat
türü çoğalıyor. Yengeçler ağlarımızı parçalıyor. Bizler öyle güçlü insanlar değiliz.
Zayıf insanlarız. Kazandığımız 3-5 kuruş
parayı da ağlara yatırıyoruz” dediler.
Termik santrallerin denize bıraktığı sıcak suyun balıklar için solunum tehlikesi
oluşturduğuna da dikkat çeken balıkçılar,
bu durumun İskenderun Körfezi’ndeki birçok balık türünü tehdit ettiğini söylediler.
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Merkez Birliğimiz Avrupa Birliği
Eşleştirme Projesine Destek Sağlıyor
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
tarafından yürütülen “Su Ürünleri Üretici Örgütleri için Kurumsal Kapasite
Oluşturulması” Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi kapsamında yürütülen bütün
çalışmalara Merkez Birliğimiz katılım sağlamakta ve faaliyetler sırasında alınan
kararlara katılarak destek vermektedir.
Bu proje ülkemizin Avrupa Birliği
(AB)’ne uyumu ile ilgili sürdürülen çalışmalar açısından büyük önem taşımaktadır. Artık herkes tarafından bilindiği
üzere; AB’deki bütün üye ülkeler, Ortak Tarım Politikası ve Ortak Balıkçılık
Politikası adı verilen genel politikaları
ülkelerinde uygulamak zorundadırlar.
AB’ye girme sürecinde olan ülkemizin
de diğer AB üyesi ülkelerde olduğu gibi
bu ortak politikalara uyum sağlaması
gerekmektedir. Bu politikalar Ortak Piyasa Düzenleri denilen sistem ile işletilmektedir. Ortak politikaların ülkemizde
uygulanması ile ilgili piyasa düzenlemelerine ait altyapının oluşturulması
müzakere çalışmaları açısından kritik
öneme sahiptir. AB’de geçen Aralık
ayında yayımlanan ve bu yıl yürürlüğe
giren son reform kararlarında bu sistemin uygulanmasında üretici örgütlerine
verilen görev ve sorumluluklar daha
arttırılmıştır. Bu nedenle tarımımızın
Avrupa Birliği’nin Ortak Piyasa Düzenlerine uyumlu hale getirilmesi konusunda yapılacak çalışmalarda üretici örgütlerine önemli görevler düşmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne
üye ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde
de tarım piyasalarının düzenlenmesinde rol alabilecek etkin örgütlerinin
oluşturulmasını amaçlanmaktadır. Bunun için ihtiyaç duyulan sistemlerin
oluşturulmasına ve gerekli alt yapının
hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda ilk olarak
üretici örgütlerinden sorumlu birimler-

de AB uygulamaları ile ilgili farkındalık
yaratılması ve bir kurumsal kapasitenin
oluşturulması hedeflenmiştir. Bu hedef
kapsamında, pilot sektör olarak seçilen
su ürünleri sektöründeki üretici örgütlerine yönelik hazırlanan Avrupa Birliği
Eşleştirme Projesi, Şubat 2014 tarihinde başlamıştır. Proje, Gıda Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı ile Hollanda,
Fransa ve İsveç ortaklığında oluşturulan konsorsiyum tarafından yürütülmektedir.

AB’de kamu, balıkçılar, su ürünleri

yetiştiricileri ve diğer paydaşlar piyasanın düzenlenmesinde üretici örgütleri
aracılığıyla sıkı bir iş birliği içerisinde
çalışmaktadır. Proje ile Türkiye’de kurumsal kapasitemiz geliştirilerek tüm
paydaşlarla birlikte çalışabilecek nitelikli bir ekibe sahip olunacaktır. Bu ekip,
balıkçının refah düzeyini yükseltilmesi,
piyasada istikrarın sağlanması ve tüketicilere yüksek kalitede su ürünlerinin
sunulması konularında üretici örgütlerimiz ile birlikte çalışacaktır. Bu kapsamda Merkez Birliği yönetimimiz de
yürütülen çalışmalara aktif olarak katılmış ve alınan kararlara katkıda bulunulmuştur. Proje faaliyetlerinin doğrudan uygulamaların yapmak üzere İzmir,
Elazığ, Trabzon ve Rize illerinden pilot
örgütler tespit edilmiştir. Her bir il için
Birliğimiz üyesi kooperatiflerimiz pilot
olarak seçilmiştir.
Hem pilot örgüt olarak seçilen kooperatiflerimiz ile hem de Merkez Birliği
olarak başarısında söz sahibi olacağımız bu projenin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

Resif Alanında Yapılan Bir Yıllık
İzleme Sonuçları Balıkçıları Sevindirdi
Resif alanında yapılan bir yıllık izleme sonuçlarına göre; avlanılan çipura,lüfer
ve akya gibi ekonomik değeri yüksek olan balık miktarı ile kıyı balıkçıları ve
sportif balıkçıların kazançlarının arttığı ortaya çıktı….
Su ürünleri üretiminin artırılması, balıkların doğal yaşam alanlarının iyileştirilmesi, denizlerdeki ve iç sulardaki
biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi, kıyı balıkçılığının desteklenmesi ve kaçak avcılığın engellenmesi
amacıyla, geçen yıl hayata geçirilen yapay resif projesi, balık miktarı ve balıkçı
gelirlerini artırdı.
Yapay resif projesiyle, denizin 17 –
30 metre derinliğine,her biri 1,5×1 ve
5×1,5 metre ebatlarında, toplam 6.120
adet bloktan oluşan, 7 ayrı resif alanı
oluşturuldu. Edremit Körfezi’nde uygulanan resif alanının çevresini korumak
içinde, 244 adet anti trol bloğu yerleştirildi.

Proje 5 yıl sürecek
2010-2012 arasında pilot bölge olarak seçilen Edremit Körfezi’nde, Gıda

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan yapay resif projesi, meyvelerini vermeye başladı. Yapay resif projesinin etkilerini araştırmak amacıyla, Ege
Üniversitesi ile ortak bir çalışma kararı
da alan Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı,2013’te uygulamaya alınan
ve 5 yıl sürecek çalışmayla, yapay resif
alanındaki ekolojik ve sosyoekonomik
gelişmeleri izlemeye aldı.

Bulgular rapor olarak
yayınlanacak
Ege Üniversitesi’nin resif alanında
yaptığı bir yıllık izleme sonuçlarına
göre; avlanılan çipura,lüfer ve akya gibi
ekonomik değeri yüksek olan balık miktarı ile kıyı balıkçıları ve sportif balıkçıların kazançlarının arttığı ortaya çıktı.
Ekolojik, biyolojik, ekonomik ve sosyal yönden, yapay resif alanında elde

edilecek bulgular; bilimsel olarak değerlendirildikten sonra, rapor olarak yayınlanacak.

Özkaya,projeyi ve çalışmaları
destekliyoruz

Öte yandan Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkanı Ramazan Özkaya sorumuz üzerine, projeyi ve çalışmaları çok yerinde
bulduklarını ve desteklediklerini,aynı
projenin Antalya ve Karadenizde de uygulanmasının iyi olacağını,denizlerdeki
koruma alanlarının da aynı şekilde
genişletilerek
devam ettirilmesi
gerektiğini,göller ve nehirlerde bu anlamda yapılacak projelere de sıcak baktıklarını ifade etti.
Özkaya, balıkçılık sezonunun iyi
başladığını, bu dönemden bol balık
beklediklerini,gelen işaretlerin de umut
verici olduğunu sözlerine ekledi.
Halim UTLU
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Karadeniz'de Balıkçıların
Yunus Sıkıntısı

Balık Köftesi
Malzemeler
2 adet palamut balığı
2 baş soğan
2 dilim bayat ekmek
3 adet yumurta
1 küçük demet maydanoz
2 fincan zeytinyağı
Yeteri kadar tuz, karabiber
1 çay bardağı un
Yemeğin Tarifi
Palamutları temizleyin. 1 adet
soğanı dört parçaya bölerek bolca
su içerisinde iyice haşlayın. Balıkları
sudan alıp etleri kılçıklarından ayırın.
Buna ıslatılmış, suyu sıkılmış ekmek
içi, rendelenmiş soğan, 1 yumurta,
tuz, karabiber ve kıyılmış maydanoz
katarak iyice yoğurun.

ETKİNLİK

Uluslararası anlaşmalar gereği avlanması 1970’li yıllardan bu yana yasak olan Yunus
Balığı, nüfus popülasyonu normalin çok üzerine çıktığı için balıkçılığı tehdit etmeye
başladı.
Yoğrulan bu karışımdan cevizden
büyük parçalar alıp avuç içinde yuvarlak köfteler yaparak una bulayın.
Kalan iki yumurtayı çırpın. Una bulanmış köfteleri yumurtaya bulayıp
kızdırılmış yağda tavanın sapından
tutup sallayarak kızartın. Yanında
soğan, maydanoz ile servise sunun.

Bu Ay Hangi Balık
Yenir?
Ekim ayının başlangıcı ile balık sezonu da
ayrı bir canlılık kazanır. Büyük av gemilerinin
de av operasyonlarına katılmasıyla beraber
denizlerimizde av iyiden iyiye hareketlenir.
Yazın Karadeniz’e göç eden balıkların beslenme sürelerini tamamlayıp Marmara’ya geri göçü her çeşit
balığın bolca tüketilmesini sağlar.
Kasım ayında bir önceki ayda hareketlenen balık sezonu devam eder.
Balıklar bol ve lezzetlidir. Pisi balığı
ve istavrit, özellikle bu ay tavsiye
edilir. Kasım ayında torik akışı hızlanır ki bu da çok kıymetli olan lakerda severlerin yüzünü güldüren
aydır. Aralık ayında uskumru lüfer,
palamut ve torik yağlanır ve bu nedenle farklı pişirme seçenekleriyle
istediğiniz lezzeti elde edebiliriz.
Tekir bol avlanır ve soğukların başlamasıyla hamsinin de tam lezzetli
olduğu zamandır.

Uluslararası anlaşmalar gereği avlanması
1970’li yıllardan bu yana yasak olan Yunus
Balığı, nüfus popülasyonu normalin çok
üzerine çıktığı için balıkçılığı tehdit etmeye
başladı.
Rize-Artvin Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Barış Zaman, Karadeniz’de yunus balığı
sayısının 3-5 milyon arasında olduğunu belirterek özellikle Karadeniz’de yunus balıklarını avlayan başta bir tür olmadığından nüfus
popülasyonunun anormal bir şekilde arttığını belirtti. Zaman, yaptığı açıklamada her bir
yunusun günde ortalama 25-30 kilo hamsi
tükettiğine dikkat çekerek, “1970’li yıllardan
bu yana dünyanın bir çok ülkesinde olduğu
gibi Karadeniz’e kıyısı olan tüm ülkelerde de
yunus balığı avı yasaktır. Açık denizlerin aksine Karadeniz’de yunus balığı ile beslenen
başka bir avcı balık türü yoktur. Yunus bağını
avlayan bir tür olmadığı için nüfus popülasyonu anormal bir şekilde artmaktadır. Bir yunus balığının günde 25-30 kilo hamsi tükettiğini hesaplarsak yunusların balıkçılığa ciddi
bir darbe vurduğunu görürüz.

Japonya ve benzeri bazı ülkeler artan yunus sayısının balıkçılığı olumsuz etkilediği
gerekçesi ile imza attıkları uluslararası anlaşmaları tek taraflı iptal ederek yunus avına
yeniden başlamışlardır. Karadeniz’de canlı
yaşamının normal düzeye çekilmesi için,
anormal bir şekilde artan yunus miktarının

dengelenebilmesi için kontrollü yunus avına
izin verilmesini gerekmektedir” dedi.

YAĞ SANAYİNDE KULLANILIYOR
Barış Zaman yaptığı değerlendirmede,
yunus avcılığı yapan ülkelerin yunus balıklarından elde ettikleri yağ ile önemli bir
ekonomik girdi sağladıklarını belirterek,
“Yunus yenmeyen bir balık türüdür. Ancak
sanayide kullanılmaktadır. Yunusun
derisinin altında iki parmak kalındığında yağ tabakası bulunmaktadır. Bu en kaliteli
balık yağları arasında yer
almaktadır.
İnsan sağlığı ve çocuk
gelişimi açısından da tüketilmesinde bir çok faydalar vardır. Geçmişte Karadeniz’de

yunuslar mavzerler ile avlanırdı. Şu an
bu mümkün değil. Ancak Karadeniz’de
yaklaşık 20 balıkçı gemisinde orkinos ağları bulunuyor. Orkinos ağları ile yunuslar
avlanabilir. Bir gemiye yıllık 100 ton kota
konularak kontrollü bir avcılık sağlanabilir. Bu şekilde hem denizdeki canlı hayatı
dengelenmiş olur hem de balıkçılık nefes
almış olur” diye konuştu.

Bunları Biliyor Muydunuz?
Bak nasıl da hemen
akıllandın!
Hoca yolculuk sırasında mola verip bir hana girer, bu sırada hana bir başka
yolcu daha girer ve ikisi birden hancıdan yiyecek bir şeyler isterler.

- Balıklar uyur mu?
- Evet uyurlar. Işıklar sönünce yüzmeyi
bırakıp kumun üzerine çökerler ve uyurlar.
Göz kapakları olmadığı için uyumaz sanılır
ancak ışığı yaktığınızda bir zaman uyamanayıp etrafından habersiz bir şekilde dururlar.

Fakat hancı yiyecek olarak sadece bir balık olduğunu söyler ve bunu paylaşmalarını önerir. Bunun üzerine Hoca
- “Ben balığın sadece başını yiyeceğim” der. Hancı bunun nedenini sorar,
Hoca’da:

- “Sen koca gövdeyi yedin karnını doyurdun ben sadece kafayı
yedim aç kaldım” der Hoca
da bunun üzerine:
- “Bak nasıl da hemen
akıllandın”

Ayrıca insandan sonra sadece zevk için
seks yapan tek canlı yunuslardır.

- Balıkların kulakları var mıdır?
- İç kulakları vardır. Bizim kadar mükemmel duyamazlar. İç kulak olduğu için daha
çok uğultu şeklinde duyarlar. Ancak duyarlar.
- Balıklar işer mi?
- Evet ancak memeliler gibi değil. Onlar
zehirli bir madde olan amonyağı solungaçlarından sıvı olarak çıkarırlar.

- “Balık başı zekayı arttırır, balık başı yiyen insan akıllı olur”
der. Bunun üzerine diğer yolcu hemen atılır ve
Hocaya:
- “Balık başını niye sen yiyeceksin,
ben yemek istiyorum” der. Hoca da
itiraz etmez ve balığın
koca gövdesini Hoca
yer ve bir güzel karnını
doyurur, diğer yolcu ise
sadece balığın başını yer
ve sonra Hocaya seslenir:

lar değillerdir ancak kısa süreli de değildir
hafızaları. Bunu siz de fark edebilirsiniz.
Balıklarınızı ışığı yakıp yemlerseniz ışığı
her yaktığınızda hemen öğrendikleri üzere
yukarı çıkarlar.

- Balıklar uyurken gözleri açık olduğu için görürler mi?

-Denizler aleminin en akıllı canlısı
hangisidir?

- Hayır. Tıpkı biz uyurken kulaklarımızın
açık olduğu halde duymadığımız gibi.

- En hızlı yüzen balık hangisidir?
- Bir kılıç balığı çeşidi olan yelken balığı.
Saatte ortalama 100 km hızla yüzer. Bu iş
çitanın karada 100 km hızla koşmasından
çok daha zor bir iştir.

- Balıklar su içer mi?
- Bazıları evet, bazıları hayır. Tuzlu su
canlıları su içerler. Tatlı su balıkları ise tatlı
suyun özelliğinden dolayı vücutlarına giren
fazla suyu atmak için uğraşırlar. Bunun için
su içmelerine gerek kalmaz.

- Solungaçlılar aleminin en akıllı
canlısı hangisidir?

- Balıkların hafızası 3 saniye midir?
- Hayır yapılan araştırmalar ve deneyler (Mytebuster da bununla ilgili bir deney
yapmıştı.) onların hafızalarının 3 saniye
olmadığını gösteriyor. Çok zeki hayvan-

- Yunuslardır. Yunuslar sadece denizlerin
değil dünyanın en akıllı canlılarındandır.
Dünyanın en zeki hayvanı şempanzelerdir.
Kuşlarda kargalar, denizlerde yunuslardır.

- Tabiki ahtapotlar. Ahtapotların kaçamadığı bir yerden hiçbir deniz canlısı kaçamaz. Ne kadar akıllı olduklarını varın siz
düşünün. Ayrıca romanlarda, efsanelerde
geçtiği gibi de gemileri batıracak kadar da
asla büyümezler.

KOOPERATİFLERİMİZ
KOOPERATİFLERİMİZ
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Hatay Su Ürünleri Kooperatifleri
Bölge Birliği
Birliğimiz 23.01.2006 tarihinde 13 üye kooperatiften oluşmuş ve Hatay birlik başkanı Nihat Beyazıt’ın cabaları ile kurulmuştur.
Hatay Birliğimizin amacı, Su ürünleri istihsalini artırmak amacıyla ortak kooperatiflerin ihtiyaç duyacakları mesleki, teknik, mali ve idari konularda ortaklarına yardımcı olmak.
Bölgemizde bulunan 13 kooperatifin, sadece 4
tanesinde balıkçı barınağı mevcuttur. Bunlar İskenderun, Dörtyol-Yeşil, Konacık-Işıklı ve Kapısuyu-Çevlik limanlarıdır.

Birliğimiz, başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile
kooperatifleri her ay ziyaret eder, üyeleri dinler
kooperatiflerinin sıkıntıları ya da yeni fikirleri ilgili
makamlara yazışmalarla bildirilir ve sonuçları takip
edilir ve çözüme kavuşması sağlanır.
Bölgemizde 1940 tan beri balıkçılık sektörü ciddi
bir yer almış ve o zamanlardan şimdiye kadar binlerce insan geçimini bu yolla sağlamış ve bölge halkına
taze balıklar sunulmuştur.
Birliğimiz kurulduğu günden itibaren birçok sıkıntılarla karşı karşıya gelmiş ve bu konularla ilgili kamu
ve özel kuruluşlarla işbirliği içinde çalışılarak üstesinden gelinmiştir.

2005 yılında İskenderun körfezinde batan İspanya Bandıralı M/V ULLA adlı geminin 2200 ton toksit
madde taşıdığı iddia edildi, kıyı emniyeti ve gemi
kurtarma işletmeleri tarafından incelemeler ve teknik kontroller başlatıldı.

Dönemin milletvekilleri, kooperatif başkanı ve
yardımcıları, il/ilçe tarım müdürlükleri ve diğer yetkililer atığın zararlı olup olmadığı konusundaki incelemelerini yakinen takip etmiş TÜBİTAK’tan gelen
araştırma heyetiyle keşfe bizzat çıkmışlardır. Sızan

atığın zararlı olma ihtimali ve psikolojisiyle balıkçı
mağdur olmuş, o yıl yayılan dedikodu ve korkuyla
halk balık yemekten kaçınmış balıkçıların yakalamış
olduğu balıklar satılamamıştır. Araştırmalar sonunda
gelen ‘temizdir’ raporlarıyla bir nebze de olsa balık
yeme oranları gün geçtikçe artmaya başlamıştır.
Mustafa Kemal Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkilileri ile birçok proje ve araştırmada yer alan
Bölge Birliğimiz her zaman eğitime ve ilme önem
vermiş, her fırsatta öğrencilerin ve araştırmacıların
yanında olmuştur. Kırk yılı aşmış sektör tecrübesi ile
Bölge birlik başkanımız Beyazıt Türkiye’nin her bölgesindeki gerek üniversite yetkililerine olsun gerek
tarım müdürlükleri yetkililerine birçok konuda öncü
olmuş ve yönlendirmiştir. Sadece ülkemizde değil
dünyanın her yerinden kendisine ulaşan meslektaşlarına bildiklerini açıklamaktan, yardım etmekten
hiçbir zaman kaçınmamıştır.

Eğitime önem vermesi özelliğinden yola
çıkarak,2011 Yılında İskenderun’da kurulan denizcilik okuluna İskenderun limanında bir oda
tahsis ederek öğrencilerin uygulamalı sınıfta
eğitim görmelerini sağlamıştır. Maddi gücü
olmayan balıkçı camiasının çocuklarına eğitim
bursları verilmesini sağlamıştır.

Türkiye de ilk kez su ürünleri kooperatifi adına
ÖTV’siz yakıt alma Bölge birliğimiz başkanı Nihat
Beyazıt’ın kooperatif başkanlığı yaptığı dönemde
gerçekleşmiş ve tüm Türkiye’deki kooperatiflere örnek olmuştur.2005 -2008 yılları arasında balıkçıya
rahat mazot alıp kullanma olanağı getirirken, düzensiz ödemeler sonucunda bu sistem bozulmuştur. Kooperatif başkanı ve diğer sorumlu üyelerin kararıyla
üye balıkçıların rahat çalışmaları için kooperatif bünyesine 100 tonluk yakıt tankeri alıp dağıtım yapılmıştır. Her şeye rağmen balıkçının her zaman yanında olan Bölge Birliği başkanı, aynı zamanda IMEAK

Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi meclis üyesi
olarak balıkçı ve balıkçılığın vekilliğini bu koldan da
üstlenmiştir.

Her fırsatta balıkçıların sorunlarını dinleyen
Türkiye Su Ürünleri Kooperatifi merkez birlik
yönetim kurulu üyesi olan Hatay bölge birlik
başkanı Nihat Beyazıt, Merkez Birlik Başkanı
Sayın Ramazan Özkaya ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile sorunların çözümünde beraber
hareket etmiştir.
Günümüzde sektörü ciddi tehdit eden Termik
Santral atıkları balıkçıların korkulu rüyası haline
gelmiştir. İskenderun Organize Sanayi Bölgesinde
kurulan termik santral kurulum aşamasında aktif

hale gelmemesi için çabalar sarf edilmiş ancak engel
olunamamıştır.
Aktif çalışmaya başlayan santral atıkları çok kısa
bir sürede kirliliğini denize döktü. Ekmeğini körfezden kazanan balıkçı camiası santralin durdurulması
yönünde çabalarına devam etmektedir.
Yaşam-tarım alanlarını zehirleyen, su kaynaklarını
kirleten insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu
durum ile Başkan Beyazıt ve bazı üyeler çeşitli kuruluş ve yetkililerle görüşmelerini sürdürmektedir.
Hatay, Türkiye’nin güneyinde bulunan en kalabalık on üçüncü şehri olmakla beraber, doğusunda
ve batısında Suriye’ye komşudur. Türkiye’nin Suriye
ve Lübnan’a olan balık ihracatının büyük bir oranı bu
bölgeden toplanan balıklarla sağlanmaktadır.

