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Değerli Balıkçı Dostlar; Toplumumuzda 
balıkçıya karşı özel bir saygı duyulmak-
tadır. Dünya çapında büyük sağlık krizleri, 
ekonomik buhranlar ve üretim için mut-
lak ihtiyaç duyulan bütün girdilerde anor-
mal artışlar. Erhan EKMEN Sayfa 2>

AB’deki Gibi Olmak İçin Kooperatif Şart
Urla, tarihte bilinen adıyla Urli, çok eski za-

manlardan bu yana balıkçılık, zeytincilik, üzüm 
bağları, enginar yetiştiriciliği gibi onlarca ta-
rımsal faaliyetin yapıldığı, verimli topraklara 
ve bir o kadar bereketli sulara sahip İzmir’in 
güzide bir ilçesidir. Murat ENGİNER  Sayfa 3>

Balıkçılığı Bir Meslek Haline Dönüştürebilmek
Kadın balıkçılarla ilgili tanımlanan sorunların 
temelini, balıkçılığın erkek mesleği olarak al-
gılanması oluşturmaktadır. Bu durum deva-
mında meslekte kadınların yeri konusunda 
veri eksikliği ve diğer sorunların kök nedenini 
oluşturmaktadır.  Esra KARTAL Sayfa 4>

SÜR-KOOP Kadın Balıkçı Durum Raporu

Karadeniz’in İlk Elektronik Balık Mezatı

“Ezber Bozan Balıkçılar Projesi” 
ile Gerze’de Hayata Geçti

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliğimiz tarafından hazırlanan 'Ezber 
Bozan Balıkçılar Projesi' kapsamında Türkiye’de bir ilk olan online ve 
elektronik mezat uygulaması Gerze’de hayata geçti.

‘Ezber Bozan Balıkçılar Projesi’ 
kapsamında Türkiye’de perakende 
olarak ikinci, Elektronik Mezat olarak 
ilk olan proje Gerze’de hayata geçti.

Sinop ve Türkiye için önem taşı-
yan Ezber Bozan Balıkçılar Projesi 
açılış töreni gerçekleşti.

Gerze İlçesi Balıkçı 
Barınağında gerçekleştirilen 
törene Vali Yardımcısı Abdullah 
Şahin, Gerze Kaymakamı 
Tekin Dündar, Gerze Belediye 
Başkanı Cevat Şensoy, İl 
Tarım ve Orman Müdürü 
Fatih Önlem, Sür-Koop 
Merkez Birliği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Barış 
Zaman, Sinop- Kastamonu Su 
Ürünleri Kooperatifi Bölge 
Birliği Başkanı Turhan Öztürk, 
Gerze Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Gültekin Olgunsoy, 
kurum amirleri ve siyasi parti 
temsilcileri ile vatandaşlar 
katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayan törende bir 
konuşma yapan Vali Yardımcısı Ab-

dullah Şahin projenin hem Sinop’ 
a hem de ülkemize hayırlı olması-
nı diledi. Şahin, “Bu proje ile daha 
çok sürdürülebilir balıkçılığın hem 
Gerze’de hem Sinop’ta örnek olaca-
ğını düşünüyorum. Bu projenin hem 
Sinop’umuza hem de diğer balıkçı 
kooperatiflerimize örnek olması açı-
sından önemli bir yeri var” dedi.

Proje ile Vatandaşlara 
Günlük Taze Balık Yedirmeyi 
Amaçlıyoruz

Programda daha sonra söz alan 
Gerze Su ürünleri Kooperatifi Başka-
nı Gültekin Olgunsoy, proje ile vatan-
daşlara günlük taze balık yedirmeyi 
amaçladıklarını söyledi. Olgunsoy, 
“projemiz yerel olarak Türkiye’ de 
2.; genel olarak da ilk. Dünya’ da biz-
den başka uygulayan bir kooperatif 
yok. Bu proje de bizlere destek olan 
birlik başkanlarımıza, özellikle mer-
kez birlik başkanımıza çok teşekkür 
ediyorum. Şimdiden bütün halkımıza 
hayırlı olsun” diye konuştu.

Gerze, Balıkçılık Sektöründe 
İlimiz İçin Önemli Bir Konuma 
Sahip

Sinop’un 175 km. sahil şeridinin 
yaklaşık 30 km. sinin Gerze İlçesine 
ait olduğunu hatırlatan Sinop İl Ta-
rım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, 
bu anlamda Gerze’nin balıkçılık açı-
sından son derece önemli bir konu-
ma sahip olduğunu söyledi. Önlem; 
“Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Fa-
tih Önlem, Sinop İli ve Ülkemizde Su 
Ürünleri sektörünün önemine dikkati 
çekerek, Sinop’un 175 km. sahil şe-
ridinin yaklaşık 30 km. si Gerze İlçe-
sine aittir. İlimiz dolayısıyla Gerze il-
çemiz Balıkçılık açısından son derece 
önemli bir konumdadır. Balıkçılarımı-
zın avlanma sezonuna ilişkin ilk işa-
reti aldıkları bölge olması nedeniyle, 
su ürünleri üretimi içinde önemli bir 
ekonomik paya sahiptir” dedi.

Haberin Devamı Sayfa 4>

Muğlalılar, Kendi Balıklarını Stokluyor 

Balıkçılar Kalkınıyor 
Projesi
S.S. Muğla Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri 

Birliği, “Muğlalılar, Kendi Balıklarını Stokluyor, 
Balıkçılar Kalkınıyor” Projesiyle: Şoklama ve 
Soğuk Hava tesisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sür-Koop Muğla Birliği; Su Ürün-
leri Şoklama ve Soğuk Hava Depo-
su Tesisi ile ilgili GEKA 2020 Yılı 
Kooperatif ve Birliklerin Rekabet 
Gücünün Geliştirilmesi Programı 
Kapsamında proje mali desteğini 
alınmasını “Muğlalılar, Kendi Balıkla-
rını Stokluyor, Balıkçılar Kalkınıyor” 
projesi ile üst limit 500.000 TL olan 
destek kapsamında %90 oranında 
hibe desteği almaya hak kazanmıştı.

Günlük 1 ton şoklama kapasitesi 
olan tesiste; Levrek, Çipura, Alaba-
lık, Sardalya,Tirsi, Kefal, Kupez, Ah-
tapot, Kalamar, Sübye gibi ürünlerin 
yanı sıra isteğe göre fileto, temiz-
lenmiş, şoklanmış şekilde satışa su-
nulacak. Tesis -18 °C ‘de depolama , 
-40°C’de şoklama işlemlerini gerçek-
leştirecek.

Yapımı tamamlanan tesis, bölge-
de su ürünlerinde sürdürülebilirlik, 
ekonomik kazanç sağlamak ve böl-
gedeki çevrenin korunması açısın-
dan önemli görevler üstlenmekte. 
Ayrıca tesis bünyesinde; su ürünleri 
mühendisi, gıda mühendisi ve kadın 
balıkçılara istihdam sağlanacak.  

 21 Aralık 2023 tarihinde gerçek-
leşen açılış törenine; Balıkçılık ve 
Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mus-
tafa Altuğ ATALAY, Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı 
Turgay TÜRKYILMAZ, Balıkçılık ve 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiş-
tiricilik Daire Başkanı Tanju ÖZDE-
MİRDEN, Muğla İl Tarım ve Orman 
Müdürü Barış SAYLAK, SÜR-KOOP 
Genel Başkanı Ramazan ÖZKAYA, 
Su Ürünleri Şube Müdürü Erdinç KI-
LIÇ, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü 

Mustafa YEŞİLKAYA, Bodrum İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Durmuş 
ÇAKIR, Milas İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Ali PARLU, Proje Danışmanı 
Öykü ÇAKIR, Su ürünleri Mühendisi 
Burak BOLEL, Su ürünleri koopera-
tifleri başkanları ve ortakları katılım 
sağladı.

Açılış konuşmasında, tesise gös-
termiş oldukları ilgi ve desteklerin-
den dolayı, emeği geçen herkese te-
şekkürlerini sunan S.S. Muğla Bölge 
Birlik Başkanı Serhat KOZİNOĞLU, 
“Tesisin tüm balıkçılarımıza ve koo-
peratiflerimize  hayırlı uğurlu olma-
sını diliyorum” dedi. 

Muğla İl Tarım ve Orman Müdü-
rü Barış SAYLAK “Üretimden gelen 
gücümüz ile üreticilerimizin refah 
düzeyini yükseltmek sosyo-kültü-
rel olarak kalkınmasını sağlamak ve 
Muğla’nın bitki örtüsünde ortaya çı-
kan ürünleri markalaştırarak pazar-
lamasını sağlamak en büyük hedefi-
miz” açıklamasında  bulundu. 

Kooperatiflerin yaratmış oldukları 
ekonomik değere vurgu yapan Ba-
lıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü 
Dr. Mustafa Altuğ Atalay, “Türkiye 
genelinde 10 bine yakın kooperati-
fimiz var, bunun 500’ü Muğla’da bu-
lunuyor. Ocak ayı itibariyle koopera-
tif kurmak zorlaşacak. Kurulması zor 
olan kooperatiflerin çalışması kolay-
laşacak. Daha rahat ekonomik des-
tek alacaklar. Kooperatifçiliğin son 
derece önemli olduğunu biliyoruz. 
Biz kooperatifçilere özel haklar ta-
nıyoruz. Tanıdığımız bu özel hakları 
daha da artırarak değerli üreticileri-
miz ile birlikte çalışacağız” dedi. 
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AB’deki Gibi Olmak İçin Kooperatif Şart
Değerli Balıkçı Dostlar; Toplumumuzda balıkçıya karşı özel bir saygı duyulmaktadır. Dünya çapında büyük sağlık krizleri, 

ekonomik buhranlar ve üretim için mutlak ihtiyaç duyulan bütün girdilerde anormal artışlar olmasına rağmen Türk Halkı bir gün 
balıksız kalmamıştır. 

Artık herkes sizlerin denizin ortasında zor 
şartlarda çalışan, canını ortaya koyup ekmeği-
nin peşinde koşan, gönlü büyük, bileği sağlam 
gerçek emekçiler olduğunuzu biliyor. Ama ba-
lıkçımız bundan çok daha fazlasını hak ediyor. 
Allah’ın izniyle “vira bismillah” diyerek denize 
açılan balıkçının denizde hayatı, limana dö-
nünce emeği maalesef sadece Allaha emanet 
kalıyor.. Halbuki rastgele anlayışının ötesinde 
balıkçımıza sahip çıkılması gerekiyor. 

Balıkçımız Dünya balıkçılarına göre 
ciddi üstün meziyetlere sahiptir. Dünya-
nın birçok yerinde balıkçı bizim aksimi-
ze yeterli bilinç düzeyinde değildir. 

Sadece bizde değil, bütün Dünya balıkçılığı-
nın ortak sorunu, denizlerdeki sınırlı kaynak-
ların her geçen gün daha fazla zorlanıyor ol-
masıdır. Ben avlamasam da diğerleri nasıl olsa 
ava çıkacak düşüncesiyle birçok ülkede aşırı 
avcılık yapılmaktadır. Ülkemizde ise; balıkçımız 
devlete baskı yaparak alınan önlemleri gönül-
lü olarak daha da sıkılaştırmaktadır. Balığın 
korunması gereken bir nimet olduğunu en iyi 
bilen balıkçılarımız, bu konuda en bilinçli kişiler-
dir. Bu insanların hak ettikleri şekilde yeterince 
arkasında durulduğunu ve desteklendiklerini 
söylemek maalesef mümkün değildir. 

Dünya’da ve Avrupa Birliği’nde balık-
çılık sektörü hızla gelişmektedir. Teknik 
alt yapı olarak bizim balıkçımız asla 
geri değildir. Ülkemizin balıkçı filosu 
Avrupa ülkeleri arasında en büyük 
avlanma kapasitesine sahip filolardan 
birisidir. 15 binden fazla balıkçı gemi-
miz bulunmaktadır. Bunların %10’u 12 
metreden daha büyüktür. 30 metreden 
daha büyük 275 teknemiz yüksek av 
kapasitesine sahip endüstriyel avcılık 
grubundadır. 

Hatta öyle ki bazı balıkçılarımızın sahip ol-
duğu teknoloji, imkân ve kabiliyetler okyanus-
larda bile avcılık yapabilmelerini mümkün kıl-
maktadır. Buna rağmen ülkemiz ihtiyaçları göz 
önüne alındığında mevcut durumun acilen çok 
daha fazla geliştirilmesi ve balıkçımızın güçlen-
dirilmesi gerekmektedir. Bunun için Dünyadaki 
gelişmelerin özellikle de Avrupa Birliği’nin ya-
kından takip edilmesinde büyük fayda bulun-
maktadır. AB üzerinde durulmasının sebebi, 
üye ülkelerin balıkçılık alanında sürdürdüğü 
ortak politika ve bunun altında piyasaya yöne-
lik uyguladıkları ortak düzenlemeleri ile oluş-

turdukları sistem sonucunda Dünya çapında 
bir güce ulaşmış olmalarıdır. AB’deki balıkçının 
imkanlarına bizim balıkçımızın da sahip olması 
açısından, tam üyelik yolunda sürdürdüğümüz 
çalışmalar bu sistemi yakından tanımak ve ül-
kemizde uygulayabilmek için bir fırsat yarat-
maktadır. Yalnız şunu belirtmeliyim ki; AB’ye 
uyum kapsamında yürütülen çalışmaların esas 
hedefi, Avrupa Birliği’ne tam üye olalım ya da 
olmayalım; uyum çalışmalarını tamamlaya-
rak, bizim balıkçımızın Avrupa’daki emsalleri 
ile rekabet edebilmesi için öncelikle onlar gibi 
örgütlenmesi ve örgütlü güçlerini iyi kullana-
bilmesini sağlamaktır. Değilse; AB mevzuatı-
nı tercüme edip  gerekli organizasyonel yapı 
oluşturulmadan “işte mecburi istikamet bunu 
yap” demek sorunlarımızı çözmeyecektir.

AB’nin 1970 yılında oluşturuldu-
ğu meşhur Ortak Balıkçılık Politika-
sı, en son 2013 yılında yeniden dü-
zenlenerek 1380 kanun numarası 
ile yayınlanmıştır. Ne tesadüftür 
ki bizim meşhur kanun numaramız 
1380 ile aynıdır. AB Ortak Balıkçı-
lık Politikasının uygulamasına ilişkin en önemli 
mevzuat ise yine aynı tarihte yayınlanan 1379 
sayılı Ortak Piyasa Düzenleri ile ilgili olan mev-
zuattır. Bu mevzuattın bizler için en dikkat 
çekici yanı Üretici Örgütlerine eskisinden çok 
daha fazla görev vermesidir. Yeni mevzuat 
ile sürdürülebilir balıkçılık ve piyasa üzerinde 
üretici örgütleri daha güçlü bir yapıya kavuş-
turulmuştur. Son 10 yıldır bu gelişimin olumlu 
sonuçları alınmaktadır.

AB balıkçılık alanında sürdürdüğü 50 yıllık 
politika sonucunda önce sektöre müdahale için 
en iyi yolun üretici örgütleri olduğunu keşfet-
miş, daha sonrada onların sektörel planlamada 
daha güçlü olmaları için piyasada pazarlama 

alanında daha güçlü olmaları gerektiğini anla-
mıştır. Halen AB’de 230’dan fazla AB tarafın-
dan onay almış (tanınma hakkı kazanmış) Üre-
tici Örgütü bulunmaktadır. 

Ülkemizde 30 binden fazla balıkçımı-
zın ortak olduğu 570 kadar su ürünleri 
kooperatifi bulunmaktadır. Bu sayıya 
1.200’e yakın balıkçının üye olduğu 

yaklaşık 30 adet yetiştirici ve 
avcı birliklerimizi de ekler-
sek ülkemizdeki balıkçımızın 
büyük çoğunluğunun örgüt-
lendiğini yani örgütlenmek 
ile ilgili bir sorunu olmadığını 
söyleyebiliriz. Burada dikkat 

edilmesi gereken husus; örgütlenmek 
ya da örgüt sayısının çokluğu değil, 
mevcut örgütlerin etkinliği ve ortağına 
verdiği hizmetin kalitesidir. 

Balıkçılığımız kurumsal, yasal ve idari mevcut 
yapısı çevresel, ekonomik ve sosyal boyutları-
na uygun olarak daha da geliştirilmelidir.  Bu ya-
pıya göre üretici örgütleri aracılığıyla balıkçının 
daha katılımcı bir paydaş mekanizması içinde 
yer alması, kendi çıkarlarını kendisinin koruya-
bilmesini sağlanacaktır. Balıkçılık kaynaklarının 
sürdürülebilir kullanımı için AB ile uyum çer-
çevesinde Türkiye tarafından gerçekleşmesi 
gereken hedeflerin daha bilinçli ve kısa sürede 

alınmasına ihtiyaç vardır. Aslında başarılması 
çok zor olmayan bu hedeflere ulaşılması duru-
munda; değer zincirinde daha etkin rol alarak 
rekabet gücünü arttıran örgütler oluşturularak; 
balıkçının daha çok gelir elde etmesi, emeğinin 
karşılığını alması sağlanabilecektir. Böylelikle 
mevcut kooperatiflerimiz piyasada fiyat oluşu-
munda etkin olması ve üretici gelirini arttıran 
AB’deki emsalleri gibi piyasa yönetiminde güç-
lenmesi sağlananabilecektir.

Ülkemiz, yetiştiricilik ve avcılık açısından 
modern ve güçlü bir altyapıya sahip olmasına 
rağmen değer zincirinde yeterince rol alamadı-
ğı için ne iç piyasada, ne de AB pazarında ba-
lıkçımızın iyi fiyat alamadığı ve etkin olamadığı 
görülmektedir. Hiç şüphe yok ki bunu sağlama-
nın yolu AB’deki gibi üretici örgütleridir. Ülke-
mizde su ürünleri sektöründe AB ile uyumlu 
hatta AB’dekinden daha güçlü bir örgütlenme 
yapısının oluşturulması için atılan ilk adımda 
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği büyük 
katkılarda bulunmuştur. Bundan sonra, ileride 
yapılacak yeni projeler ile bundan sonra atıla-
cak adımlarda ülkemizde oluşturulacak sistem-
de kooperatiflerin ne kadar önemli roller üstle-
nebileceği konusunda örnek olmaya ve destek 
vermeye devam edeceğine inanıyorum. Dünya 
çapında su ürünleri kooperatifçiliği konusunda 
merkez teşkilatın başkan yardımcılığını yapmış 
Sürkoop’un yine başarılı işler yapacağından 
eminim. 



EÜ Su Ürünleri Fakültesi Binbir Gıda Konfe-
rans Salonunda 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde 
düzenlenen çalıştaya; TOB, BSGM Genel Mü-
dürü Dr. M. Altuğ ATALAY, Daire Başkanı Doç. 
Dr. Mahir KANYILMAZ, EÜ Su Ürünleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Uğur SUNLU, Dekan Yrd. Prof. 
Dr. Tolga DİNÇER, S.S. Su ürünleri Kooperatif-
leri Merkez Birliği Genel Başkanı Ramazan ÖZ-
KAYA, Genel Müdürü Dr. Ercan ERDEM, Genel 
Koordinatörü Reyhan YAKIŞIR, akademisyen-
ler, Bakanlık taşra teşkilatı temsilcileri, balıkçı-
lar, STK'lar ve Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge 
Birlik Su ürünleri Mühendisleri katıldı.

II. Ulusal Yapay Resif Çalıştayı'nda, ilk çalış-
taydan sonra geçen dört yıl içerisinde ülkemiz-
de yapay resifler konusunda yapılan bilimsel 
ve yönetimsel çalışmaları değerlendirmek, 
paydaşların tecrübelerini dile getirmelerini 
sağlamak, sorunları ele almak ve geleceğe yö-
nelik somut öneriler ortaya koymak amaçlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Ata-
lay ise, “Yapay resiflerin önemi son 35-40 yıl-
dır dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça 
artmıştır. Gerek Bakanlığımız tarafından uygu-
lanan projelerden gerekse bilim insanlarımız 
tarafından yapılan çalışmalardan uygulamada 
ve uygulamaya esas kriterlerin geliştirilme-
sinde önemli gelişmeler elde ettik. İlkini 2018 
yılında gerçekleştirdiğimiz Ulusal Yapay Resif 
Çalıştayı’nda elde edilen çıktılar da konuyla il-
gili çalışmalarımızda bizlere ışık tuttu. Yüksek 
maliyetlerle hayata geçirilen yapay resiflerin 
hedeflenen amaçlarına ulaşmasında, tüm pay-
daşların birbirleriyle olan etkileşimlerinin el-
zem olduğunu düşünüyor ve bu amaca hizmet 
edecek II. Ulusal Yapay Resif Çalıştayını bugün 
burada düzenliyor olmaktan mutluluk duyuyo-
ruz” dedi.

Çalıştayda yapay resif projelerinin mevcut 
durumu, yapay resiflerin balıkçılığa, ekosiste-
me, dalış turizmine etkileri konularında alanın-
da uzman konuşmacılar tarafından sunumlar 
yapıldı. Ayrıca konuşmacılar yapay resiflerin 
sosyo-ekonomik etkileri, yapay resif alanları-
nın yönetimi ve mevzuatı, mühendislik çalış-
maları konularında da sunumlar gerçekleştirdi.

Yapılan oturumlarda;  Altan Lök, “Türkiye’de 
Yapay Resif Çalışmalarının Tarihsel Gelişimi”, 
Derya Özcan “Yapay Resiflerde Mevcut Durum 
ve Yasal Düzenlemeler”, Dilek Türker ve Kadri-
ye Zengin “Edremit Körfezi Doğal Resiflerden 
Yapay Resiflere 5 Yıllık Zaman Serisinde Ba-
lık Faunası Özelinde Biyo-çeşitliliğinin Tespit 
Edilmesi”, Evrim Kalkan Tezcan, Çağla Meral 

Akgül, Selçuk Şahutoğlu, Yiğit Alaşehir, Devrim 
Tezcan, “Türkiye’de İlk Üç Boyutlu Yapay Resif 
Uygulaması”  konularında sunumlar yaptı.
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“Balıkçılığı bir meslek haline 
dönüştürebilmek, kooperatifimizin 
en güçlü arzusudur.”
Urla, tarihte bilinen adıyla Urli, çok eski zamanlardan bu yana 

balıkçılık, zeytincilik, üzüm bağları, enginar yetiştiriciliği gibi 
onlarca tarımsal faaliyetin yapıldığı, verimli topraklara ve bir o 
kadar bereketli sulara sahip İzmir’in güzide bir ilçesidir.

Tarım demek; emek demektir, sabır demek-
tir, dayanışma ve yardımlaşma gerektirir. Bu 
sebeple ve ihtiyaçla Urla da çok sayıda tarım-
sal kooperatif ve su ürünleri kooperatifi kurul-
muştur.Bu dayanışma fikri ile 1988 yılında, av-
ladıkları balıkları pazarlamak amacıyla kurulan 
S.S.Urla İskele Su Ürünleri Kooperatifi, bunlar-
dan bir tanesidir.

İlçemizde, kurulduğu günden bu yana 
hiç ara vermeden yürüttüğü balık satış 
faaliyetinin yanında (halk arasında 
bilinen adıyla ‘balık mezatı’), balıkçı lo-
kali, özel tekne barınma hizmeti, tekne 
bakım, onarım ve konaklama faaliyet-
leriyle uğraşarak gelir elde eden, elde 
ettiği gelirin belirli bir miktarını ortak-
larına hibe destekler vererek sürdüren, 
bünyesinde şu an da 15 kişi istihdam 
eden öncü bir kurumdur.

Kooperatifçiliği ve gerekliliklerini benimse-
yen yönetim anlayışımız sayesinde yaptığımız 
her faaliyette kazanç elde etmenin önünde, 
sistem kurmayı, bu sistemin sürdürülebilirliği-
ni, kişiye değil sisteme ve liyakata sadık kal-

mayı hedeflemekteyiz.
Bu anlayış ışığında faaliyetlerimizin şeffaf, 

temel ilkelere sadık ve hesap verilebilirliğini 
arttırmak amacıyla yeni uygulamaları, bilgisa-
yar destekli, özel yazılımlarla beslenen çalışma 
koşullarını oluşturduk.

Bu sayede, gerek bağlı bulunduğumuz Ba-
kanlıklar nezdinde, gerek ortaklarımız huzu-
runda, gerekse de üst birliğimiz ve merkez 
birliğimiz olan SÜR-KOOP tarafından örnek 
gösterilmenin gururu ile çalışmalarımıza tüm 
gücümüzle devam etmekteyiz.

Hedeflediğimiz yenilikçi sistemi, kuruluş se-
bebimiz olan balık mezatımız da başlattık. Çok 
değil  bundan 4-5 yıl öncesine kadar satışlar 
klasik düzende, kağıt-kalem ile kayıt yapılarak 
not edilir, sonrasında bu notlar resmi makbuz-
lara aktarılır ve muhasebeleştirilirdi. Zaman ve 
zahmet gerektiren, bilgi verilebilirliği düşük 
olan bu çalışma yönteminden sıyrılarak; yeni 
şeffaf, veri toplama imkanı sunan, elektronik 
mezat sistemine geçtik.

Bu sistem sayesinde; müşteriler, satın aldık-
ları balıkların cinslerini, ağırlıklarını, kimin tara-
fından avlandığını öğrenme imkanına ulaşır-
ken, kooperatif ortakları ise; satışı tarafımızca 
yapılan av ürünlerinin kaç paraya, kime satıldı-
ğını bilme imkanına ulaşabilir oldular.

İdaremiz, hangi ortağımızdan ne kadar ka-
zanç elde ettiğimizi, ortakların kooperatif kat-
kılarını, kooperatifimizin günlük, haftalık, aylık 
ve yıllık balık satış miktarlarını  (kg cinsinden)
aynı zamanda da günlük kooperatif komisyon 
kazançlarını (TL bazında) net ve resmi olarak 
hesap edebilme gibi bir çok olumlu sonuca çok 
kısa, hızlı ve kolay ulaşabilir oldu.

Tüm gücümüzle çalışarak daha iyiyi, daha 
güçlüyü hedeflemekteyiz. Elde ettiğimiz kaza-
nım ve tecrübelerin ışığında, balıkçılığı bir mes-
lek haline dönüştürebilmek, kooperatifimizin 
en güçlü arzusudur. Saygılarımla...

Murat ENGİNER
S.S. Urla İskele  

Su Ürünleri Kooperatifler Birliği 
Müdürü

II. Ulusal Yapay Resif Çalıştayı 
İzmir’de Düzenlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB), Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Genel Müdürlüğü (BSGM) organizasyonuyla, 2018 yılında 
Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nde 
ilki düzenlenen Ulusal Yapay Resif Çalıştayı'nın ikincisi, TOB, 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi 
(EÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nin işbirliğiyle düzenlendi.
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GÜNDEMGÜNDEM
Karadeniz’in İlk Teknolojik Balık 
Mezatı Gerze’de Hayata Geçti

... 1. Sayfa Haberi

Online ve Elektronik Mezat Projesi 
Ülkemiz Balıkçılarına Örnek Olacaktır

Sinop ilinin zengin balık çeşitliliğine sahip ol-
duğunu söyleyen Sinop İl Tarım ve Orman Mü-
dürü Fatih Önlem, bu anlamda hayata geçirilen 
projenin ülke balıkçılarına da örnek olacağını 
ifade etti. Önlem; “İlimiz palamut, lüfer, hamsi, 
istavrit gibi ekonomik değeri yüksek olan pela-
jik türlerin göç yolu üzerinde bulunmakta, ayrı-
ca kalkan, mezgit, barbunya gibi dip balıklarının 
da bol olarak av verdiği sahalara sahiptir.

Bu nedenle günümüz teknolojilerin her alan-
da en üst seviyede kullanılmasını amaçlayan 
bu sistem SÜRKOOP destekli ‘Ezberbozan 
Balıkçılar Projesi’ kapsamında Türkiye’de bir 
ilk olacak olan şeffaf, güvenilir ve kayıtların 
elektronik ortama tutulacağı Online ve Elekt-
ronik mezat projesiyle Ülkemiz balıkçılarımıza 
örnek olacaktır” diye konuştu.

Verilen Destek Ödemeleriyle Ge-
leneksel Küçük Ölçekli Balıkçılığının 
Sürdürülebilirliği Hedefleniyor

2017 yılında yayımlanan “Geleneksel Kıyı 
Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Destek-
lenmesi Tebliği”   ile balıkçılara maddi destek 
verilmeye başlandığını ifade eden Sinop İl 
Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, bu sa-
yede geleneksel küçük ölçekli balıkçılığının 
sürdürülebilirliğinin hedeflendiğini belirtti. 
Önlem; “Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 
Bakanlığımızca yayımlanan  “Geleneksel Kıyı 
Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Destek-
lenmesi Tebliği” ile Balıkçılarımıza 2017 yılı 
itibariyle kıyı balıkçılarımıza destek verilme-
ye başlanmıştır. Desteklemelerimizle küçük 
ölçekli balıkçılığın devamlılığının sağlanması 
amaçlanmakta, bu sayede, geleneksel küçük 
ölçekli balıkçılığının sürdürülebilirliği hedeflen-
mektedir.

2022 yılında 384 balıkçımıza 490 bin 750 
TL ve Afetten Zarar Gören Küçük Ölçekli Ba-
lıkçılarımızın Desteklenmesi Tebliğ kapsamın-
da ikinci kez 383 balıkçımıza 489 bin 200 TL 
destekleme ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2022 
yılı olarak toplam 979 bin 950 TL balıkçılarımız 
hesabına aktarılmıştır.

2017 yılı itibariyle İl Müdürlüğümüze kayıtlı 
su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip kıyı balık-
çılarımıza toplamda 2 milyon 513 bin 350 TL 
ödeme gerçekleştirilmiştir.

2023-2024 yıllarında yine tekne boylarına 
göre 3 bin 500 TL ile 6 bin TL arasında ödeme 
yapılacaktır.

Su ürünleri varlığımız hepimize aittir. Su 
Ürünlerimizin sürdürülebilirliği ve değerinin 
korunması çok önemlidir. Bu konuda su ürün-
leri kooperatiflerine önemli görevler düşmek-
tedir.

Bu anlamda SÜRKOOP destekli Ezberbozan 
Balıkçılar Projesi kapsamına Türkiye’de bir 
ilk olacak olan şeffaf, güvenilir ve kayıtların 
elektronik ortama tutulacağı Online ve Elekt-

ronik mezat projesinin Gerze İlçemiz, İlimiz ve 
Ülkemiz balıkçılığına hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi. 

Yapılan konuşmaların ardından projenin açı-
lış kurdelesi kesildi. Açılış sonrasında ilçede 
elektronik ortamda ilk balık mezatı gerçekleş-
tirildi. Kaynak: VitrinHaber

Bölge Birliklerin İmecesi: 
Su Ürünleri Kooperatifleri 
Kadın Balıkçı Durum Raporu
Denizel biyoçeşitlilik ve balıkçılık için sürdürülebilir yönetimin 

sağlanabilmesi, çevresel, sosyal ve ekonomik sorunlara çözüm 
üretilmesini gerektirmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, 
balıkçılık sektörü için sosyal problemlerden biridir.

Kadın balıkçılarla ilgili tanımlanan sorunla-
rın temelini, balıkçılığın erkek mesleği olarak 
algılanması oluşturmaktadır. Bu durum deva-
mında meslekte kadınların yeri konusunda veri 
eksikliği ve diğer sorunların kök nedenini oluş-
turmaktadır. Bütüncül balıkçılık politikalarının 
oluşturulabilmesi ve kooperatifleşmenin temel 
ilkelerinden olan “demokratik yönetimin” tah-
sisi için balıkçılık mesleğine emek veren herke-
sin cinsiyet ayırmaksızın dahil edilmesi, etkin 
yönetim için gereklidir. Bu nedenle balıkçılıkla 
ilgili verilerin detaylı ve kapsayıcı edinilmesi, 
olmazsa olmaz niteliğindedir. Balıkçılığın güç-
lenebilmesi için kimsenin geride kalmamasını 
sağlamak, yapılması gerekenlerdendir.

Kadın Balıkçılar İçin Mesleki Sorunlar
• Balıkçılığın, erkek mesleği olarak kabul 

görmesi
• Kadınların meslekte yardımcı olarak gö-

rülmesi
• Kooperatiflerde kadın temsiliyetinin ye-

tersizliği
• Veri eksikliği (ya da yetersiz veri)
• Balıkçılık politikalarında görünürlüğün dü-

şük olması
• Can güvenliği
• Meslek hastalıkları
• Sosyal güvence
• Aşırı ve yasadışı avcılık
Tanımlanan sorunlar, ülkemizin farklı bölge-

lerindeki kültürel yapıya göre şekillenen top-
lumsal cinsiyet rolleri ile farklılık göstermekte-
dir. Yine bu sorunların bir kısmı kadın ve erkek 
ayırt etmeksizin tüm balıkçıların sorunudur. 
Ancak konuyla ilgili çalışmalar, kadınların bu 
sorunlardan daha fazla etkilendiğini ortaya 
koymaktadır.

SÜR-KOOP, misyonu ve 2019 yılında kurdu-
ğu Kadın Balıkçı Komisyonunun amaçları doğ-
rultusunda Su Ürünleri Kooperatifleri Kadın 
Balıkçı Durum Raporu’nu hazırlamıştır. 

Tamamen gönüllülük esasına dayanarak yü-
rütülen bu çalışma, Bölge Birlikler ve Su Ürün-
leri Kooperatiflerinin gönülü katılımı ile ger-
çekleştirilmiştir. Böylece SÜR-KOOP üyesi 16 
Bölge Birlikten 8’i (Adana, Aydın, Çanakkale, 
İzmir, İstanbul, Muğla, Samsun, Tekirdağ) ve bu 
8 Bölge Birliğine üye olan ve olmayan toplam 
147 Su Ürünleri Kooperatifi katılmıştır. Rapor 
için veri toplama çalışmasının tasarımı, veri-
lerin analizi ve değerlendirilmesi SÜR-KOOP 
adına Esra Kartal, Prof. Dr. Vahdet Ünal, Prof. 
Dr. Zafer Tosunoğlu tarafından gerçekleştiril-
miştir. Bölge Birlik çalışanı Su Ürünleri Mühen-
dislerinden Akın Aşık (Tekirdağ), Bekir Zeren 
(İstanbul), Bekir Burak Bolel (Muğla), Demet 
Açıkgöz (Aydın), Ezgi Akkaya (İzmir), Funda Gül 

(Samsun), Mustafa Zabun (Çanakkale) Müzey-
yen Köksal (Adana) tarafından Su Ürünleri Ko-
operatifleri ile Ekim ve Kasm aylarında yapılan 
görüşmelerle edinilen verilerin özeti aşağıda 
sunulmuştur.

• Çalışmaya katılan SÜR-KOOP Bölge Birlik 
Sayısı: 8

• Çalışmaya katılan Su Ürünleri Kooperatif-
lerinin sayısı: 147

• Çalışmaya katılan Su Ürünleri Kooperatif-
lerinde ortak olan kadın balıkçıların sayısı: 
129

• Çalışmaya katılan Su Ürünleri Kooperatif-
lerinin yönetim ve denetleme kurulların-
daki kadın üyelerin sayısı: 8 

• Çalışmaya katılan Su Ürünleri Kooperatif-
lerinde balıkçılık yapan aile sayısı: 2943

• Çalışmaya katılan Su Ürünleri Koopera-
tiflerinin av sahasında ortak olan ya da 
olmayan eşi ile balıkçılık faaliyetlerine ka-
tılan kadın balıkçıların sayısı: 440

• Çalışmaya katılan Su Ürünleri Kooperatif-
lerinin av sahasında tek başına balıkçılık 
yapan kadınların sayısı: 9

Çalışmaya katılan her bir Bölge Birliğin kendi 
alanındaki balıkçılık faaliyetlerini bütüncül ta-
nımlaması, eylem ve söylemlerini daha geniş 
çerçeveden ortaya koyması adına da Su Ürün-
leri Kooperatifleri Kadın Balıkçı Durum Raporu 
ile sunulan veriler önemlidir. Bunun için çalış-
manın, tüm SÜR-KOOP Bölge Birliklerin yıllık 
rutin faaliyetleri arasına girmesi, verilerin gün-
cel tutularak ilgili çalışmaların daha gerçekçi 
planlanmasına katkı sunacaktır.

22 Ekim 2022 tarih ve 31991 sayılı Resmi 
Gazete ile yayımlanan Küçük Ölçekli Balıkçılı-
ğın Desteklenmesi konulu karar ile tekne or-
tağı ya da sahibi kadınlara tekne boyutlarına 
göre %25 oranında daha fazla destekleme 
yapılacağına yer verilmiştir. SÜR-KOOP Mer-
kez Birliğin 2019 yılında düzenlediği Kadın 
Balıkçı Komisyon toplantısı sırasında, kadın 
balıkçıların kooperatif ortaklığını teşvik edece-
ği gerekçesi ile bu uygulama önerisi Tarım ve 
Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü’ne sunulmuştur. Gelecek yıllarda da 
Su Ürünleri Kooperatifleri Kadın Balıkçı Durum 
Raporunun hazırlanması, destekleme kararı 
başta olmak üzere ilgili kararların etkilerinin 
yine Bölge Birlikler ve Su Ürünleri Koopera-
tiflerinin ortak imecesiyle ortaya konarak Ba-
kanlığın değerlendirmesine sunulması adına 
önemlidir.

Su Ürünleri Kooperatifleri Kadın Balıkçı Du-
rum Raporu, UNDP GEF-Küçük Destek Progra-
mı (SGP)’nin desteği ile SÜR-KOOP’un yürüttü-
ğü Ezber Bozan Balıkçılar Projesi kapsamında 
hazırlanmıştır.  

Esra KARTAL
SÜR-KOOP
Danışman
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Su Ürünleri Fuarı ve IYAFA Paneli
FutureFish EURASIA 10. Uluslararası Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Aquakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı 3-5 Kasım 2022 

tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi.
Fuar kapsamında 4 Kasım 2022 tarihinde 

IYAFA Paneli düzenlendi. Panelde IYAFA ek-
seninde küçük ölçekli balıkçılık ve su ürünleri 
yetiştiriciliğinin çevresel, sosyal ve ekonomik 
yönden sürdürülebilirliği, sorunlar ve çözüm 
önerileri konularına değinildi.

Panel; Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakül-
tesi öğretim görevlisiProf. Dr. Vahdet Ünal 
moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Panelde 
Özcan Türkoğlu (FAO Türkiye Kıdemli Prog-
ram Koordinatörü), Mustafa Özen (T.C. Tarım 
ve Orman Bakanlığı, İzmir İl Tarım ve Orman 
Müdürü), Mehmet Nuri Yılmaz (T.C.Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdür Yardımcısı) açılış konuşmalarını gerçek-
leştirdi. Konuşmacılar dünyada ve Türkiye’de 
su ürünleri sektörüne ilişkin genel bilgiler ile-
görev aldıkları kurumlar tarafından gerçekleş-
tirilen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Açılış konuşmalarından sonra ilk olarak Su 
Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-
KOOP) Genel Başkanı Ramazan Özkaya kü-
çük ölçekli balıkçıların sorunlarını dile getirdi.

Özkaya; 2022 yılının “Uluslararası Küçük Öl-
çekli Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı 
(IYAFA)”olarak ilan edilmesinin büyük önem 
arz ettiğini söyleyerek konuşmasına başladı. 
Her zaman söylediğimiz bir şey vardı "Ham-
si boyu küçük, değeri büyük" derdik, şimdi de 
geleneksek balıkçılık için "Ölçeği küçük, değeri 
büyük" diyoruz.

“Küçük ölçekli balıkçılar genelde 
devletin kendilerine destek vermesini 
ve yardım etmesini istiyor ancak eğer 
biz küçük ölçekli balıkçıların avlak 
sahalarını koruyabilirsek ve hayatını 
devam ettirebilecek kadar balık yakala-
malarını sağlayabilirsek zaten destek-
lere ihtiyaçları kalmaz. Diğer bir husus 
ise; büyük balıkçıların her türlü hava 
şartlarında denize çıkabilmesi ve bol 
miktarda balık avlaması, küçük ölçekli 
balıkçıların avladıkları balıkların değeri-
nin azalmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle bölgesel balıkçılık yönetimi-
ne geçilmeli ve balıkçılık yönetiminde küçük 
ölçekli balıkçıların hakları da göz önünde bu-
lundurulmalıdır. Ayrıca küçük ölçekli balıkçılar 
denizlerin koruyucularıdır. Küçük ölçekli ba-
lıkçılığın olduğu bölgelerde kaçak avcılık azal-
maktadır.

Türkiye’nin iç denizlere sahip olması ne-
deniyle avlayabileceğimiz balık stoklarımız 
sınırlıdır. Oysa ülkemizde açık denizlerde ve 
okyanuslarda avcılık yapabilecek kapasitede 
çok sayıda büyük balıkçı gemisi bulunmaktadır. 
Stoklarımız her geçen gün daha kötüye gitse 
de; balıkçı gemileri artan masraflarını karşıla-
yabilmek ve daha çok balık avlayabilmek için 
gemi boylarını ve motor güçlerini artırmaya 
devam etmektedir. Bu da bir kısır döngüye 
neden olmaktadır. Bunu engellemek amacıyla; 
Bakanlık gemi boylarına ve motor güçlerine sı-
nırlama getirerek ve kota uygulamaları ile avla-
nan balıkların insan gıdası olarak kullanılmasını 
sağlayabilir ve böylece balık fiyatları azalırken 
küçük ölçekli balıkçıların avladıkları ürünler de 
para edecektir.

Stoklarımızın sürdürülebilirliği için koruma 
ve kontrol faaliyetlerini daha sıkı hale getire-
rek özellikle kaçak avcılara göz açtırmamalıyız. 
Bunun için zorunlu karaya çıkış noktaları belir-
lenmeli ve bu noktalarda su ürünleri mühen-
disleri istihdam edilmeli ve yasak dönemde, 
bölgede, boyda avlanan balıkların karaya çı-
karılması engellenmelidir. Bakanlık su ürünleri 
mühendislerine sahip çıkarsa onlar da denizle-
re sahip çıkacaktır.

Burada tüketicilere de büyük rol düşmek-
tedir; tüketicilerin av zamanı ve boy yasakları 

hakkında bilinçli olması ve yasak zamanda, 
küçük boyda avlanan balıkları satın almaması 
gerekmektedir. Çünkü denizlerdeki balıklar 
sadece 18 bin balıkçı gemisinin malı değil, 
85 milyon insanın ortak malıdır.”

Panelde ikinci olarak Su Ürünleri Yetiştiri-
cileri Merkez Birliği (SUYMERBİR) Başkanı 
Faruk Coşkun söz aldı.

Faruk Coşkun: “2022 yılının su ürünleri avcı-
lığı ve yetiştiriciliği yılı ilan edilmesinin sektör 
açısından çok önemlidir. Çünkü dünyada oldu-
ğu gibi ülkemizde de su ürünleri yetiştiriciliği 
yapan işletmelerinin büyük çoğunluğun küçük 
ölçekli işletmelerdir. Küçük ölçekli yetiştirici-
lerin en büyük sıkıntıları yatırım yapmak için 
bankalardan kredi kullanmak istediklerinde çok 
yüksek miktarlarda teminat istenmesidir. Diğer 
bir sorun ise küçük işletmeler ürettiği ürünü 
karşılık göstererek fabrikalardan ve bayilerden 
yem almaktadır. Önceki yıllarda 9-10 kg balık 
ile ödeyerek aldığı miktardaki yemi şimdilerde 
12 kg balık vererek karşılayabilmektedirler. Bu 
nedenle küçük ölçekli işletmelerin üretimlerin-
de aksamalar yaşanmaktadır. Küçük ölçekli iş-
letmelerden balık alan firmalar ise işletmelerin 
üretimde yaşadıkları bu aksaklıklardan dolayı 
devamlı bir şekilde balık tedarik edememeleri 
nedeniyle bu işletmelerden balık almak iste-
memektedirler. Ayrıca küçük ölçekli işletme-
lerin bütçeleri sınırlı olduğu için maalesef yeni 
üretim teknolojilerine ayak uydurmaları müm-
kün olmamaktadır. Küçük işletmeler açısından 
önemli diğer bir husus ise; devlet tarafından 
verilen yetiştiricilik desteklemeleridir. Hali ha-
zırda kilo başına 1 TL destekleme verilmekte-
dir ancak küçük işletmelerin ayakta kalabilmesi 
için desteklemenin en az kilo başına 5 TL olma-
sı lazımdır.”

FAO Balıkçılık ve Su Ürünleri Uzmanı Fer-
rahi Saraçoğlu; 2022 yılının Küçük Ölçekli Ba-
lıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı ilan edil-
mesinin ardındaki süreçlerden bahsetti. Ayrıca 
FAO’nun küçük ölçekli balıkçı ve üreticiler için 
gerçekleştirdiği faaliyetleri anlattı.

“Türkiye Hükümeti tarafından finanse edilen 
ve FAO Türkiye Ofisi tarafından gerçekleştiri-
len Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye’de balık-
çılık ve su ürünleri yetiştiriciliği kapasite geliş-
tirme programlarımız bulunmaktadır. Program 
kapsamındaki her aktivite içerisinde IYAFA ile 
ilgili üniversitelerle ortak aktivitelerimiz oldu. 
İkinci olarak Covid-19 Pandemisinin tekrar ya-
şanması halinde neler yapılması gerekli oldu-
ğuna dair değerlendirmelerin olduğu başka bir 
projemiz daha var. Üçüncü olarak da; Orta Asta 
ve Kafkasya Bölgesel Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Komisyonu (CACFish) olarak su ürünleri kay-
naklarının geliştirilmesine yönelik bölgesel bir 
platform olarak görev yapmaktayız.”

Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğü, Avcılık ve Kontrol 
Daire Başkanlığında Kontrol Grup Sorumlusu 
Hüseyin KARCI; sahada yaptıkları çalışmalarda 
küçük balıkçıların en önemli sorununun pazar-
lama olduğunu gördüklerini, küçük balıkçıların 
avladıkları ürünleri istedikleri fiyatlara satama-
dıklarını söyledi.

“Tarım ve Orman Bakanlığı olarak balıkçılı-
ğın sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından 
illegal avcılık faaliyetleri ile mücadele etmek 
için denetim ve kontrolleri sürekli yapmakta-
yız. Ayrıca sektörün ortakları ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı ile sürekli temas halinde yasak 
avcılığın önlenmesi için birlikte mücadele ver-
mekteyiz.

Küçük ölçekli balıkçı gemileri sayı olarak 
toplam gemilerimizin %90’ını oluşturmasına 
rağmen avladıkları balık miktarı toplam avın 
sadece %10’unu oluşturmaktadır. Bakanlık 
olarak küçük ölçekli balıkçılar tarafından avla-
nan miktarın ve dolayısıyla kazançlarının nasıl 
artırılacağına yönelik çalışmalarımız devam 
etmektedir. Bu doğrultuda; Bakanlık olarak 
küçük ölçekli balıkçılara 2017 yılından bu yana 
geleneksel balıkçılık desteklemesi kapsamında 
destekleme ödemesi yapmaktayız. 2022 yılın-
da gemi başına ödenen destekleme miktarları-
nı gemi boyuna bağlı olarak 3.500 – 6.000 TL 
ye kadar yükselttik.

Devletin her balıkçı gemisine bir kontrol gö-
revlisi koyması mümkün değildir. Bu nedenle 
balıkçıların otokontrol mekanizmasını çalıştır-
ması ve bilinçli avcılık yapması gerekmektedir. 
Balıkçılar kendi avlak sahalarını kendilerinin 
korumaları ve yönetmeleri gerekmektedir.”

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu; küçük 
ölçekli balıkçıların avlak sahalarının günden 
güne azaldığını belirtti.

“Sürdürülebilirlik gerek insanın gerekse eko-
sistemin olumsuz faktörlerden etkilenmeden 
fonksiyonlarını sürdürebilmesidir. Ancak günü-
müzde bunu sağlamak çok da mümkün olma-
maktadır. Aşırı avcılık baskısı, yasadışı balıkçılık 
faaliyetleri, küresel ısınmaya bağlı olarak sula-
rımıza Pasifik ve Hint Okyanusu kökenli istilacı 
türlerin gelmesinden tutun da Marmara Deni-
zindeki ısı artışı ve kirliliğin birleşmesiyle olu-
şan müsilaja kadar birçok faktör küçük ölçekli 
balıkçılığın sürdürülebilirliğini günden güne 
olumsuz hale getirmektedir. Yapılan son çalış-
malarda; sıcaklık ve tuzluluk verileri incelendi-
ğinde, küresel ısınma bu şekilde devam ederse 
Akdeniz’in tuzluluk oranının artarak %0,4’lere 
kadar çıkacağını ve Akdeniz’in Kızıl Deniz gibi 
bir deniz olacağını göstermektedir.

Son olarak iki şeyi vurgulamak istiyorum. Bi-
lim insanı olarak konuşabilmemiz için elimizde 

veri olması gerekiyor ancak küçük ölçekli balık-
çılardan maalesef veri teminimiz edemiyoruz. 
Buna yönelik olarak veri toplama sistemlerinin 
en kısa sürede hayata geçirilmesi gerekiyor. 
Her ne kadar küçük ölçekli balıkçılar tarafından 
avlanan balıklar toplam av miktarı içerisinde 
%10’luk paya sahip olsa dahi toplam balıkçı ge-
misi filosunun %90’ını oluşturuyor ve avlanan 
balıklar doğrudan tüketime gidiyor. O yüzden 
küçük ölçekli balıkçılık ölçekte küçük ama kıy-
mette pek değerlidir.”

Panelistlerin konuşmalarının ardından katı-
lımcılardan soru ve katkılar alındı. Katılımcıların 
taleplerine ilişkin olarak panelistler tarafından-
cevaplar verildi.

SUYMERBİR Başkanı Coşkun; su ürünleri mü-
hendisliği okuyan bir öğrenci tarafından ifade 
edilen “mühendislerin ilk etapta verilen düşük 
maaş ve yetersiz sosyal imkanlar nedeniyle 
yetiştiricilik tesislerinde çalışmak istemedik-
lerine ilişkin” yorumuna yönelik olarak, “asgari 
ücrette yapılan artışlar sayesinde artık ma-
aşların oldukça yeterli düzeyde olduğunu ve 
işletmelerin önceki yıllara oranla çok daha iyi 
sosyal imkanlara sahip olduğunu” söyledi.

Daha sonra katılımcılar tarafından sorulan 
sorulara ilişkin olarak Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz 
söz alarak Bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkın-
da bilgiler verdi. Su ürünleri mühendislerinin is-
tihdam edilmesine yönelik olarak büyük çaba 
verdiklerini ve bütçe imkanları dahilinde her 
yıl 50 ila 100 mühendisin kamu kurumlarında 
istihdam edildiğini ifade etti. Katılımcılardan 
gelen balıkçı barınaklarının kiralanmasıyla ilgili 
sorulara yönelik olarak da; yeni bir düzenleme-
nin hazırlandığını ve Resmi Gazetede yayınlan-
masının ardından barınakların kiralanmasıyla 
ilgili problemlerin büyük oranda hallolacağını 
ifade etti.

Panel moderatörü Prof. Dr. Vahdet Ünal; 
panelin amacına çok uygun bir şekilde hizmet 
ettiğini, sektörün her yerinde yer alan katılım-
cılar tarafından sorunların ve çözüm önerileri-
nin dile getirildiğini belirtti. Ünal; panelist ve 
katılımcılara katılımları için teşekkür ederek 
toplantıyı bitirdi. Kaynak: Balık Haber Merkezi
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Dünya Balıkçılık Günü: “Balık ve Balıkçının 
Sürdürülebilirliğine Bilimsel Bakış” Çalıştayı İle Kutlandı
21 Kasım 2022 Dünya Balıkçılık Günü İstanbul’da Su Ürünleri Kooperatifleri, Üniversiteler, SÜR-KOOP, DEMBİR, Sivil Toplum 

Kuruluşları ve Balıkçılar ile geniş katılımlı birçalıştay gerçekleştirildi. Öğle arasında S.S. İstanbul Bölge Birliği Su Ürünleri 
Kooperatifi tüm misafirlerine Palamut ikramını gerçekleştirdi. 

Çalıştaya; SÜR-KOOP Genel Başkanı Rama-
zan ÖZKAYA, DEM-BİR İstanbul Bölge Birlik 
Başkanı Şekip YALÇIN, Sarıyer Belediye Baş-
kanı Şükrü GENÇ, Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü, Balıkçılık Kıdemli Uzmanı Haydar 
FERSOY, İstanbul İl Tarım Müdür Yardımcısı 
Rafet AYDIN günün önemi ve anlamı adına bir 
konuşma yaptılar.

Çalıştayın birinci oturumunda balığın değeri, 
güvenliği ve küçük ölçekli balıkçılık üzerinde 
durulurken ikinci oturumda ise basının konuya 
bakış açısı ve sağlıklı veriye ulaşabilmesinin 
önündeki sıkıntılara değinildi. Amacının, küçük 
ölçekli balıkçılığa vurgu yapmak ve sürdürüle-
bilirlik noktasında alınabilecek önlemleri belirt-
mek olan çalıştayda, balıkçıların sorunları da 
gündeme geldi. Gün sonunda, akademisyenle-
rin bilimsel alanda yaptıkları tüm konuşmalar-
dan oluşturulacak bildirge ile devlet makamları 
ve kamuoyunun bilgilendirilmesi kararı alındı.

Balık ve Balıkçının Sürdürülebilirliğine Bilim-
sel Bakış Panelinde, 

Prof. Dr. Nuray ERKAN, İstanbul Üniversitesi, 
Su Bilimleri Fakültesi 

Prof. Dr. Cengiz DEVAL, Akdeniz Üniversite-
si, Su Ürünleri Fakültesi,

Prof. Dr. Adnan AYAZ, Çanakkale Onsekiz 
Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolo-
jisi Fakültesi,

Prof. Dr. KoheiaKihara, Tokyo Deniz Bilimleri 
ve Teknolojisi Üniversitesi değerlendirmelerini 
katılımcılarla paylaştılar. 

Birlik Başkanı Erdoğan KARTAL yaptığı ko-
nuşmasında şunlara değindi:

“Bugün günlerden 21 Kasım Dünya Balıkçı-
lık Günü. Öncelikle bugünümüzde bizlerle olan 
herkese bütün balıkçılarımız adına şükranlarımı 
sunuyorum ve Dünya Balıkçılarının günü kutlu 
olsun diyorum.

2022 Yılının Bileşmiş Milletler tarafından 
Küçük Ölçekli Balıkçılık yılı ilan edilmesi dolayı-
sı ile bu bizler için önemli iki günü birleştirerek 
birlikte kutlamak istedik.

Balıkçılara atfedilen bu günde bizimle birlik-
te olduğunuz için sizleri en içten samimi duy-
gularımla selamlıyorum. İyi ki varsınız!

Bu çalıştayda amacımız küçük ölçekli balık-
çıların sorunlarını tekrar tekrar anlatıp sizleri 
bunaltmak değil, tam tersine, amacımız bugün 
hepimizin yüreğinin sesini paylaşmak. Hem 
Dünya Balıkçılık günü vesilesiyle hem de 2022 
Uluslararası Küçük Ölçekli Balıkçılık Yılı nede-
niyle, biz de balıkçılarımızın daha iyi yaşamaları 
ve denizlerimizde sürdürülebilirliğin sağlanma-
sı için bir farkındalık yaratabilir miyiz diye dü-

şündük, bunu hedefledik.
Bu nedenle bugün Balıkçının denizlerdeki 

yaşam mücadelesini konuşacağız.
Değerli dostlar balığı konuşmayalım, balıkçıyı 

konuşalım bugün diyorum ama şunu çok iyi bi-
liyoruz ki balık yoksa konuşacağımız balıkçıda 
olmayacaktır.

Bunun için, öncelikle balığın sorunlarını bir 
hatırlatmak isterim. Şunu iyi biliniz ki balığın 
sorunu Balıkçının sorunudur, ikisi aynı kaderi 
paylaşır.

Ülkemizde ve dünyada balık türleri-
nin ve tabii balıkçının geleceğini çok 
olumsuz bir şekilde etkileyen en önemli 
faktörler; Kayıt dışı, yasa dışı ve aşırı 
avcılık, küresel ısınma, denizlerin aşırı 
kirliliği, endüstriyel ve diğer avcılığın 
kontrolsüz aşırı büyümesi, amatör avcı-
lığın işgalciliğinin hergün aşırı şekilde 
artarak büyümesidir.

Değerli Balık ve Balıkçı dostlarımız, ben bu-
gün burada kağıtların arasından çıkarıp balıkçı 
tarifi falan yapmayacağım çünkü balıkçılarımı-
zın bir kısmı işte karşımızda, bir kısmı avcılık-
ta, bir kısmı avcılıktan gelmiş istirahatinde. Bu 
güzel emekçi kardeşlerimizi tanımak çok zor 
olmasa gerek.

Balıkçı adına söylenecek çok şey var an-
cak ben bugün bunları gün boyu anlatmaya 
kalksam tamamlayamayacağıma inanıyorum, 
çünkü Balıkçımızın gerçekten sorunları çok bi-
rikmiş, sorunlar sırtımızda nasır haline gelmiş 
durumda, artık balıkçımızın da balık gibi nesli 
tükenenler listesine girdiğinin farkında mıyız 
acaba? Evet dostlar hep balıktan bahsederiz, 
nesli tükenen balık çeşitlerini yazar dururuz bir 
tarafa, şimdi artık nesli tükenen balıkçılarımızı-
da bu listeye ekleyeceğiz. Dikkatinizi çekmek 
istediğim nokta şu, artık mesleği sürdürecek 
genç nesil balıkçılarımız yok. Tabii bu konuda 
şu anda küçük ölçekli balıkçılıkla, endüstriyel 
balıkçılık aynı noktada değil, çünkü o kısımda 
şu an bir kazanç var halen, ancak onun da sür-
dürülebilirliği kesinlikle uzun sürmeyecektir. 

Yani bugünlerimiz bize hem balık hem de ba-
lıkçı için gelecek vadetmiyor, etmiyor çünkü biz 
her yıl, bu yıl balık olacak mı, olmayacak mı so-
rusu ve korkusu ile yorulduk artık. Sürdürülebi-
lir balıkçılığı hayata geçiremedik. Böyle giderse 
bu düşüncemiz ufukta da görünmüyor. Şimdi 
bu yıl bol palamut yesek ne olacak; ya gelecek 
sene ne olacak? Ona da papatya fallarından 
bakacağız. 

Dünyada ve ülkemizde yasadışı ve vahşi av-
cılığın bittiği, sürdürülebilir balıkçılığın kesinti-
siz sağlandığı gün, balık göç yolları üzerindeki 
tuzakların kalktığı, balığın yaşama tutunduğu 
ve ürediği deniz alanlarının avcılığa kapanıp 
koruma alanı ilan edildiği gün; denizlerimizde 
avcılıkla ilgili adaletin sağlandığı, balıkçılarımı-
zın yaşam mücadelesi vermekten kurtulduğu, 
küçük ve büyük tüm balıkçılarımızın yasalar ile 
korunduğu, balıkçılık mesleğinin babadan oğu-
la geçmeye devam ettiği gün; yüz yıllardır var 
olan ve hiç büyümeyen denizlerimizde, sürekli 
ve kontrolsüzce büyüyen endüstriyel avcılı-
ğın kontrol altına alındığı ve küçüldüğü gün; 
balıkçılık mesleğinin en kısa zamanda yasa ile 
meslek olarak tanındığı gün; bankalardan kredi 
alma hakkının Balıkçıya balıkçı olduğu için yeni-
den sağlandığı gün;

Dünya Balıkçılık Günü’nü tam anlamıyla kut-
layabileceğiz! 

O zamana kadar ise dayanışmaya, kıyı ba-
lıkçılığını ve sorunlarını gündemde tutmaya 
devam edeceğiz!

Balıkçılıkta Sorun Çok, Çözümde Yerel 
Yönetimler Şart

“Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun “Ulus-
lararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı” ilan ettiği 
2022 yılının, Dünya Balıkçılık Günü’nde böyle-
si önemli bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan 
mutluluk duyuyoruz” diyen Sarıyer Belediye 
Başkanı Şükrü GENÇ, “Sarıyer, hem İstanbul 
hem de Türkiye balıkçılığında önemli bir yere 
sahiptir. Önemli oranda tekne filosuna sahip 
olunmasının yanı sıra ilçede balıkçılık sektö-
ründen doğrudan ya da dolaylı olarak geçimini 
sağlayan yaklaşık 10 bin kişi bulunuyor” dedi. 
Başkan Genç konuşmasını şu sözlerle tamam-
ladı: “Yarını planlamazsanız; sadece bugün 
derseniz, sadece balık sezonunda balıkçıları 
hatırlarsanız, balıkçıların da azaldığını, azalaca-
ğını ve hatta bir gün biteceğini göremezsiniz. 
Balıkçılık ve su ürünleri sektörü, ülkemizin sa-
hip olduğu potansiyel göz önüne alındığında 
çok daha bütüncül bir bakış açısı ve planlama 
ile ele alınması gereken bir konudur. Özellikle 
belirtmek isterim ki yerel yönetimler bu plan-
lama içerisinde mutlaka yer almalıdır. Yerelde 
yapılan her çalışma genel bütüncül bakış açı-
sını değiştireceği gibi, destekleyici de olacak-
tır. Sorunların ve çözüm önerilerinin daha iyi 
belirlendiği yerelden ulusala öneriler yol gös-
terici olacaktır. Sarıyer Belediyesi olarak ilçe 
belediyeleri bazında Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Birimi’ni kurarak bir ilki gerçekleştirdik. Sahip 
olduğumuz bilgi ve tecrübeyi, birimimizin baş-
ta kooperatiflerimizle ve sektörün diğer pay-
daşlarıyla yaptığı etkin çalışmayla elde ettik.”

Denizde 200 Bin Ton Balık Azaldı
Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği 

(SÜRKOOP) Genel Başkanı Ramazan ÖZKA-
YA ise konuya ilişkin; “Balıkçılık istihdam ya-
ratan, gıda açığını kapatan, çok yüksek besin 
değeri olan bir meslek dalı. Ekonomiye katkı 
sağlıyoruz” diyerek başladığı konuşmasında şu 
başlıkların altını çizdi: “Yaşamsal olan bu besin 
kaynağı meslek olarak kabul edilmiyor. Tarım 
Bakanlığı altında çiftçi olarak görünüyoruz. 
Balıkçılar karda, kışta, fırtınada denizlerde gö-
revini yerine getirerek balığa çıkıyor. 200 bin 
ton balık azaldı denizlerde. Avcılık azalıyor, 
yetiştiricilik artıyor. Geleneksel balıkçılık ve 
Su Ürünleri Mühendisleri bizim için çok önemli. 
Küçük balıkçılar yani geleneksel balıkçılar de-
nizlerin bekçileridir. Gelecek nesillerin hakkını 
çalmadan balıkçılık yapmalıyız. Yani sürdürüle-
bilirliği sağlamalıyız. Tüm balıkçılar ortak masa 
etrafında oturmalı ve bakanlığa sorunlarını 
anlatmalı. Burada öncelikle kamuya iş düşü-
yor, anlaşılabilir bir tebliğ çıkarmalıyız. Denizler 
bize emanet, emanete hıyanet etmemeliyiz. 
Denizi düzgün bir şekilde kullanır ve korursan 
büyük balıkçılığa da küçük balıkçılığa da yeter.”

Dünyada Balıkçılıkla İlgilenen Kişi 
Sayısı 60 Milyon

“60 milyon kişi dünyada direkt olarak balıkçı-
lıkla ilgileniyor” diyen FAO Temsilcisi Haydar 
FERSOY: “Burada yerel sorunlar konuşuldu 
ama küresel çapta da bunlardan farklı sorun-
lar yok. 70’lerde avlanan balıkların yüzde 90’ı 
güvenilir avlanma seviyesindeyken bu oran şu 
anda yüzde 67’lerde. Buna karşın balıkçılıkta 
inanılmaz bir hareketlilik var. Hemen hemen 
dünyanın bütün ülkelerinde karşılıklı balık ti-
careti var. Dünya çapında balıkçılığın yönetim 
çerçevesi çok değişti.”

İBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı 
Ahmet ATALIK ise konuya ilişkin şunlara de-
ğindi: “Balıkçıların devamlılığı hepimiz için çok 
önemli. İBB üretenlerin yanında olmak amacıy-
la balıkçılarımızla da bir araya geldi. Yüz yüze 
temasın çok önemli olduğunu vurgulamak isti-
yorum. Bizler ne karar alıyorsak: hocalarımızla 
görüşerek, alanda çalışanlarla görüşerek, te-
masa geçerek birlikte karar alıyoruz. Çünkü en 
doğru kararlar ortak kararlardır.”

Aşırı Avlanma Sürdürülebilirliği Yok 
Ediyor

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi’ 
nden Prof. Dr. Nuray Erkan’ın Akdeniz Üni-
versitesi, Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. 
Dr. Cengiz DEVAL’ın Çanakkale On Sekiz 
Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolo-
jisi Fakültesi’nden Prof. Dr. Adnan AYAZ’ın 
ve Tokyo Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. Koheia Kihara’nın 
konuşmacı olarak katıldığı çalıştay iki oturum 
şeklinde tamamlandı. Birinci oturumda aka-
demisyenlerin dile getirdiği başlıklar arasında 
şunlar yer aldı: “Anne sütünden sonra ilk tü-
ketilen besin balık. Anne sütüne eşdeğer tek 
gıda balık ve balık ürünleridir. Gelecek nesilleri 
düşünmeden faaliyetler yapılıyor. Aşırı avlan-
madan dolayı birçok balık türünün sürdürüle-
bilirliği yok. Ortak yönetim anlayışıyla kararlar 
verilmesi gerekiyor. Ekonomi kötüleştikçe her-
kes denize saldırıyor, bu da birçok sorunu orta-
ya çıkarıyor. Dünya genelinde sadece balıkçılık-
ta değil tüm gıda kaynaklarında bir azalma var.”

Artık Lüfer Bulunmuyor
Çalıştayın sohbet havasında geçen ikinci 

oturumunda ise Gazeteci Gökhan KARAKAŞ 
balıkçılığın basın tarafındaki sorunlarına eğildi. 
“Sürdürülebilir balıkçılık için elimden geleni ya-
pıyorum” diyen Karakaş, “Ben basınla ilgileni-
yorum, basında genellikle istenmeyen şeyleri 
söylediğinizde taşlanırsınız. Lüfer eskiden çok 
bolmuş balık ekmek olarak satılırmış. Ama gü-
nümüzde Lüferi bulamıyoruz. Kota sistemini 
ve bilimsel gerçekleri savunuyorum. Gazetede 
yaptığımız haberlerle bir şeylerin değiştiğini 
görmek çok güzel, bana bu noktada destek ve-
ren balıkçılara çok teşekkür ediyorum.” 
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S.S. Çanakkale Bölgesi Su 
Ürünleri Kooperatifleri Birliği
Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifler Birliği 2001 yılında 

kurulmuştur. Sınırlı Sorumlu Su Ürünleri Merkez Kooperatifler 
Birliği’nin kurucu birlikleri arasında yer alan birliğimizde 
başkan, 1 su ürünleri mühendisi ve 1 büro personeli olarak 
görev yapmaktayız. Birlik başkanımız Hasan UYSAL Merkez Su 
Ürünleri Kooperatifler Birliği (Sür-Koop) Yönetim Kurulu Üyeleri 
arasında yer almaktadır.

Kendi çalışma sahalarımız dışında Sür-Koop 
bünyesinde ve diğer illerde bulunan birlik mü-
hendisleriyle birçok projede ortak çalışmalar 
gerçekleştirmekteyiz. Bu bağlamda balıkçılık 
sektörünün gelişimi ve sürdürülebilirliğini sağ-
lamak adına yeni projeler üretmek için iş bir-
liği içerisindeyiz. Birlik mühendisi olarak 2022 
yılında göreve başladım. Birliğimize bağlı koo-
peratif başkanlarım ve balıkçılarla özellikle de 
veriye ulaşma konusunda düzenli çalışmalar 
yürütmekteyim. Aynı zamanda Çanakkale’de 
bulunan su ürünleri kooperatiflerinin sorunları, 
mevcut yapısı ve çözüm önerileri üzerine de 
yüksek lisans tezi hazırlamaktayım. Bununla 
birlikte, bu sezon Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
belirlediği çerçevede birçok çalışma gerçek-
leştirdik. Av araçlarının markalanması, nakil/
menşe bilgilerinin SUBİS sistemine yüklenme-
si için kooperatiflere eğitim verilmesi, 12 m 
üzeri balıkçı teknelerinin ürünü karaya çıkar-
madan e-seyir üzerine işlemesi gibi konularda 
çalışmalara destek olduk. Birlik ofisinde balıkçı 
paydaşlarımız için su ürünleri ruhsat tezkeresi 
(sarı kağıt) ve balıkçı tekneleri için su ürünleri 
ruhsat tezkeresi (yeşil ruhsat) vizeleri için ev-
raklarını düzenlemekteyiz.

Amaçlarımız; kooperatiflerin çalışmaları-
nı kontrol etmek  kooperatifleri denetlemek, 
ilişkileri düzenlemek ve geliştirmek, ulusal ve 
uluslararası platformlarda iş birliği yapmak, 
kooperatifçiliği geliştirmek için eğitimler dü-
zenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak, sektörle 
ilgili yatırım faaliyetlerinde bulunmak. 

Çanakkale bölgemizde birliğimize bağlı 26 
su ürünleri kooperatifi bulunmaktadır. Koo-
peratiflerimizin toplam ortak sayısı 1207’dir. 
Su ürünleri kooperatiflerimiz Marmara Denizi, 
Çanakkale Boğazı, Saros Körfezi ve Ege Denizi 
kıyılarında avcılık yapmaktadırlar. 

Mustafa ZABUN
S.S.Çanakkale Bölgesi  

Su Ürünleri Kooperatifler Birliği 
Mühendisi

ULUSAL KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK PLATFORMU

İstilacı Yabancı Türler Pazarlama 
Ve Uygulama Çalıştayı
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve Su Ürünleri 
Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜRKOOP)’un imzaladığı 
işbirliği protokolü kapsamında “Ulusal Küçük Ölçekli Balıkçılık 
Platformu” çalışmaları devam etmektedir. 

Bilindiği gibi, mevcut durumda sınırlı doğal 
kaynaklarımızı sürdürülebilir biçimde kullan-
mak ve geçimini bu kaynaklardan sağlayan 
kıyı topluluklarını korumak için daha fazla 
ortak çabaya ihtiyacımız var. Su ürünlerine 
yönelik sürekli artan talep ve kaynakların ge-
rektiği kadar planlı yönetilememesi nedeniyle 
dünya genelinde aşırı avlanma ile karşı karşı-
yayız. Akdeniz’de yapılan bilimsel çalışmalar 
da balık stoklarının yüzde yetmiş beşinin aşırı 
avlandığını gösteriyor. 

Denizlerimiz bugün kritik tehdit altında. 
Denizleri ve kıyı alanlarını kullanım şeklimiz 
yalnızce tür çeşitliliğini değil, aynı zamanda 
milyonlarca insanın temel ihtiyaçlarını karşı-
lama yeteneklerini de yok ediyor. Aşırı avcılık, 
kirlilik, iklim değişikliği ve yabancı istilacı türler 
bu süreci kötüleştiriyor.

Denizlerimizi ve denizel kaynakları korumak 
ve sürdürülebilir biçimde kullanmak için acilen 
harekete geçmemiz gerekiyor. Başarılı balıkçı-
lık yönetiminin en önemli koşullarının başında, 
doğal yaşam alanlarının korunması ile kullanım 
arasındaki dengenin kurulması geliyor. Temsi-
liyet hakkı güçlendirilmiş küçük ölçekli balıkçı-
lar ve  yaşadıkları topluluklar, deniz kaynakları-
nın korunmasında önemli rol oynuyor.

Yabancı olduğu doğal yaşam ortamına yer-
leşen, yayılan, ekolojik ve ekonomik zarara ne-
den olan bitki, hayvan ve organizmalar İstilacı 
Yabancı Tür olarak adlandırılır. Bu türler deniz 
ticareti ve taşımacılığı ile çok hızlı farklı deniz-
lere taşınıyor. Bugüne kadar denizlerimizde 
tespit edilen yaklaşık 500 denizel yabancı tür 
girişi bulunuyor. İstilacı yabancı türler, bulun-
dukları ortamda yerel türleri yokederek balık-
çılığa ve ekonomiye de zarar veriyorlar.

Denizlerimizde hızla artan istilacı yabancı 
türlerin ekonomik olarak değerlendirilmesi, 
pazarlamasına yönelik ön çalışmalar, istilacı 
yabancı türlerin yönetim planlaması, sağlığa 
etkileri ve balıkçılar için mobil uygulama konu-
larında SÜRKOOP’a bağlı birliklerin ve su ürün-
leri mühendislerinin bilgilendirilmesi amacıyla 
13-14 Aralık 2022 tarihlerinde Ankara’da, 
SÜRKOOP işbirliği, Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü-Avcılık ve Kontrol Daire Baş-
kanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı katılımı 
ile İstilacı Yabancı Türler, Pazarama ve Uygu-
lama Çalıştayı’nı gerçekleştirdik. Ulusal Küçük 
Ölçekli Balıkçılık Platformu’nun kapasite geliş-
tirme etkinliği olarak gerçekleşen Çalıştay’ın 
açılışı SÜRKOOP Başkanı Ramazan Özkaya ve 
BSGM Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih Er 
tarafından yapıldı.   

Hedef Dışı Avın Azaltılması 
için Yenilikçi Çözümler 
Akıllı Ekipman ve Fikir Geliştirme Yarışması sonuçlandı. Ödül 

Töreni 10 Eylül 2022’de İzmir’de gerçekleştirildi.
Yarışma; Balıkçıların ve balıkçılıkla ilgili diğer 

ilgi gruplarını denizlerin sağlığını korumasına 
yardımcı olurken, aynı zamanda daha sürdürü-
lebilir balık avlamalarına olanak tanıyan doğa 
dostu ekipmanlar ve hedef dışı av oranının 
azaltılması için uygulanabilir yeni fikirleri teş-
vik etmeyi amaçlıyor.

 MAVA Vakfı desteğiyle Hedef Dışı Avcılık 
(MedBycatch) Projesi kapsamında Türkiye’de 
ilk defa düzenlenen Yarışmaya 5 kişi/grup baş-
vurdu. Başvurular 4 öğretim üyesinden  olu-
şan Yarışma Jürisi tarafından değerlendirildi.

Yarışmanın birincisi Oben Tural Orhan balık-
çılık mesleğini sürdürüyor ve  kör ağlarda kıkır-
daklı balıkların hedef dışı avının azaltılması ile 
ilgili öneriyi sundu. İkinci Yusuf Şen doktora öğ-
rencisi, fanyalı uzatma ağları ile ilgili çalışması, 
üçüncü Esin Yalçın Kaplama üniversite öğretim 
üyesi ve balıkçı ekip arkadaşı Halil İbrahim Gün-
doğan tarafından Küçük Ölçekli Balıkçılıkta te-
sadüfi yakalanan Elasmobranch’ların (Kıkırdaklı 
balıklar) azaltılmasında manyetik caydırıcı kulla-
nımı çalışmalarıyla yarışmaya katıldılar. Mustafa 
Korkmaz ve Işılay Kocabaş tarafından sunulan 
mobil uygulama ve Greencodia Ekibi tarafından 
sunulan eğitici simülasyon ve metaverse oyunu 
fikirleri teşvik ödüllerine hak kazandılar. 

WWF-Türkiye koordinasyonu, Doğa Derneği, 
Dekamer, TÜDAV, SÜR-KOOP, Sığacık Tarım 
İlçe Müdürlüğü, Jüri üyelerimizin işbirliği, 
yarışmacılarımızın fikirleriyle hedef dışı avın 
azaltılmasına uygulanabilir çözüm bulmamız 
#BirlikteMümkün diyoruz.

Yarışmanın önümüzdeki yıllarda artan 
katılımcı sayısıyla etkisinin büyümesini 
hedefliyoruz.

Akıllı Ekipman Yarışması’na verdikleri tek-
nik katkılar için Jüri üyelerimiz Prof.Dr. Adnan 
Ayaz, Prof.Dr. Ertan Taşkavak , Prof.Dr. Süley-
man Özdemir ve Prof.Dr. Zafer Tosunoğlu’na 
teşekkür ederiz. Bilgi için: Ayşe Oruç, aoruc@
wwf.org.tr  
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Kooperatifler Yeni Bir Dünya Kurar

BALIK SATIŞ ve PİŞİRME YERİ - ANKARA

SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ
MERKEZ BİRLİĞİ


