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İstişare Toplantısı
27.05.2016 tarihinde Tarımsal Eğitim Merkezi 

Müdürlüğü toplantı solanında yapıldı.
Toplantıya Balıkçılık Su Ürünleri 

Genel Müdürlüğünün 67852565-
140-02.01 -1295 sayılı yazıları ile 
her birliğe ayrı ayrı yazılarak birlikler-
den birer kişi, merkez birliklerinden 
de iki temsilcinin katılacağı bunun 
dışında hiç kimsenin istişare toplan-
tısına katılamayacağı bildirilmiştir. 
Merkez birliği ve birlikler bu yazıya 
sadık kalarak birliklerimizden birer 
kişi, merkez birliğinden de iki kişi 
olmak üzere katılım sağladık. Ancak, 
diğer katılımcılara da aynı yazının 
gitmesine rağmen, istişare kuruluna 
yaklaşık 15 kişi isimlerinin listede 

olmadan toplantıya katılmaları, tüm 
ortaklarını temsilen birlik başkanları 
katılsalarda katılamayan diğer balık-
çılarımızı üzmüştür. Sayfa » 2

Ayın Dosyası Sayfa 6 »

Ege’nin Kadın Balıkçıları Projesi kapsamın-
da Datça-Bozburun Yarımadasında 120 
olan kadın balıkçı sayısının 40’a düştüğü 
belirlendi. Kadın balıkçılar, denizdeki biyo-
lojik çeşitliliğin azalmasına paralel olarak... 

Dr. Huriye GÖNCÜOĞLU   Sayfa 4>

Tarım sektöründe doğanın en azgın 
yüzüyle denizlerde büyük mücadele 
vererek ekmeğini kazanan balıkçımız, 
zorluklara karşı sabırla uğraşmakta 
ve geçimini sağlamaya çalışmaktadır. 
Dr.Erhan Ekmen  Sayfa 2>

Kooperatiflerimiz Kadınlar Balıkçılığı Bırakıyor Daha Fazlası

Türk Hamsisi
Hamsin özellikle Karadeniz kıyılarımızda 
yaşayanlar için apayrı bir yeri vardır. Artık 
günümüz hanımları mutfaklarına sokmak 
istemese da yakın bir zamana kadar baş 
tacı edilen bu nimetten Karadeniz ülkele-
ri arasında en çok faydalanan Türkiye’dir.  
Bugün Karadeniz’den yakalanan hamsinin 
tamamına yakını Türk Balıkçısı tarafından 
avlanmaktadır. 

Doç.Dr. Ali Cemal GÜCÜ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü

Sür-Koop 14. Olağan 
Genel Kurulunu 
Gerçekleştirdi

Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği’nin (SÜR-KOOP)  
3 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul’unda ülke balıkçılığı ve 
kooperatifçiliğinin sorunları masaya yatırıldı.

Ankara, Anemon Hotel’de yapılan 
Genel Kurula; Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanı Müsteşer Yardımcısı 
Dr. Durali Koçak, Kooperatifçilik Ge-
nel Müdürü Arif Sami SEYMENOĞ-
LU,  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdür vk. Turgay TÜRKYILMAZ, 
Genel Müdür yardımcısı Doç. Dr Yıl-
maz EMRE, Avcılık ve Kontrol Daire 
Başkanı Dr. M. Altuğ ATALAY, Eski 
Milletvekili Prof. Dr. Gürol ERGİN, 
Milli Kooperatifler Birliği Başkanı 
Muammer NİKSARLI, Köy-Koop Ge-
nel Müdürü Turgay SOLMAZ, Bölge 
Birlik Başkanları ve tüm üst birlik 
temsilcileri katılım sağladı.

Sür-Koop’un gerçeleştirmiş oldu-
ğu faaliyetleri içeren bir sunumun 
ardından, Genel Kurul açılış konuş-
masını yapan Sür-Koop Genel Baş-

kanı Ramazan Özkaya, Dr. Durali 
KOÇAK’ın Müsteşar Yardımcısı, Tur-
gay TÜRKYILMAZ’ın Genel Müdür vk. 
olmasından dolayı sevinçli olduğunu 

söyleyen Ramazan ÖZKAYA, Sür-
Koop’a katkılarından dolayı Durali 
KOÇAK’a teşekkür ederek, yeni gö-
revlerinde başarılar diledi. Sayfa » 2

S.S. Antalya Su Ürünleri Kooperatifleri Birli-
ği 2004 yılında ilimizde bulunan Yeni Liman 
Su Ürünleri Kooperatif Başkanlığı’nda Gazi-
paşa, Alanya, Manavgat, Belek, Finike, Kaş, 
Kalkan, Demre ve Beymelek kooperatifle-
rinin birleşmesi ile kurulmuştur. Sayfa 8>

28 İldeki 1.350 Balıkçı Gemisine 
BAGİS Cihazı Takılacak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Balıkçı Gemilerini İzleme 

Sistemi (BAGİS) kapsamında 28 kıyı ilinde bin 350 balıkçı gemisine BAGİS 
cihazlarının takılmaya başlandığını belirterek Bakanlıkça belirlenen 
zamanda ve istenen yerde gemilerini hazır bulundurup cihazları takmaları 
konusunda gemi yetkililerini uyardı.

Bakan Çelik, BAGİS ile ilgili olarak aşağıda-
ki açıklamayı yaptı: “Bakanlık olarak, balıkçı 
gemilerinin denizlerdeki avcılık faaliyetlerinin 
izlenmesi ve av faaliyetlerine ilişkin verilerin 
kayıt altına alınması amacıyla Balıkçı Gemile-
rini İzleme Sistemini (BAGİS) hayata geçiriyo-
ruz. Bu sistemle, balıkçı gemilerinin konumu, 
hızı, av faaliyetleri ve avladığı ürünlere ilişkin 
bilgiler sürekli takip edilecek. Böylelikle hem 
denetimlerde etkinlik artırılacak hem de av-
lanılan ürünlere ait verilerin daha hızlı kayıt 
altına alınması sağlanacak.

18 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 
Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi Tebliği ile takılması 
zorunlu hale getirilen BAGİS cihazlarının bir program 
dâhilinde balıkçı gemilerine montajına başlanıldı.

Deneme montajları ilk olarak Trabzon’da gerçekleş-
tirilen BAGİS cihazları, 10 Haziran 2016 tarihinden iti-

baren Yalova’da balıkçı gemilerine takılmaya 
başlandı. Cihazların montajları 28 kıyı ilinde 
devam ediyor. Bu kapsamda 12 metre ve 
üzerinde boya sahip 1.350 balıkçı gemisine 
BAGİS cihazı takılacak.

Bakanlıkça belirlenen zamanda ve istenen 
yerde bulundurulan balıkçı gemileri için BAGİS 
cihazlarının temini ve takılmasına ilişkin mas-
raflar Bakanlığımız tarafından karşılanacak. 
Aksi takdirde bu masraflar balıkçı gemisi yet-

kilisine ait olacak. BAGİS cihazının takılması, çalışır durum-
da bulundurulması, av bilgilerinin elektronik seyir defteri-
ne girilmesi, BAGİS tebliği kapsamında zorunlu tutuluyor. 
Bu bakımdan balıkçılarımızın, Bakanlıkça belirlenen yerde 
ve zamanda gemilerini hazır bulundurmaları, cihazlarını 
taktırmaları ve çalıştırılmasında gerekli hassasiyeti gös-
termeleri önem arz ediyor. Balıkçı Gemilerini İzleme Siste-
minin ülkemiz balıkçılığına hayırlı olmasını diliyorum.”

Su Ürünleri İhracatının 
Yüzde 71’i Ege’den
Su ürünleri sektörünün 2015 yılında Türkiye'ye 

kazandırdığı 690 milyon dolarlık dövizde aslan 
payını 490 milyon dolar ile Ege Bölgesi aldı.  

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Ma-
muller İhracatçıları Birliği'ne üye 62 
firma 2015 yılında, 56 ülkeye ihra-
cat yaparak Türkiye'ye 490 milyon 
438 bin dolar döviz kazandırdı. 

Ege Bölgesi'nden yapılan su 
ürünleri ihracatı, 2014 yılında 
ise 426 milyon 121 bin dolar ol-
muştu. Ege Bölgesi'nden su ürün-
leri ihracatı yüzde 15 artış gös-
terdi. Ege Bölgesi'nden yapılan su 
ürünleri ihracatında 2015 yılında 
ilk sırayı geçtiğimiz yıllarda oldu-

ğu gibi levrek aldı. Levrek ihracatı 
yüzde 32'lik artışla 202 milyon do-
lardan, 252 milyon dolara yüksel-
di. Çipura ihracatı ise 153 milyon 
dolarlık tutarla ikinci sırada yer 
aldı. Çipura ihracatı yüzde 26'lık 
artış gösterdi. Alabalık ihracatı 
yüzde 19'luk artışla 51 milyon do-
lardan, 56 milyon dolara çıkarken, 
ihracatı düşen tek ürün orkinos 
oldu. Orkinos ihracatı yüzde 37'lik 
düşüşle 17 milyon dolardan, 11 
milyon dolara geriledi.

Eski Avcılık ve Kontrol Dairesi Başkanı,

Sn. Dr. Mustafa Altuğ ATALAY, 27. 05.2016  ta-
rihi itibariyle,  Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür-
lüğü görevine başlamıştır. Sür-Koop ailesi olarak 
kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.

Dr. Huriye GÖNCÜOĞLU
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
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Daha Fazlası
Değerli Balıkçı Dostlar,

Av sezonu açılmadan önce 
hazırlıkların sürdüğü şu gün-
lerde Ramazan ayının bereketi 
ile bolluklara vesile olmasının 
diliyorum. 

Tarım sektöründe doğanın en azgın 
yüzüyle denizlerde büyük mücadele 
vererek ekmeğini kazanan balıkçımız, 
zorluklara karşı sabırla uğraşmakta ve 
geçimini sağlamaya çalışmaktadır. Ha-
yat şartlarının her geçen gün zorlaştığı 
günümüzde sektörde kalabilmek için 
her şeyin daha fazlasına ihtiyaç duyul-
maktadır. Teknenin daha büyüğüne, 
motorun daha güçlüsüne, av araç ve 
gereçlerinin daha yenisine ve iyisine, personelin fazla-
sına olan ihtiyaç her sene hissedilir şekilde artmakta-
dır. Ama daha çok av cabası demenin, stoklarımız üze-
rine daha fazla baskı yapmak anlamına gelmeyeceğini 
artık hepimiz biliyoruz. Daha fazla avlamadan daha 
fazla kazanmanın yolu, balığımız taşa indiğinde hak 
ettiği değeri alabilmesine bağlıdır. Tekne daha liman-
dan çıkmadan balığın fiyatı belli olmazsa, hatta balıkçı 
daha sezona başlamadan borcundan dolayı denize zor 
çıkarsa; mevcudiyetini nasıl sürdürebileceği iyi hesap 
edilmelidir.  Bir yandan balık kaynaklarımızın sürdürü-
lebilir kullanılması gerekirken, diğer yandan balıkçımı-
zın da sektörde devamlılığının sağlanması üzerinde iyi 
düşünülmesi gereken önemli bir hususudur. 

Daha az tüketerek daha fazla kazanma arayışı sadece 
bize mahsus bir sorun değildir. Dünyanın her yerinde 
bu sorunla karşılaşılmaktadır. Çözüm ise yine benzer 
şekilde olmaktadır. Denizden sofraya balığın değerini 
arttırabilmek bunun tek yoludur. Balıkçı özellikle de 
küçük balıkçı bunu tek başına yapamayacağına göre, 
bir kooperatife mutlak ihtiyaç duyulmaktadır. Bu du-
rum gelişmiş ülkelerde ve AB’de çok açık bir biçimde 
görülmektedir.

Bizim balıkçımızın kooperatif çatısı altında 
örgütlenme ile ilgili sorunu bulunmamaktadır. 
Bizim sorunumuz, balıkçımızın ortağı olduğu 
kooperatifini daha fazlasını vermesi için zor-
lamaması, kendi malı olan kooperatifine sahip 
çıkmamasıdır. Kooperatif, patronun balıkçı 
olduğu, balıkçının kendi şirketidir.

Kooperatifimiz av çabamızı, biz daha denize çıkmadan 
pazarın talep ettiği kalite, standart ve miktarda bizim 
için planlayabilmelidir. Bunun için gerekli girdileri te-
min edecek, avlanan balığın işleme, depolama, nakliye 
gibi işlemlerle değerini artıracak, hatta kendi mezat 
sistemleri ile satışını ve gerektiğinde piyasaya müda-
halesini gerçekleştirecek işleri yapabilmelidir. Bu hiz-

metleri sağlamasını kooperatifi-
mizden istemeliyiz. Ama bunun 
karşılığında biz de kooperatifi-
mize karşı ortaklık sorumluluk-
larımızı yerine getirmeliyiz. 

AB ülkelerindeki balıkçı meslek-
taşlarımızın yaptığı gibi; daha 
fazlasını denizden değil, koo-
peratifimizden bekleyeceğiz. 
Bunun yanı sıra, kooperatifin 
sahibi olarak bizlerde üzerimize 
düşen mesuliyeti üstleneceğiz.

Bu arada balıkçının her 
zaman en yakın dostu Ba-
kanlık olmuştur. Bu neden-
le daha fazlası için balıkçı 

Bakanlığımızın daha fazla ilgi ve desteğine 
ihtiyaç duymaktadır. Bu ilişkinin tabana kadar 
yayılması ve Bakanlık hizmetlerinin sahaya en 
iyi şekilde aktarılmasında yine kooperatifleri-
mize önemli görevler düşmektedir. 

Bakanlıkta çalışken bir devlet memuru zihniyetinden 
öte, makamının hakkını veren, zorluk üstesinden gelen, 
sektörde balıkçı ve kooperatiflerle birlikte hareket et-
meye yönelik büyük işleri inatla, tatlı sert başaran ”De-
mir Lady” Kamuran Patrona’yı Ramazanın mübarek gün-
leri içinde kaybettik. Allah’tan rahmet ve sektörümüze 
başsağlığı diliyorum. Emekli olduktan sonra bile balıkçı-
lığa hizmet mücadelesine herkese örnek olacak şekilde  
örgüt çatısı altında devam eden dava insanı Kamuran 
Hanım’ın genç nesillere ilham kaynağı bir kişi olarak sev-
gi ve saygıyla uzun yıllar anılacağına inanıyorum.

Mutluluk, huzur, hayırlarla dolu, bugünden daha güzel yarınlar diliyorum.

Bayramınız Kutlu Olsun…

İstişare Toplantısı
...
 Toplantının açılışında Genel Mü-

dürlük tarafından yapılan açıklama-
da “yürürlükteki tebliğin değişen 
ve değişmeyen maddelerinin tartı-
şılmayacağı sadece değiştirilmesi 
yönünde talep gelen maddelerin 
istişare edileceği açıklandı.

İstişare toplantısında gündeme 
gelen konular;

- İstanbul’da adalar mevkiinde-
ki çevirme ağları ile avcılığa yasak 
alanda her tür ağ ile avcılığa kapa-
tılarak sadece olta balıkçılığının ser-
best olması,

- Marmara’da 1 Eylül- 1 Kasım ta-
rihleri arasında Işıkla avcılık genel 
kurallarına uyularak ışık ile avcılığın 
serbest bırakılması,

- Gemlik körfezinin kısmen Gırgır 
avcılığına kapatılması,

- İzmit Körfezinde Gırgır avcılığına 
kapalı sahanın Bayramoğlu Yelken-
kaya hattına kadar uzatılması,

- Gırgır ve Trol av sezonunun aynı 
tarihte başlaması,

- Dalyanların kurulma tarihi ve 
misina ağ yasağının kaldırılması gibi 
konular konuşuldu.

Merkez Birliği ve birlikler olarak,
- Misina ağı konusunda; Karade-

niz’ de ve Marmara’da misina ağların 
serbest olması Ege ve Akdeniz’de 
göz açıklığı sınırlaması ile serbest 
bırakılmasını önerdik. İlaveten, boy 
ve yükseklik sınırlamasının getirile-
bileceğini ekledik.

- Dalyanların kurulma tarihinin 15 
Haziran olmasını önerdik ve bu yön-
de destek aldık.

- Adalar bölgesindeki “çevirme ağ-
ları ile avcılığın yasaklandığı sahanın” 
küçük balıkçıyı kapsayacak şekilde 
her türlü ağ ile avcılığın yasaklanması 
önerisine karşı çıktık. Bölgede ki avcı-
lıkta kullanılan ağların özellikleri, sa-
yıları ve büyüklüklerinin sınırlandırı-
larak küçük ölçekli balıkçılığın devam 
etmesi gerektiğini talep ettik. 

- Gırgır ile Trol avcılığının aynı 
anda sezona başlamasının doğru ol-
duğu belirttik ve öneriyi destekledik.

- İzmit körfezinde Çevirme ağları 
ile avcılığa yasak olan sahanın büyü-
tülmesi önerisini destekledik.

- Gemlik körfezinin çevirme ağla-
rı ile avcılığa “kısmen kapatılması” 
önerisini destekledik.

- Sezon başında Marmara’da Işıkla Av-
cılık önerisinin mahsurlarına dikkat çektik.

Genel Müdürlük tarafından belir-
lenen yöntem üzerine sadece Genel 
Müdürlük tarafından “tartışılması 
gereken maddelerin” belirlendiği bir 
istişare toplantısı yapılmıştır. Genel 
Müdürlük bu maddelerin kendilerine 
iletilen değişiklik önerilerinden der-
lendiğini ve diğer maddeler üzerine 
bir istişare yapılmayacağı, kesin ve 
net bir dil ile açıklanmıştır. Şüphesiz, 
gerek var olan maddeler üzerinde 
gerekse tebliğe eklenmesi gereken 
yeni maddeler üzerine birçok öneri 
bu toplantının gündemine giremedi. 
Tüm ülkeden gelen aşırı sayıda öneri 
ve talebin tek bir toplantıda masaya 
yatırılarak ve yine tek bir toplantıda 
değerlendirilmesinin mümkün olma-
dığı ise bir vakıadır. Bu nedenle 4/1 
sayılı Tebliğ için yapılan bu toplan-
tının son toplantı olmasını bundan 
sonraki Tebliğ toplantılarının zaman, 
yöntem ve katılımcıları açısından gü-
nün ihtiyaçlarına göre yeniden dü-
zenlenmesi gerektiği kanısındayım.

Sür-Koop olarak yeni bir danışma 
kurulu modeli ve sürecini en kısa 
zamanda hazırlayarak bakanlığa 
sunmamız gerektiğine inanıyorum. 
Bu konudaki görüşlerimizi en kısa 
zamanda camiamızla paylaşacağız.

4/1 sayılı Tebliğ taslağına gelince; 
istişare kurulunda ortaya konulan 
görüşlerin genel hatları ile sürdü-
rülebilir avcılık konusunda önemli 
adımlar olduğunu düşünüyorum.

Işıkla avcılık konusundaki şerhi-
mize dikkat çekmek istiyor, misina 
ağa yukarıda belirttiğimiz gibi ba-
lıkçının kullanılmasına izin verilmesi 
ve Adalar Bölgesindeki Küçük öl-
çekli kıyı balıkçılığının tasfiyesi an-
lamına gelecek yasak kararının, tek-
rar gözden geçirilerek belirli boyda 
(6 parça)  ağ ile balıkçılık yapılması 
gerektiğine inanıyoruz.

Ülkemize ve balıkçılığımıza 
hayırlı olsun …

Ramazan ÖZKAYA 
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP)

Yönetim Kurulu Başkanı
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Sür-Koop 14. Olağan Genel Kurulunu 
Gerçekleştirdi

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği’nin düzenlemiş olduğu ‘Kooperatifçilik, Geliştirme ve Uyum Eğitimi Programı’ 15-18 
Mart tarihleri arasında Antalya Bellis Deluxe Hotel’de gerçekleştirildi. 

Ankara, Anemon Hotel’de yapılan Genel Kuru-
la; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Müsteşer 
Yardımcısı Dr. Durali Koçak, Kooperatifçilik 
Genel Müdürü Arif Sami SEYMENOĞLU,  Ba-
lıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür vk. Turgay 
TÜRKYILMAZ, Genel Müdür yardımcısı Doç. Dr 
Yılmaz EMRE, Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı 
Dr. M. Altuğ ATALAY, Eski Milletvekili Prof. Dr. 
Gürol ERGİN, Milli Kooperatifler Birliği Başka-
nı Muammer NİKSARLI, Köy-Koop Genel Mü-
dürü Turgay SOLMAZ, Bölge Birlik Başkanları 
ve tüm üst birlik temsilcileri katılım sağladı.

Sür-Koop’un gerçeleştirmiş olduğu faaliyet-
leri içeren bir sunumun ardından, Genel Kurul 
açılış konuşmasını yapan Sür-Koop Genel Baş-
kanı Ramazan Özkaya, Dr. Durali KOÇAK’ın Müs-
teşar Yardımcısı, Turgay TÜRKYILMAZ’ın Genel 
Müdür vk. olmasından dolayı sevinçli olduğunu 
söyleyen Ramazan ÖZKAYA, Sür-Koop’a katkı-
larından dolayı Durali KOÇAK’a teşekkür ede-
rek, yeni görevlerinde başarılar diledi. 

Günü kurtaracak değil, yılları kurtara-
cak tedbirler almalıyız.

1163 ve 1380 sayılı kanunların bir an önce 
çıkması gerektiğini vurgulayan SÜR-KOOP Ge-
nel Başkanı Ramazan ÖZKAYA, “Denizlerimiz 
sıkıntılı, balıkçılar arasında huzursuzluk var. 
Endüstriyel balıkçılar belli başlı yasaklardan ra-
hatsızlar, fakat denizlerimizdeki tablo da belli. 
Sürdürebilirliği sağlamamız şart. Gelin balıkla-
rımızın daha fazla nasıl değerini artıralım onu 
tartışalım. Pazar organizasyonunu nasıl kura-
biliriz onu tartışalım. Daha önce sürdürülebilir 
balıkçılık adına alınan önlemlere karşı çıktık 
ama gördük ki tüm kötü senaryolar başımıza 
geldi ve denizlerimizde balık maalesef tüken-
di. Günü kurtaracak değil yılları kurtaracak ted-
birler almalıyız. Bunu birlik olarak yapacağız. 
Bizim bir görevimiz var o da sürdürülebilir ba-
lıkçılığı sağlamak. Belki birbirimize darılacağız 
ama yine sarılacağız çünkü bu denizler bizim 
ellerimizde. Sadece balık bizim değil balık bir 
dünya mirasıdır. Deniz kirliliğiyle de mücadele 
etmek zorundayız. 

Balıkçılık karlı bir sektör olursa ben inanı-
yorum ki reislerimiz yasa dışı kayıt dışı avcılık 
yapmayacaklar. Maalesef bizim denizlerimizde 
kurallara uymayan hep kazandı, uyan hep kay-
betti. Biz kooperatifler olarak tüketiciyi boy 
ve zaman yasağına uyan balıkları tüketmeleri 
için bilinçlendirmeliyiz. Tüm Birliklerimizin sık 
sık eğitim toplantısı yapması gereklidir. Birbi-
rimizi daha iyi anlamak, yanlışlarımızın farkına 
varmak için. Türkiye’nin bizden beklentisi; şef-
faf, güvenilir, üreticiden tüketiciye köprü ol-
muş durumda olmamızdır. İki tane AB projemiz 
vardır. Okullardan başlayarak küçük çocukları 
balık yeme alışkanlığını kazandırmak istiyoruz. 
Türkiye ‘de balık tüketimi çok az olduğundan 
öncelikle çocukları daha sonra da ailelerini ba-

lık tüketmeye teşvik etmek için bu projeyi pi-
lot olarak Çankaya’da başlatıyoruz. Yaptığımız 
projelerde Bölge Birliklerimizin de etkin olma-
sını istiyorum.” dedi.

Tarım ve su ürünlerinde en büyük 
sorun aracı sorunudur.

Türkiye-Koop Genel Başkanı Muammer 
NİKSARLI,  Kooperatifçilik Strateji ve Eylem 
Planının son yılında olduğunu, Eylem Planı’nda 
yer alan bütün düzenlemelerinin bu yıl yapıl-
masının öngörüldüğünü belirtti.

Çıkacak olan yeni yasanın önemli ölçüde 
ihtayçları karşılayacağını belirten Niksarlı,  
“Tarım ve su ürünlerinde en büyük sorun ara-
cı sorunudur.  Ürünü üretenin de ticaretten 
faydalanması lazım.  Kooperatif ürünleri satış 
noktası kurulması gereklidir. Hem kaliteyi hem 
de sürdürülebilir ekonomiyi sağlamak için ge-
reklidir. Bu satışlarda vergi düzenlemesi de 
önemlidir. Umuyorum ki yeni yasada bu husus-
lar düzenlenecektir.” diye konuştu.

Kooperatiflerin ortak işi ve ortak 
dışı işlemlerinin ayrılması gerekiyor. 
Bununla ilgili önemli girişimlerde bulu-
nuyoruz.

Kooperatifçilik Strateji ve Eylem Planı’nın 
ülke ihtiyaçları için önemini vurgulayan 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatif-

ler Genel Müdürü Arif Sami SEYMENOĞLU 
“Mevzuatla ilgili yapmak istediklerimiz eylem 
ve faaliyetleri tamamlamak istiyoruz. 2006 
yılında mevzuat planlamaları başladı. Önümüz-
de yol haritası oluşturarak taslağı hazırladık. 
Kanunun uygulayıcısı olan kamu ve özellikle 
sektör olarak zihniyetimizi de değiştirmeliyiz. 
Kanunun verdiği yetkiyle herkese görev ve 
sorumluluk vermeliyiz. Bizim en büyük sorun-
larımızdan birisi kooperatifçilerin eğitim soru-
nu.  Açık Öğretim Fakültesi ile birlikte sertifika 
programı açılacaktır. Her kooperatifçilerimiz 
ve çalışanları eğitime tabi tutulacaktırlar. Yeni 
tür kooperatifleri çok önemsiyoruz. Özellikle 
yenilenebilir enerji kooperatifleri.  Bu tür ko-
operatifler ülkemizin enerji kaynağı açısından 
çok büyük getiri sağlayacaktır. Kooperatiflerin 
ortak işi ve ortak dışı işlemlerinin ayrılması ge-
rekiyor. Bununla ilgili önemli girişimlerde bulu-
nuyoruz. Kooperatiflerin birleşme ve bölünme 
sorunu vardır. Bölünme işlemlerinde vergiye 
maruz bırakılıyorlar. Mevzuattaki eksiklikleri 
hep beraber gidermeliyiz.” dedi.

FAO verilerine göre 90’ lı yıllarda tüm 
dünyada balıkçılık için tehlike çanları 
çalmaya başladı. Denizlerimizi kurtara-
cak önlemleri biran önce almamız şart.”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Müste-
şer Yardımcısı Dr. Durali KOÇAK, duygusal 
anların yaşandığı konuşmasına “2003’ten 
2016’ya kadar dile kolay 13 yıl beraber ko-
nuştuk, tartıştık, birçok şeyler paylaştık.” di-
yerek başladı. Koçak, Çok uzun süren danışma 
kurullarından önce bizim bir takım kurallarımız 
vardı. Ben onu tekrar hatırlatmak istiyorum. 
Birincisi: kızabiliriz ancak küsmek yok,  ikicisi: 
bağırıp çağırabiliriz ama kavga etmek yok. Biz 
ne birbirimize küstük ne de kavga ettik.  Be-
nim bu kurumda olduğum süreç çok hassas-
tı. Bilim adamları durum kötüye de gidebilir, 
uçuruma da sürüklenebilir yorumunu yaptılar.  
Su ürünleri kara hayvanları gibi değil sınıra 
bir şey koyamıyorsunuz. Mutlaka bölgesel 
ve uluslararası anlaşma gerektiriyor. Örnek 
olarak kötüye giden orkinos stoklarını iyi bir 
yönetimle iyiye doğru götürebildik. Ne kadar 
kaçmaya çalışırsak çalışalım, bizi diğer ülkeler 
sıkıştıracak. FAO verilerine göre 90’ lı yıllar-
da tüm dünyada balıkçılık için tehlike çanları 
çalmaya başladı. Denizlerimizi kurtaracak ön-
lemleri biran önce almamız şart.” dedi. 

Genel Kurul’da Konuşmaların ardından, Sür-
Koop Merkez Birliği adına, ‘Balıkçılık ve Koo-
peratifçilik Sektörü’ne vermiş oldukları destek 
ve katkılarından dolayı, Dr. Durali KOÇAK, Arif 
Sami SEYMENOĞLU ve Turgay TÜRKYILMAZ’a 
plaket takdim edildi.
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Süleyman CANBAZ
Ege Denizi Gırgır Balıkçıları Derneği Kurucu ve 

Yönetim Kurulu Üyesi

Bölgesel Balıkçılık
Bölgesel Balıkçılık neden 
gündeme gelmiştir?
Ege Denizi, bölgelerimiz arasındaki en küçük denizdir. Parsel 

hesabından yola çıkarsak %7 gibi bir sabit suyumuz vardır. 
Fakat diğer bölgelere oranla küçük balıkçıyı en çok bünyesinde 
barındıran deniz de yine Ege Denizidir. Ayrıca iklimsel koşullar 
göz önüne alındığında bölgede olta balıkçısı ya da özel tekne 
adı altında yapılan, ticari anlamda faaliyet gösteren ikinci bir 
balıkçı filosu yaratılmıştır. 

Yoldan geçene ruhsat verilmesi sonucunda, iki 
balıkçı filosunu yan yana koyduğumuzda, Ege 
Bölgesindeki balıkçı filosu Türkiye genelinde-
ki resmi balıkçı filosundan fazladır.  Bunun bu 
şekilde devam etmesi mümkün değildir.

Deneysel tecrübelerimden yola çıkarak; 
özel tekne, özel taksiyle aynı anlamdadır. 
Yani ticari faaliyette bulunamaz. 2016 yı-
lında acilen, özel teknelerde olta balıkçılığı, 
kapsamında yeni bir su ürünleri kitapçığı çı-
karılmalıdır. Bu kitapçıkla beraber, sabah gün 
doğumu, akşam gün batımı, özel olta balıkçılı-
ğı son bulmalıdır. Nedeni de geceleri yüzlerce 
hatta toplamda binlerce ışık yakılarak avcılık 
yapılmasıdır. Bu türde yapılan avcılıklar kesin-
likle yasaklanmalı ve olta balıkçılığına verile-
cek kişi balık miktarı, 1 kilogramı geçmeyecek 
şekilde olmalıdır. Ayrıca, özel dalış avcılığı adı 
altında, ticari anlamda avcılık yapılamaz, iba-
resi çıkarılması gereken Su Ürünleri Kitapçı-
ğında yer almalıdır.

Benim savunduğum şey, karaya 
çıkış noktaları devreye girdiğinde özel 
tekne veya olta balıkçısı, deniz key-
fini yaptıktan sonra bağlı bulunduğu 
marina ya da kooperatif limanlarındaki 
görevlilere, yetkililere avlandığı balığı 
göstermeli, aykırı davrananlara ise 
birer ay arayla 3 aşamalı denizde balık 
avlanamaz cezası verilmelidir. Suçun 
tekrarı halinde balık avlama ruhsatı 
iptal edilmelidir ve kesinlikle tüm bu 
sorunlar 2016 Su Ürünleri kitapçığında 
yer almalıdır. 

Bölgemizin en büyük sorunlarından biri de 
gırgır ve trol balıkçılığı sorunlarıdır. Ege böl-
gesinde yoğun balık kütlelerinin olmayışın-
dan kaynaklı olarak, gırgır balıkçılığı ışıkla ya-
pılmaktadır. Gelişen teknoloji ve artan tekne 
sayısını gören Ege Bölgesi Gırgır Balıkçısı, Ege 
üniversitesi su ürünleri Fakültesine müracaat 
ederek, ışıkla yapılan avcılığın bilimsel araştı-
rılması talebinde bulunmuştur. Ortaklaşa ya-
pılan bu araştırmalar sonucunda değerli hoca-
larımız ege Bölgesindeki Gırgır Balık Avcılığı 
metodunu bizlere şöyle sıralamıştır;
1) ışık 8000 watt dır.
2) ışıkla avcılığınız kıyıdan açığa 30 metredir.
3) Işık tekne sayınız birdir. 

Kaçak ışık tekne sayısını önlemek için ışık 
ruhsatı ana motora ait olmak kaydıyla ya-
pılmış çok doğru bir karardır. yüzde yüz de 
başarı sağlanmıştır. Ayrıca radar ve oynak 
balığı içinde metre yasağınız 18 idi 24 oldu. 
Bütün bu bilimsel araştırmalar sonucunda 
değerli hocalarımıza teşekkür ederek avcılık 
faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bizler 
Ege Bölgesi Gırgır Balıkçıları olarak 2001 yı-
lında sürdürülebilir balıkçılığın devamı için 
korumacılık sistemini ön planda tutmaya 
çalışırken diğer bölgelerdeki gırgır balıkçısı 
kardeşlerimiz böyle örnek bir çalışma mode-
lini ilke edinmemişlerdir. Kendi bölgelerinde 
balıkları kısa sürede avlarlar ve sonrasında 
da Gürcü'ye Abazya'ya Ege'ye göç ederler. 
Ege il sınırlarına intikal eden bölgede balıkçı 

filoları, kural tanımaz bir avcılığa başlar. Oy-
saki Ege Bölgesinin il sınırlarının başladığı ve 
bittiği yere kadar gırgır balık avcılığının nasıl 
yapılacağını 1380 sayılı Su Ürünleri Kanu-
nunda yazılmıştır. Bizler Ege Bölgeleri Gırgır 
balıkçıları olarak, Ege Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesiyle beraber yaptığımız araştırmala-
ra göre avcılığımızı yapmaktayız. Diğer bölge-
lerden gelen balıkçı kardeşlerimizin ışık tekne 
sayıları belli değil, ışık wattı belli değil. Bu 
avcılık adı stokları bitirme yarışıdır. Kimse ku-
sura bakmasın, Ege Bölgesi bir yunan denizi 
değildir. Geleceğini planlamayan hiçbir sektör 
uzun vadede ayakta kalamaz. Önce kaynağını 
kurutur, sonra kendini bitirir. 

Ben bu yukarıdaki acı tabloyu Ege 
Bölgesi Gırgır Balıkçıları Derneğine, 
Üreticiler Birliğine, bölgemizde faaliyet 
gösteren Kooperatiflere, Bölgemizin 
en çok Kooperatif üyesine sahip olan 
S.S. İzmir Bölge birliklerine bir çağrıda 
bulunuyorum; gelin hep beraber  Ege 
Bölgesini sürdürülebilir balıkçılığın de-
vamı için 5 yıllığına Bölgesel Balıkçılığa 
kapatalım. Zaten Ege'nin balıkçı filosu 
Ege'ye fazla geliyor bir de özel balıkçı 
filosu, kaçak avcılık, göç balıkçı filosuy-
la başa çıkacak ne zamanı kalmıştır ne 
gücü.  Ege Bölgesi Bu kadar av baskısı-
na dayanamaz.

Satırlarıma son vermeden önce, cesaretli 
olacağız, doğru kararlar alacağız, alınan doğru 
kararları da uygulamaya koyacağız. Bu ge-
lecek kuşaklara sürdürebilir balıkçılık adına 
bırakabileceğimiz en büyük mirastır. Hepiniz 
saygıyla selamlıyorum.

Yakaladığı Servet Değerindeki 
Balığı Bakın Ne Yaptı!
Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Siteler mahallesi muhtarı 

Gülizar Pekpak, yeğenleriyle gittiği balık avında 80 kiloluk 
orkinos yakaladı.

Gülizar Pekpak, güçlükle 
tekneye çıkardıkları balı-
ğı mahalle halkına dağıt-
tı. "İlk kez bu kadar büyük 
balık tuttum diyen kadın 
muhtar, Ramazan’ın ilk 
günü bu balığı mahalle 
halkıyla paylaşmak iste-
dim" dedi.

Oltaya Takıldı
Marmaris Siteler mahal-

lesi muhtarı Gülizar Pek-
pak, kardeşleriyle birlikte Turunç açıklarında 
balığa çıktı. Pekpak, bir süre sonra oltasına 
büyük bir balık takıldığını farketti. Yeğenle-

riyle birlikte oltayı çeken 
Pekpak, dev orkinosu gö-
rünce şaşkınlığını gizleye-
medi. Orkinos 3 kişinin ça-
basıyla, güçlükle tekneye 
çıkarıldı.

Balık Tutmaya 
Meraklı

Balığa meraklı olduğu-
nu belirten Pekpak, "Za-
man zaman yeğenlerimle 

balığa çıkıyoruz. Bu güne kadar çok balık tut-
tum ama böylesini ilk kez tutuyorum. Balığı, 
Ramazan'ın ilk günü mahalle halkıyla paylaş-
mak istedim" dedi.

Kadınlar Balıkçılığı Bırakıyor
Ege’nin Kadın Balıkçıları Projesi kapsamında Datça-Bozburun 

Yarımadasında 120 olan kadın balıkçı sayısının 40’a düştüğü 
belirlendi. 

Aile balıkçılığının temelini oluşturan kadın ba-
lıkçılar, denizdeki biyolojik çeşitliliğin azalma-
sına paralel olarak balıkçılığı bırakıyor.  Kadın 
balıkçılar, balıkçılık mesleğini gün geçtikçe 
zorlanarak yaptıklarını, buna da en büyük et-
kenin aşırı avcılık, yasa dışı avcılık ve bunların 
doğal sonucu olarak biyolojik çeşitlilikte azal-
ma dolaysıyla düşük av miktarı ve yetersiz 
gelir olduğunu belirtiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlık-
larını Koruma Dairesi yayınlarından olan Dat-
ça-Bozburun Yarımadası Balıkçılığının Sosyoe-
konomik Durumu Raporu’nun ortaya koyduğu 
üzere; Yarımadadaki balıkçılar geçimlerini sağ-
layabilmek için ya balıkçılık mesleğini bırakıyor 
ya da artı gelir kaynaklarını tercih ediyor. 

Ege’nin Kadın Balıkçıları Projesi, 2015-2016 
arasında bu sorunların çözümü için kadın ba-
lıkçıların aktif katılımının desteklenmesi, kamu 
kurumları ve ilgili kurumlarla işbirliklerinin 
geliştirilmesi konularında çalışmalar yürüttü. 
Böylece kadınların denizdeki emeğinin ta-
nınması, denizden kopmamaları için artı gelir 
kaynakları üretilmesi, genç neslin balıkçılığa 
ilgisinin arttırılması konularınca çalışıldı. Tüm 
bunlar, denizel biyoçeşitlilik ve balıkçılık eko-
nomisi konularında uzman akademisyenler, 
Yarımadadaki Su Ürünleri Kooperatifleri başta 
olmak üzere geniş bir ekip tarafında gerçek-
leştirildi. 

Akdeniz Koruma Derneği tarafından yürütü-
len Ege’nin Kadın Balıkçıları Projesi’nin koordi-
natörü ve Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakül-
tesi Öğretim Görevlisi Dr. Huriye Göncüoğlu: 
“Datça-Bozburun Yarımadası, kadın ve erkeğin 

eşit bilgi ve tecrübe donanımıyla geleneksel 
kıyı balıkçığını yaşattığı özel bir bölge.  Deni-
zel biyoçeşitliliğin ve denizdeki kadın balıkçı 
sayısının azalması ülkemizdeki geleneksel kıyı 
balıkçılığının ve bunun getirdiği kültür için kay-
gı verici. Denizlerin ve kadın balıkçıların dahil 
olduğu geleneksel kıyı balıkçılığını yaşatmak 
için sürdürülebilir balıkçılık yönetiminin hayata 
geçirilmesi geliyor”. 

Ege’nin Kadın Balıkçıları Projesi, GEF Küçük 
Destek Programı (SGP) – COMDEKS fonu ve 
Vehbi Koç Vakfı tarafından desteği ve Boz-
burun, Datça, Palamutbükü, Medusiye ve Ka-
raköy Su Ürünleri Kooperatifleri ve KEDV’in 
işbirliği, Marmaris ve Datça Belediyelerinin 
katkıları ile yürütülmektedir. 

İletişim: kadinbalikcilar@gmail.com  
Kaynak: Datça-Bozburun Yarımadası Balıkçı-

lığının Sosyoekonomik Durumu Raporu – www.
dka.gov.tr

Dr. Huriye GÖNCÜOĞLU
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
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KOOPERATİFÇİLİK
OR-KOOP 19. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi 
Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (OR-KOOP) 19. Olağan Genel Kurulu 02 Haziran 2016 tarihinde, Ankara Büyükhanlı 

Park Otelde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 
Genel Kurul’a, CHP Grup Başkanvekili Engin 

ALTAY’ın yanı sıra CHP Artvin Milletvekili Uğur 
BAYRAKTUTAN, CHP Zonguldak Milletvekili 
Şerafettin TURPÇU, 17. Dönem Sinop Milletve-
kili Barış CAN, OGM İşletme ve Pazarlama Daire 
Başkanı Kenan AKYÜZ, TOBB Orman Ürünleri 
Meclis Başkanvekili Sabri AVCI, Tarım Orman İş 
Sendikası Başkanı Şükrü DURMUŞ, KÖY-KOOP 
Genel Başkanı Yakup YILDIZ, TAR-KOOP Genel 
Başkanı Mehmet ÖZKURNAZ, OR-KOOP Yö-
netim Kurulu üyeleri ve OR-KOOP Bölge Birlik 
Başkanları ile çok sayıda davetli katıldı. Genel 
Kurul’da yapılan seçimle; Cafer YÜKSEL, tekrar 
Genel Başkanlığa seçildi.

Genel Başkan Cafer Yüksel’in, Genel Kuru-
lun açılışını yapmasının ardından, yönetim ibra 
edildi. Tanıtım videosu ve açılış konuşmalarıy-
la devam eden Genel Kurul’da 2015 yılına ait 
raporlar okunup, bütçe oylamaları yapıldı. De-
legelerin oy kullanmasıyla sona eren 19. Ola-
ğan Genel Kurul’da sandıktan Cafer Yüksel’in 
görevine devam etmesi sonucu çıktı. Or-Koop 
Merkez Birliği yeni yönetim kurulu ve denetle-
me kurulu da belirlendi.

Açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye ilk 
olarak Cafer Yüksel geldi;

“ Varlık Nedenimiz Orman Köylüsüdür”
Türkiye'nin dört bir yanından 19. Olağan 

Genel Kurula katılan misafirlere teşekkürleri-
ni sunarak konuşmasına başlayan Yüksel “20 
Eylül 1997’de açılışımızı yapmıştık, bugüne 
kadar elimizden geleni yaptık. Bugün de yap-
tıklarımızın ve çalışmalarımızın ibra oylaması 
yapılacak. Her şeyi yaptığımız iddiasında ola-
mayız. Bugün de zaten gündemimizde se-
çimler var. Bu oylamadan sonra yeni Yönetim 
Kurulumuzu, Denetleme Kurulumuzu ve Milli 
Kooperatifler Birliği Temsilcilerimizi seçeceğiz. 
Bundan 4 yıl önce bana ve arkadaşlarıma gü-
venerek görev verdiğiniz için teşekkür ediyo-
rum. O gün bizi seçenler içinde olup, ebediyete 
intikal edenleri rahmetle anıyorum. Yaptığımız 
çalışmalar esnasında eksikliklerimiz olmuştur. 
Bunlardan dolayı özür diliyoruz. Yeni seçilecek 
Yönetim Kurulumuza da başarılar diliyorum. 
28 Bölge Birliğimiz, onları ayakta tutan koope-
ratiflerimiz ve kooperatiflerimizin yöneticileri 
olmazsa ve hepsinden önce Orman Köylümüz 
olmazsa bizim varlığımızın anlamı yok. Varlık 
nedenimiz Orman Köylüsü’dür. Orman Köylü-
müzün hizmetinde olmak, bizim boynumuzun 
borcudur. İster yönetime tekrar gelelim ister 
gelmeyelim biz bu yolda olmaktan hiç pişman 
olmadık. Ömrümüz olduğu müddetçe sıfatımız 
ne olursa olsun bu çalışmalarımızı ve çabaları-
mızı sürdüreceğiz” dedi.

KÖY-KOOP Eski Genel Başkanı Hadi İlbaş ise; 
“Ağaç varsa su var, su varsa ağaç vardır. İkisi 
birbirine bağlıdır. Balta ormanların baş düşma-

nıdır. OR-KOOP kuruldu ve bu kurum şimdi or-
manların koruyucusu oldu. Artık balta sesi ve 
keçi korkusu yok. OR-KOOP ormanları koruyor 
ve aynı zamanda orman köylülerini kalkındır-
mak için ellerinden geleni yapıyor. Onlara ba-
şarılarının devamını diliyorum” dedi.

Daha sonra TOBB Orman Ürünleri Meclis Baş-
kanvekili Sabri Avcı konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye geldi. Avcı; “Son günlerde iş dünya-
sında çok konuşulan Mesleki Yeterlilik Belgesi 
olmayanların tanımlanmış 40 iş dalında çalışa-
mayacağı yönünde bilgiler sebebiyle TOBB’a 
bu uygulamanın ertelenmesi için çok fazla ta-
lep geldi. Bu sebeple 1 Temmuz’da başlayacak 
olan bu uygulama 1 Ocak tarihine ertelendi. 
Burada OR-KOOP’u kutluyorum. Bu konuda çok 
ciddi mesafe kaydettiler. Bu alanda yaptıkları 
çalışmalar sebebiyle de kendilerine teşekkür 
ediyorum. Orman Köylüsü adına yaptıkları çok 
önemli işler var ve bunları yakinen takip edi-
yorum. Bugüne kadar Orman Köylüsü’nü en iyi 
şekilde temsil eden başta Cafer Yüksel olmak 
üzere OR-KOOP yönetici ve birlik başkanlarını 
kutluyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

Tarım Orman İş Sendikası Başkanı Şükrü 
Durmuş ise konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi: “80 sonrası Türkiye’de uygulanan politi-
kalar Orman Köylüsü’nün bitirilmesine yol açtı. 
80’li yıllarda Türkiye’nin nüfusu 40 milyon idi 
ve 10 milyon Orman Köylüsü vardı. Yani nü-
fusun %25’ini oluşturuyordu. Orman Köylüsü 
için uygulanan hatalı politikalar onları ormana 
hasım etmiştir. Şimdi yaklaşık 78 milyon nüfu-
sumuz var ama Orman Köylümüz 1,5 milyon; 
yani oransal olarak %10’ların altına düşmüş-
tür. Orman Köylüsü ormana küsmüştür” dedi.

KÖY-KOOP Genel Başkanı Yakup Yıldız da 
sağlıklı kararların çıkması temennisiyle baş-
ladığı konuşmasında şunları söyledi: “ Biz 30 
yıl önce konuştuğumuz mevzuatı bugün hala 
konuşuyorsak belli bir noktaya gelememişiz 
demektir. Kişi başına düşen milli gelirin her 
yıl arttığını görüyoruz medyada; ancak Orman 
Köylüsü’nün durumunu size anlatmama gerek 
yok. Her sene % 3 - 4 gibi fiyat artışı yapılı-
yor. Kurumlar Vergisi’ni fazla ödeyeceğinize 
Orman Köylüsü’nün şartlarını iyileştirseniz iyi 
olmaz mı? Orman Köylüsü’nün sosyal güven-
cesi yok. Tarımda kalkınmanın temeli koopera-
tiflerdir. Kooperatifler olmasa insanlar sömürü 
düzeninin altında kalır, ezilirler” dedi.

Daha sonra konuşmasını yapmak üzere 
kürsüye CHP Grup Başkanvekili Engin Altay 
geldi. Altay konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi: “OR-KOOP’un Türkiye’de varlığının, gü-
cünün, yaptıklarının ve hâkim olduğu alanın 
kabul edilmesi, bilinmesi lazım. Ulusal basının 
bu konudaki ilgisizliği üzüntü vericidir. Lafa 
gelince Orman Köylüsü toplumun en düşük 
gelirli kesimi, bu doğru ama o zaman bu geli-
rinin arttırılması lazım. Eğer OR-KOOP gibi bir 
organizasyon olmasa Orman Köylüsü’nün du-
rumu şimdiki durumdan da kötü olacaktı, bu 
sebeple, bugün başta Cafer Yüksel olmak üze-
re emeği geçen kooperatif başkanlarına, birlik 
başkanlarına teşekkür etmek gerekiyor. OR-

KOOP’ta kurumsal aidiyet oluştu, bir kurumsal 
içselleştirme oluştu. Bundan çok memnunum. 
Bununla birlikte OR-KOOP ulusal ve uluslara-
rası akreditasyon noktasında Türkiye’de ilk 5 
teşekkülden biridir” dedi. Engin Altay, Genel 
Başkan Cafer Yüksel’e ithafen “Sayın Genel 
Başkanım kendinizi bu işe vakfettiğinizi bili-
yoruz. Aynı şekilde burada mevzuata hakimi-
yet ve davaya vakfedilmiş bir hayat var. Bir 
Orman Köylüsü çocuğu olarak 15 yıldır Sayın 
Yüksel’in bu işe nasıl kendini adadığını biliyo-
rum. Bazı insanlar koltuğa oturup güçleneceği-
ni zannederler ama iş, oturduğun koltuğa güç 
vermektir. OR-KOOP Genel Başkanı Türkiye’de 
bunu en iyi şekilde yapan, Orman Köylüsü’nün 
hakkını sonuna kadar arayan ve koruyan ve 
bunu yaparken de devlete mevzuat öğreterek 
soran bir kooperatifçi olarak da hak ettiği yere 
gelmiştir. Uluslararası Kooperatifler Birliği’nde 
de Avrupa Temsilcisi olarak çok kayda değer 
bir yerdedir. Sayın Yüksel yoruldu, yıprandı, 
ailesinden çok ayrı zamanlar geçirdi ama orta-
ya çıkan eser bir faninin övünebileceği ender 
eserlerdendir” dedi.

Seçilecek yeni yönetime de başarı dileklerini 
ilettikten sonra konuşmasını bitiren Altay’ın 
ardından son olarak OGM İşletme ve Pazarla-
ma Daire Başkanı Kenan Akyüz kürsüye geldi 
ve hem konuşmacıların yönelttiği eleştirile-
re açıklık getirdi hem de çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi. Akyüz konuşmasında Orman 
Köylüsü’nün önemine değinirken, çalışmala-
rında Orman Köylülerinin refahını ön planda 
tuttuklarını ve bundan sonraki süreçlerde Or-
man Köylüsü’nün gelirlerinin artması yönünde 
planlama yaptıklarını dile getirdi.

Konuşmaların bitmesinin ardından delgeler 
oy kullanmak üzere sandığa gittiler. Blok lis-
te ile yapılan oylamada toplantıya katılan 80 
temsilcinin 74’ü oy kullandı. Yapılan tasnifte 
74 geçerli oyu alan Cafer Yüksel ile Sabri Öz-
gün, İdris Şenel, Ahmet Çetiner, İlhami İlhan, 
Abdullah Aydın, Hasan Yaşar, Hamdi Kaplan 
ve Sedat Özcan Özdemir Yönetim Kurulu Asil 
Üyeliğine, Hüseyin Tabak, Abdullah Güven ve 
Gazi Saz Denetim Kurulu Asil Üyeliğine seçildi. 
19.Olağan Genel Kurul çekilen hatıra fotoğrafı 
ile sona erdi.

Genel Kurulun ardından toplanan Yönetim 
Kurulunda ise görev dağılımında; Genel Baş-
kanlığa Cafer Yüksel, Genel Başkan Yardım-
cılıklarına da Sabri Özgün, İdris Şenel, Ahmet 
Çetiner ve İlhami İlan seçildiler.

BAŞSAĞLIĞI
Sektörümüzün değerli isimlerinden olan Emekli 

Daire Başkanı

KAMURAN PATRONA’yı
Kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Allah’tan 

rahmet, ailesine,  yakınlarına ve tüm sevenlerine 
başsağlığı dileriz.

SÜR-KOOP
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Türk Hamsisi 
Hamsin özellikle Karadeniz kıyılarımızda yaşayanlar için apayrı bir yeri vardır. Artık günümüz hanımları mutfaklarına sokmak 

istemese da yakın bir zamana kadar baş tacı edilen bu nimetten Karadeniz ülkeleri arasında en çok faydalanan Türkiye’dir.  
Bugün Karadeniz’den yakalanan hamsinin tamamına yakını Türk Balıkçısı tarafından avlanmaktadır. 

Ancak bundan kırk, elli yıl öncesine gidildi-
ğinde durumun oldukça farklı olduğu ve en 
az Türk balıkçısı kadar eski SSCB balıkçıları-
nın da hamsinin peşinde koştuğu ve hatta 
Türk balıkçısından çok daha fazla miktarlarda 
hamsi yakaladıkları görülecektir.  Dolayısıy-
la bu önemli kaynak 1980’li yıllarda iki ülke 
arasında paylaşılmaktaydı. Yine aynı yıllar 
Karadeniz’deki hamsi gibi paylaşılan canlı su 
kaynakların ortak yönetilmesi gerektiğinin 
dillendirilmeye ve konunun tartışılmaya baş-
ladığı yıllardır.  

Diğer taraftan bakıldığından her ne kadar 
ülkemizde bugün bile gıpta ederek andığımız 
Pektaş ekspedisyonu gibi çok kapsamlı de-
niz ve balıkçılık araştırmaları yapılmış olsa da 
hamsi hakkında bilinenler SSCB bilim adamları 
tarafından gerçekleştirilmiş olan araştırmalara 
dayanmaktadır.  Hamsinin Karadeniz’deki ya-
şam döngü de yine bu araştırmalara dayana-
rak şekillendirilmiştir. Buna göre Karadeniz’in 
üretim açısından en bereketli alanlar hamsinin 
beslenmek, yumurta atmak ve yumurtadan 
çıkan larvaların beslenerek hızla büyüyüp ge-
liştikleri alanlardır.  Üretim açısından bereketli 
alanlar içinde ise özellikle Tuna gibi büyük 
nehirlerin Karadeniz’e döküldüğü kuzeybatı 
sahanlık alanıyla Azak denizi ön plana çıkmak-
tadır. Bir iki bölgede üretim açsından zengin-
liğin yanında derinliğinin de ülkemiz kıyılarına 
oranla çok daha sığ olması balık yuvası olma 
özelliğini pekiştirmiştir.  Önemli biyolojik ge-
reksinimlerini buralarda karşılayan hamsi kış 
gelip su sıcaklıklarının artık buralarda barına-
mayacağı kadar düştüğünde yoğun ve deva-
sa sürüler oluşturmakta ve Kafkas dağlarının 
kuytusunda ve Batum girdabının içinde kalan 
Karadeniz’in en sıcak köşesine doğru göçe 
başlamaktadır.  Tuna havzasında yumurtlayan 

ve tamamına yakını Türk balıkçılarınca avlanan 
Karadeniz hamsisi yine 1980’li yıllarda göçe 
başladığında batı kıyılarını takip ettiği ve bu 
sırada da bugünkü Ukrayna ile Romanya ve 
Bulgaristan sahillerinde kıyı dalyanlarında av 
vermekte, ardından da kıyılarımıza ulaşmak-
taydı. Bu dönemde anılan bölgede ok sayıda 
kıyı dalyanı olduğu da rapor edilmektedir. 

Hamsinin çok büyük bölümü SSCB araştırma-
cıları tarafından kaleme alınmış bu yaşam dön-
güsü ilk kez 1990’lı yıllarda Ortadoğu Teknik 
Üniversitesinin liderliğini yaptığı ve tüm Ka-
radeniz ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
uluslar arası bir çalışmayla sorgulanmıştır. Bu 
çalışma 1980’li yıllarda dört yüz bin tonlarda 
seyreden hamsi av miktarının önce doksan ar-
dından da atmış bin tona düşmesinin ardından 
bu durumun nedenlerinin anlaşılması amacıyla 
yapılmıştır. Tüm Karadeniz’de eş zamanlı ola-
rak gerekleştirilen çalışma sonunda bilinenin 
tersine Türkiye kıyılarında diğer bölgelerden 
daha yüksek miktarlarda hamsi yumurtasına 
rastlanılmıştır. O dönemde bulunan toplam 
yumurta sayısı üzerinden yapılan hesaplama-
lar Türkiye kıyılarında yumurtlayan altmış ila 
yetmiş bin tonluk bir stokun olabileceğine işa-
ret etmiştir. O dönemler için bir bucuk milyon 
ton olduğu tahmin edilen toplam hamsi stoku 
ile karşılaştırıldığında yetmiş bin ton göz ardı 
edilebilecek bir miktar olarak değerlendirilmiş-
tir. Ancak başta Tuna olmak üzere Avrupa’nın 

atıklarını toplayıp hamsinin bilinen önemli 
beslenme ve üreme alanlarına boşaltan büyük 
nehirlerin neden olduğu ekolojik tahribatın 
ve bunun sonucu olarak da hamsinin güneye, 
Türkiye kıyılarına doğru kayma gösterdiğinin 
de altı çizilmiştir.  

On beş yıl aradan sonra Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğünün talebi Türki-
ye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) desteğiyle hamsinin izlenmesine 
yönelik yeni bir proje başlatılmıştır. Bu pro-
je kapsamında 2013, 2014 ve 2015 hamsi 
üreme dönemlerinde ODTÜ’nün RV Bilim-2 
araştırma gemisi ve Trabzon Su Ürünleri Mer-
kez Araştırma Enstitüsünün SURAT-1 Araştır-
ma teknesiyle güney Karadeniz’in tamamını 
kapsayacak bir araştırma gerekleştirilmiştir. 
Yapılan bu araştırmanın sonuçlarına göre ise 
1990’lı yıllarda Türkiye kıyılarında bulunan 
hamsi yumurta sayısının ve dolayısıyla bu kıyı-
larda yumurta atan stokun yaklaşık kat attığı, 
bu yumurtalardan çıkan larvaların hayatta kal-
ma oranlarında ise 25 katlık bir iyileşme oldu-
ğu bulunmuştur. 

 Dikkat çeken bir diğer nokta ise 1990’lı yıl-
lara kuzeyden güneye göç sırasında kıyı dal-

yanlarına giren hamsilerden önemli miktarda 
ürün elde eden Ukrayna, Romanya ve Bulga-
ristan gibi ülkelerin 1990’lardan bu yanan ar-
tık hamsi avlayamaz olmalarıdır. Bu durumun 
kuzey hamsisinde önemli bir azalmasının gös-
tergesi olabileceği ve hamsinin Tuna havzası-
nı giderek daha az oranda kullanmasına işaret 
etti şeklinde de yorumlanabilir.    

Yine hamsi araştırmasından elde ettiği 
sonuçlara göre 1990’larda bir buçuk milyon 
ton civarında olduğu tahmin edilen hamsi 
stokunun yarım milyon tonlar seviyesine 
gerilediği de ortaya konulmuştur.  Bu du-
rum Türkiye kıyılarında üreyen stokun bü-
yümekte olduğuna ve bunun da ötesinde 
bir zamanlar göz ardı edilecek kadar küçük 
oldu düşünülen bu stokun Tuna havzasın-
daki kirlenmenin de etkisiyle artık toplam 
hamsi stokunun önemli bir bölümünü temsil 
etmekte olduğu da görülmektedir. Diğer bir 
deyişle Karadeniz hamsi stokunun neredey-
se yarısının Türk Münhasır Ekonomik Sahası 
içinde olduğu da anlaşılmaktadır. 

Bu bulgular bir yandan Türkiye’nin olası bir 
uluslar arası kaynak paylaşımı durumunda 
hamsi stoklarından daha fazla hak iddia ede-
bilmesi konusunda elini güçlendirebilecektir.  
Ancak diğer yandan da özellikle kuzeyde 
üreyen stokun azaldığını dikkate alındığında 
Türkiye’nin hamsiden elde edilecek ürün-
de sürdürülebilirliğin sağlanması açısından 
hamsi avcılığının izlenmesi ve uygun yöne-
tim araçlarıyla düzenlenmesine olan ihtiyacı 
arttırmaktadır. Bu noktada GTH Bakanlığı, 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün 
son yıllarda uygulamaya koyduğu gemi geri 
satın alma, elektronik seyir defteri, gemi iz-
leme sistemleri gibi balıkçılığın yönetilmesine 
önemli katkılar sağlayacak programların da 
önemi artmaktadır. 

Doç.Dr. Ali Cemal GÜCÜ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü
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Fakir Balıkçı
Denizi çok muhte-
şem olan bir balıkçı 
köyüne tatil için ge-
len zengin bir çift, 
sahilde bulunan lo-
kantaya otururlar. Si-
parişlerini beklerken, 
saçları beyazlaşmış, 
güneşten vücudunun 
teni siyahlaşmış yaşlı 
bir balıkçı sahile yak-
laşır. Kıyıda bağlı olan 
sandalının halatını toplar, demirini çeker ve 
yavaş yavaş kürek çekerek karşı kıyıdaki 
en yakın bir yere demir atar.

Biraz oyalandıktan sonra iki oltasını hazırla-
yıp denize bırakır. Daha kısa bir süre geçme-
den oltaları hareketlenmeye başlar. Oltaları 
çektiğinde iki irice balık çıkartır. Balıkçı bu 
sefer tek bir oltayı denize atar. Birkaç dakika 
geçmeden o olta da hareketlenmeye başlar 
ve irice bir balık daha yakalamıştır.

Balıkçı oltalarını yavaş yavaş toparlar, demi-
ri asıla asıla denizden çıkarır, küreklerin ba-
şına geçip sakince kıyıya yaklaşır. Sandalını 
bağladıktan sonra üç balığı alıp yavaş adım-
larla ilerideki evlere doğru yürür. Zengin çift 
şaşkınlıkla olup bitenleri takip ederler.

Yemekler mükemmel, ortam mükemmel ve 
de ilginç kişilerin bulunduğu bir yer oldu-
ğu için bu köyde birkaç gün kalmaya karar 
verirler. Ertesi sabah aynı lokantada masa-
larının hazırlanmasını beklerken aynı yaşlı 
balıkçı sahile gelir. Gene sandalını çözüp 
denize açılır. Yine üç balığını aynı şekilde 
yakalayıp döner. Lokantanın önünden ge-
çerken çifti gülümseyerek selamlar. Ona 
hayran hayran bakan çift yaşlı balıkçıya 
seslenip « Buyurun bir çay almaz mısınız » 

diyerek masalarına da-
vet ederler.

Zengin adam hemen 
sorar: Neden üç balık?

Birisi bana, birisi eşime, 
biriside yaşlı komşuma 
diye yorgun sesiyle ce-
vap verir yaşlı balıkçı.

Dört beş tane tutamaz 
mısınız? Diye hemen 
peşinden sorar.

Yok, istediğim kadar tutarım, balık çok der.

O zaman kaç tane tutabilirsiniz?

İstediğim kadar tutarım. Ne beş, ne elli, 
yüzlerce tutabilirim.

Fırsat fırsattır düşüncesiyle, zengin adam 
yaşlı balıkçıya hemen ticari bir teklifte bu-
lunur.

Bak der, kısmet senin ayağına geldi. Ben 
çok zengin bir adamım. Sen her gün bol bol 
balık tutacaksın. Önce sana buraya büyük 
bir buzluk kuracağım. Balıkları burada sak-
layacaksın.

Yaşlı balıkçı sorar: Sonra?

Sana özel araçlar göndereceğim, hepsi so-
ğutuculu.

Köye yakın bir yere sana büyük bir konser-
ve fabrikası kuracağım.

Bir de çok büyük bir tekne alacağım daha 
çok balık tutabilmen için.

Yaşlı balıkçı yeniden sorar: Sonra?

Sonrası ne işte? Bol balık bol para. Böylece, 
benim gibi zengin olursun. Ben de senin kö-
yün gibi küçük bir balıkçı köyüne yerleşirim. 
Her gün üç balık tutar yaşar giderim. Yaşlı 
balıkçı gülümsemiş ve ‘benim gibi yani’ di-
yerek cevap vermiş.

Reklam 
Fiyatlarımız

Logo Üstü ...............................................2500 TL

1. Sayfa Alt Kuşak ................................ 1500 TL

Arka Sayfa ................................................ 3000 TL

Ön Kapak İçi ............................................. 1800 TL

Arka Kapak İçi ......................................... 2000 TL

İç Sayfalar Tam ...................................... 2000 TL

İç Sayfalar Yarım.................................... 1800 TL

İç Sayfalar Çeyrek ................................. 1000 TL

Somon Gravlax Nasıl 
Yapılır?
Gerekli Malzemeler

• 5 kiloluk bütün somon

• 10 yemek kaşığı iri tuz

• 10 yemek kaşığı toz şeker

• 1 demet dereotu
Somonu 2 parça olacak şekilde boylu boyu-

na kestirtin. Kılçıklarını çıkarttırın. Balık temiz 
bir fileto şeklinde olsun. Kiloya göre şeker 
ve tuzu karıştırın, her 1 kilo balık için 2 kaşık 
şeker, 2 kaşık tuz yeterli olacaktır. Dereotları 
yıkayıp kurutun. Balığın sığabileceği büyük-
lükte bir kaba karıştırdığınız tuz ve şekerden, 
tane karabiberden ve dereotundan serpin. Ba-
lığı, derisinin üstüne kabınıza yerleştirin. Yine 

karışımdan balığın üzerine serpin. Her karışım 
eklemesini masajla balığa yedirerek yapın. Di-
ğer balık parçasını alttakinin başı kuyruğuna, 
kuyruğu başına gelecek şekilde yerleştirin. En 
üste kalan karışımı koyun. Üzerini bir naylonla 
kapatın. 2 kg kadar bir ağırlık koyarak üzerini 
bastırın. Günde iki üç kez alt üst yapın. 3. gü-
nün sonunda balığınız hazır olacaktır. Mümkün 
olduğu kadar ince dilimleyerek servis yapın. 
Artanını derin dondurucu da saklayabilirsiniz. 
Dondurursanız servisten 1 saat önce çıkart-
malısınız.

  Afiyet olsun.

Tüm dünyadan ülkemize taşıdığı teknoloji ve yenilikler ile ülkede ve sektörde yüksek standart oluşturan  
ES-KA bununla da kalmayıp dünyadan elde ettiği know-howları, ülkemizde olan merkez yapılanması 

aracılığı ile yatırıma dönüştürmüş ve dünya teknolojisiyle yüksek standartlarda ağ üretmeye başlamıştır. 

ES-KA BALIKÇILIK AĞ VE EKİPMANLARI LTD ŞTİ.

7/24
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KOOPERATİFLERİMİZKOOPERATİFLERİMİZ

S.S. Antalya Bölgesi Su Ürünleri 
Kooperatifleri Birliği

S.S. Antalya Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği 2004 yılında ilimizde bulunan Yeni Liman Su 
Ürünleri Kooperatif Başkanlığı’nda Gazipaşa, Alanya, Manavgat, Belek, Finike, Kaş, Kalkan, Demre 
ve Beymelek su ürünleri kooperatiflerinin birleşmesi ile kurulmuştur.

Birlik kurmamızın ilk amacı, Ankara’da hazır-
lanan eski adı ‘sirkü’ yeni adı ‘tebliğ’ olan su 
ürünleri ile ilgili yasakların hazırlanmasında 
Antalya daha doğrusu Batı Akdeniz’in bir sesi 
olmadığı için bir birlik kurmak zorunluluğunu 
anladığımız için birleştik.

Antalya bölgesi 640 km’lik bir sahil şeridine 
sahip ve bu sahilde balıkçı barınağı 2004 yılın-
dan önce sadece Finike ve Kaş ilçelerinde Yat 
Limanı’nın belli bir bölümünde olan balıkçıların 
yanaştığı ve kooperatiflerin işlettiği barınak-
lar vardı. Kaleiçi’nde de balıkçıların bulunduğu 
Kaleiçi Barınağı, turizmin artmasından sonra 
Kaleiçi Yat Limanı oldu. 2004 yılından sonra 
Tarım İl Müdürlüğü, Antalya Valiliği ve Antalya 
Büyükşehir Belediyesi’nin de katıldığı koordi-
nasyon kurullarında Antalya’nın gerçekten bir 
balıkçı barınağı olmadığı dile getirildi. Bu ku-
rumların yardımlarıyla da 2009 yılında yapımı-
na başlanan ve 2011 yılında yapımı biten An-
talya Balıkçı Barınağı ilimize kazandırılmıştır.

Antalya Balıkçı Barınağı 2014 yılında iki ko-
operatifin S.S. Yeni Liman Su Ürünleri ve S.S. 
Yeşil Antalya Su Ürünleri Kooperatifinin ortak 
girişimiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat 
Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’nden ki-
ralanmıştır.

Antalya İlinde Balıkçı Barınağı yapıl-
madan önce balıkçılık yapan kayıtlı tek-
ne sayısı 700 civarında iken şuan 800 
tekneye ulaşmıştır. Çoğunluğu 8-10 
m olan bu teknelerden balıkçılarımız 
geçimlerini küçük balıkçılıkla sağla-
maktadırlar. Gırgır ve Trol teknelerimiz 
dışarıdan gelenlerle birlikte 10 tekneyi 
geçmemektedir. 

Antalya Körfezi daha çok pelajik balıkların 
olduğu çok kümeli balıkların olmadığı çeşitlili-
ği bol ama sayıca az olan balıkların olduğu bir 
körfezdir. Küresel ısınma ve göçmen balıklar-
dan çok olması nedeniyle de balık sayısı gün 
geçtikçe azalmaktadır. Yasaklarında bu yönde 
yapılması için birlik olarak çalışmalar yapılmış 
ve bu çalışmalar Tarım İl Müdürlüğü’ne ve Ba-
kanlığa bildirilmiştir.

Çalışmalarımızda İl Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdürlüğü, Antalya Liman Başkanlığı ve 
Belediyeler ve Valiliğin hep desteklerini gör-
dük.

1380 su ürünleri kanunu 45 yıl önce yapıl-
mış 4/1 tebliğlerle desteklenmiş fakat günü-
müz ihtiyaçlarına cevap vermeyen bir kanun 
durumundadır. Bu aralar çıkacağını düşündü-
ğümüz; denizlerimizi koruyacak gelecek ne-
sillere balık bırakacak yeni bir umut yaratacak 
işlevsel bir su ürünleri kanunu bekliyoruz.

Tüm Birlik ve Kooperatiflerimize saygılar 
sunar, bereketli yıllar dileriz.

Yıldırım Kırdı

Muhasip Üye

(S.S.Aksu  Koop.Bşk)

Salih Atılgan

Başkan Yrd.

(S.S.Yeşil Antalya Koop.Bşk) 

Cengiz Balta

Birlik Başkanı

(S.S.Yeni Liman Koop.Bşk) 


