Kooperatiflerimiz

Dünya Balıkçılık Günün Ardından

İlk olarak Sinop merkez ilçede faaliyette
bulunan Abalı Kooperatifi üyelerinin avladığı balıkların tamamını pazarlamaya
başlamış, Türkiye’nin birçok yerine kendi
imkanları ile hacmini daha da genişleterek
pazarlamaya devam etmektedir. Sayfa 8>
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Her yıl olduğu gibi 2014 yılı av sezonuna başlarken bol kazançlı bereketli
bir yıl olması dileğiyle büyük umutlarla başladık avcılık sezonuna. Sezonun
ilk günlerinde performansı ve kazancı açısından umut verici olmasına
rağmen ilerleyen günlerde beklentiler zayıflamaya umutlar kırılmaya
başlamış ve geçmiş yılların tekrarı olan bir av sezonu yaşanmıştı.

zümler konularında gereken netlik
sağlanmış ama ne yazık ki ihtiyaç
duyduğumuz adımlar atılamamıştır.
Barınaklar üzerinde ki baskılar, , Yunus popülasyonunun olumsuz etkileri, pazarlama ve rekabet sorunları,
avlanan ürünlerde katma değer artışını sağlayacak hukuki ve yapısal
düzenlemelerin sağlanamaması en
başta gelen olumsuzluklardır.

Geleneksel Balıkçılık ve
Turizm
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de balıkçı
filosunun büyük çoğunluğunu; geleneksel av
araçları ve metotları ile avcılık yapan, düşük
teknoloji ve makine gücü kullanan, yaptığı avcılık
faaliyeti tarihsel bilgi ve kol gücüne dayanan
ve av sahası deniz ekosisteminin en dinamik
alanı olan kıyı ve yakın kıyıda olan küçük ölçekli
geleneksel kıyı balıkçıları oluşturur.
Tarih boyunca kıyı topluluklarının ekonomik demografik ve kültürel olarak
sürdürülebilirliğinin temel güvencesi denize
dayalı gıda ve bu alanda yapılan faaliyetler
olmuştur. Bu üretim ve
paylaşım ilişkileri çerçevesinde oluşan sosyo ekonomik
yapı ve bu yapının ortaya çıkardığı

kıyı kültürünü besleyen
ise geleneksel kıyı
balıkçılığı olmuştur.
Kabaca kıyı ekosistemine bağlı bir üretim faaliyeti ve bu
faaliyetin etrafında
oluşan ekonomik alt
yapı ve bu altyapıyı
tamamlayan bir kültürden
bahsediyoruz. Sayfa » 4

Burada, IMECE başlığı adı altında sizlerle balıkçılık ve su ürünleri sektöründe kooperatifler ile ilgili AB’de ve
dünyada yaşanan gelişmeleri paylaşacağım... Dr. Erhan Ekmen
Sayfa 2>

Balıkçılık ve su ürünleri sektörü dünyada
yaklaşık 540 milyon insana geçim kaynağı
sağlıyor. Ancak aşırı balıkçılık nedeniyle balık
stoklarının yüzde 80’i tehdit altında. Dünya Su
Ürünleri Yetiştiricileri ve Balıkçılar Forumu’nun
1997’de Yeni Delhi’de aldığı... Sayfa 5>

Yeni yıldan
beklentilerimiz
Sezonun kalan 2 aylık döneminde
ise olağan üstü bir değişikliğin işaretleri ne yazık ki orta da gözükmemektedir. Balık ticareti ve tedarikçileri açısından çok bir şey değişmese
de avcılık açısından durum geçmiş
yıllardan çok farklı değildir. Geçmiş
yıllarda olduğu gibi; mazotçu, buzhaneci, komisyoncu, perakendeci,
nakliyeci, kasacı, kutucu, ağcı ve
benzer bir bekledikleri kazançlara
elde ederken balıkçımızın büyük bir
çoğunluğu istedikleri parayı kazanamamışlardır.
Küçük ve orta boy balıkçılarımız
için sezon geçmiş yıllara göre nispeten iyi geçmesine rağmen geçmiş
yıllardan devralınan sorunlar devam
etmektedir. Bu sorunların çözümlerinin tartışılması ve olası çözümleri
konusunda bilimsel ve pratik çö-

İMECE

Peki, neden böyle?
Balıkçılık yönetimimizin hukuki
alt yapısı ve balıkçılık ekonomisinin
yönetimi konusundaki temel parametreler günümüzün ihtiyaçlarına
cevap vermemektedir.
- 1971 yılından günümüze kadar
birkaç değişiklik yapılarak gelen
1380 sayılı su ürünleri konunu günümüze uygun olarak revize edilememiş veya yeni kanun çıkarılamamıştır.
-Yıllardır bir pazarlama organizasyonu kurulamamış olması arz talep
dengesinin sağlanamaması balıkçılarımızın yakalamış olduğu balıkları
bir anda piyasaya talep fazlası balık
arz etmesi balıkların reel fiyattan
satılmasını engellemiş balıkçılar
bekledikleri kadar para kazanamamışlardır. Deamı Sayfa » 2’de

“Türkiye’de
Su Ürünlerinin
Durumu ve
Beklentiler”
Başta balık olmak üzere su
ürünlerinin, değerli hayvansal
protein kaynaklarından birisi
olarak
insan
beslenmesinde
çok önemli bir
yeri vardır. Her geçen gün kaynaklarımızın tükendiği dünyada en
elzem ihtiyaçlardan biri olan gıda
sektöründe, hayvansal protein
kaynaklarını daha da zenginleştirmek için su ürünlerinden yüksek
oranda faydalanmanın yollarını
Sayfa 6 »
aramaktadırlar.

Hamsinin DNA'sı
Korunacak
Türkiye iç su ve denizlerinde yaşayan su
ürünleri genetik kaynaklarının tanımlanması,
korunması, sürdürülebilir kullanımı, politika ve
alt yapı oluşturulması ile ilgili usul ve esasları
belirleyen “Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının
Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında
Yönetmelik” yürürlüğe girdi.
Koruma altına alınan Su Ürünleri Genetik Kaynakları’nın yurt dışına çıkarılması, yabancı kişi ve kuruluşların
bu kaynaklar üzerinde yapacakları
çalışmalar mevcut mevzuat veya
yeni kurulacak bir Ulusal Komitenin
tavsiyesiyle Tarım Bakanlığı’nın iznine bağlı olacak. Sayfa » 4

Su Ürünleri İhracatında
AB Ön Sırada
Türkiye'de geçen yıl 607 bin ton su ürünleri
üretiminin yapıldığı, 85 ülkeye yapılan su ürünleri
ihracatının yüzde 68'inin Avrupa Birliği ülkelerine
gerçekleştirildiği bildirildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,
bakanlığın su ürünleri üretimini artırmaya yönelik attığı adımların ihracat
rakamlarına yansıdığı, 2002'de 61
bin ton olan su ürünleri yetiştiricilik
üretiminin 4 kat artarak, 2013'te
233 bin tona ulaştığı ifade edildi.
Türkiye'nin 2013 yılı toplam su
ürünleri üretiminin 607 bin ton olarak gerçekleştiği, bunun 374 bin
tonunun avcılıktan, 233 bin tonunun da yetiştiricilikten sağlandığı
belirtilen açıklamada, 2013'te yetiştiriciliğin toplam üretim içindeki

payının yüzde 38'e yükseldiği kaydedildi. Sayfa » 5

Sürdürülebilir Avcılık
ve Türkiye
Balıkçılık sektörü ülkemiz açısından son derece önemlidir. Dereli bir gıda kaynağı yaratması yanında iş olanağı, ülke ekonomisine katkı
ve döviz sağlaması da önemini daha da arttırmaktadır. Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerle
paylaştığımız denizlerimiz nedeniyle deniz
canlı kaynaklarını eskisi gibi kullanmaktan
uzağız... Prof.Dr. Ertuğ Düzgüneş

Ayın Dosyası

Sayfa 3 »
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Başlarken

İmece, örgütlenme kültürümüzün dilimizdeki en anlamlı
ifadesi. Medeniyetimiz kadar
eski, güzel bir geleneğimiz.
Bu geleneğimizi idari ve mali konularda
AB ile uyumlu bir şekilde geliştirerek,
örgütlenme alanında büyük başarılara hep
birlikte imza atabiliriz. Bunun için gerekli
alt yapı var. Eğer birlikte başarılı olacağımıza inanırsak mevcut birçok zorluğu
kolaylıkla aşabiliriz. Tarihimiz başardığımız
imkânsız zaferlerle dolu. Atalarımızın bize
emanetini korumak ve daha ileri götürmek
için işimizi en iyi şekilde yapmak, ülkeye
mesleğimizle değer katmak zorundayız.
Biz balıkçıyız. Görevimiz insanımızın protein ihtiyacının bir kısmını balık ile karşılamak. Bilinenin aksine bunun için yeterli kaynağımız yok. Hep söylendiği üzere;
ülkemizin 3 tarafı denizlerle kaplı ve birçok iç su kaynağımız var.

Ama buradaki balık stoklarımız üzerindeki av baskısı
giderek artıyor. Küresel ısınma, çevre kirliliği bu stokları her geçen gün olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Denizlerimizdeki balıkların önemli bir bölümü göç eden
türler olduğu için işin kontrol edilebilmesi de güçleşiyor.
İster ekonomik, ister sosyal her ne gerekçe olursa olsun, bu sorunlarla ilgili tartışılmaz bir gerçek var. Stoklarımızı sürdürülebilir olarak kullanmak zorundayız. Peki,
bunu korumak ve kontrol altında tutmak kimin görevi?
Bu sorunun tek cevabı var; öncelikle Balıkçının görevi…
Çünkü Balıkçı, ülkesi kadar denizi ve balığı seven kişidir.
Elbette balıkçının bunu tek başına başarabilmesi beklenemez. Önce balıkçının imece usulü bir güç birliği oluşturması, devletin de ona yol gösterici ve destekleyici
olması gereklidir.

Sektörde, her nerede ve hangi
pozisyonda olursak olalım, aslında
hepimizin amacı ortak. Ülkenin su
ürünleri ihtiyacını karşılarken, kaynakları
sürdürülebilir kullanmak ve üreticinin
daha iyi bir refah düzeyine ulaşmasını
sağlamak.
İlk anda burada bir tezat var gibi görünüyor. Stokları zorlamadan, daha az avcılıkla daha fazla gelir elde
etmek mümkün olabilir mi? Evet bu yapılabilir. Eğer
balıkçının avladığı, yetiştiricinin ürettiği her balık için
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Yeni yıldan beklentilerimiz
1. Sayfa Haberin Devamı...

Bir sektörün yaygınlaşması ve etkinliğinin arttırılmasında hiç şüphe yok
ki bilgi paylaşımının büyük önemi vardır. Bilgi paylaşımının en iyi yolu
yayın çıkartmaktır. Sektörümüzde bugüne kadar birçok değerli yayın
üretildi. Uzun süredir düzenli yeni bir yayına ihtiyaç duyuluyordu. Merkez
Birliğimizin bu hizmetinin sektörde önemli bir boşluğu dolduracağını
düşünüyor ve hayırlı olmasını diliyorum.
Burada, IMECE başlığı adı altında sizlerle balıkçılık ve su ürünleri sektöründe kooperatifler ile ilgili AB’de ve
dünyada yaşanan gelişmeleri paylaşacağım. Bu arada ülkemizde ve
yurt dışında kooperatifçilik alanında
yürütülen çalışmalar hakkında bilgi
vereceğim. Örnek olabilecek, başarı
hikâyelerini anlatacağım. Kooperatiflere mevcut sorunlar karşında yeni seçenekler oluşturabilmeleri için öneriler
oluşturmaya çalışacağım.
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emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir değer oluşturulabilir
ise bu mümkün hale gelir. Hatta
tüketiciye bile daha kaliteli balık
daha ucuza sunulabilir. Üretim
tüketime kadar uzanan değer
zincirinin içinde balıkçıyı üretimin dışında bir çok aşamada koDr. Erhan EKMEN operatifi aracılığıyla yer almasını
sağlayabilirsek; biriken değer
Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
balıkçıya, azalan maliyetler ise
Tarım Reformu Genel
tüketiciye olumlu anlamda yanMüdürlüğü
sıyacaktır.
Teşkilatlanma
Daire Başkanlığı
Gelişmiş ülkelere baktığımızda
Projeler ve Dış İlişkiler
kooperatiflerin ve bunların oluşÇalışma Grubu Sorumlusu
turdukları örgütlerin piyasada
etkin olduklarını ve balıkçılık sektörünün sorunlarına
sahip çıkıp çözümler getirdiklerini görüyoruz. Peki, benim ülkemin balıkçısı ve onun kurduğu kooperatif niçin
Avrupa’daki emsalleri kadar güçlü ve etkili olmasın? Bilgi, beceri, azim, sabır acısından hiçbir eksiğimiz olmadığı
kesin. Teknik altyapı olarak ciddi bir potansiyel sahip
olduğumuzu iddia edebiliriz. Mevzuat, teşkilatlanma,
yönetim açısından aşılamayacak sorunumuz yok. Belki
tek eksiğimiz, bir araya geldiğimiz zaman ne kadar güçlü
olabileceğimizin yeterince farkında değiliz.

Dünya, bu önemli gücün farkında.
Birleşmiş Milletler küresel sorunların
çözümü için kooperatifleri anahtar
olarak gösterirken, AB mevcut ortak
politikalarının uygulanmasında kooperatif
tabanlı örgütleri esas alıyor.

ABD, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde kooperatiflerin, ticaretteki payları ve en büyük şirket sıralamasındaki yerleri dikkate alındığında kooperatifçilik
alanında her geçen gün daha ileri gittikleri görülüyor.
Bu gelişmeler karşısında bizim kooperatiflerimizin atıl
kalması beklenemez. Çağın gereklerinin balıkçımıza
iletilmesinde üstlerine düşen görevi yerine getirmek
için dünyanın önde gelen kuruluşları ile işbirliğine gitmeleri gerekmektedir. Bu işbirliği kapsamında karşılıklı
bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak, ortak üretim
yapmak, işlemek hatta birlikte fuarlara ve sergilere katılarak ürünlerini ortak pazarlamak mümkündür. Bizim
balıkçılarımızın bu imkânlardan mahrum kalması düşünülemez. Ancak tek başlarına ulaşmalarının mümkün
olmadığı da aşikârdır. Burada kooperatiflerimizin önemi
bir daha önümüze çıkmaktadır.

Ülkemizde her geçen gün kooperatifçiliğe
daha fazla önem verilmektedir. Özellikle,
devletin her kademesinde, yapılan her işte
kooperatiflerin paydaş olarak kabul ediliyor
ve çözüm yollarına dâhil ediliyor olması bunun
güzel bir örneğidir.
Umuyorum ki burada sizlerle birçok güzel konuyu
paylaşacağız. Bu ilk yazıya başlarken Vira Bismillah
diyor bu vesile yeni yılınızı kutluyor ve sağlıklı, mutlu,
birlik ve beraberlik içinde, bol kazançlı, bereketli bir yıl
diliyorum.

- Her sene olduğu gibi ne yazık
ki sahil güvenlik komutanlığınca ve
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yapılan denetimler olmasına rağmen yasadışı,-kayıt dışıve kural dışı avcılık önlememektedir.
-Marmara denizinde trol avcılığı ile
gırgırla ışık avcılığı yasak olmasına
rağmen trol avcılığı ile ışıkla avcılık
devam etmektedir.
Yine Marmara denizinde “Gırgır ve
çevirme ağları ile avcılığın yasaklandığı sahalarda” avcılık faaliyetleri
yoğun bir şekilde devam etmektedir.
-Hamsi avcılığında stoklara aşırı
baskı ve çevre kirliliği sonucu hamsi
ülke karasularımızı çok kısa bir sürede terk etmiştir.
Gürcistan ve Abazya’da yapılan
Hamsi avcılığı filoda haksız rekabete
sebep olmakta, bu durum sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarına olumsuz bir direnç etkisi ile karşımıza
çıkmaktadır.
-Bazı balık türlerinde kota uygulamasına geçilememesi aşırı avcılığı
getirmiş bunun sonucu olarak stoklar küçülürken avcılık gelirlerinde
adil paylaşım ortadan kalkmıştır.
- Dünyanın uyguladığı, balıkların
bir defa yumurtlamasına müsaade
edilmesi için erginliğe ulaşmamış
küçük balıkların yakalanması tüm
denetimlere rağmen tam olarak sağlanamamıştır.
Küçük ölçekli geleneksel kıyı balıkçılığı; azalan hedef türler, sektör
içi rekabette olumsuzluklar, avladığı
sucul kaynakları katma değer artışı
sağlayarak pazara sürme yönündeki
hukuki eksiklikler ve alt yapı yetersizliği gibi sorunlarla boğuşmaya devam etmektedir.
Bu olumsuzluklara rağmen avcılık
devam etmekte balıkçılarımız ayakta kalma mücadelesi vermektedirler.
-Bu sorunlarla girdiğimiz 2015 yılında beklentilerimiz;
Yeni Su Ürünleri kanunu acilen çıkarılmalıdır.
Balıkçı barınakları yönetmeliği
küçük ölçekli balıkçılığın içinde bulunduğu durum ve kapasite artırımı
ve 6237 sayılı kanun gereği brüt
gelirden alınan %10 tekrar gözden
geçirilerek yeniden düzenlenmelidir.
Tüm Avrupa’da hızla yayılan ve
hukuki alt yapısı oluşturulan “Geleneksel Balıkçılık Turizmi” konusunda

gerekli çalışmalar yapılarak, küçük
ölçekli balıkçılığın korunmasında
önemli bir adım olacak olan yeni bir
eko-turizm paketi oluşturulmalıdır.
Bazı türlerde özellikle hamside
günlük ve yıllık kota sistemine geçilmeli ve pazara arz mekanizması
oluşturularak olumsuz fiyat baskısı
ortadan kaldırılmalıdır.
Gürcistan ve Abazya’da yapılan
avcılık engellenmeli veya yarattığı
haksız rekabeti yok edecek mekanizmalar düzenlenmelidir.
- Bölgesel balıkçılık sistemi hayata
geçirilerek tespit edilen bölgeler, av
filosu ve canlı kaynaklarının sürdürülebilirliği hedeflenerek yönetilmelidir.
-Balıkçıların geçim kaynağını garanti altına almak Stoklarla balıkçılık
arasında bir denge sağlamak için Gönül esasına dayalı balıkçı teknesi
geri çekme işleme öncelikle 30 metre üstü teknelerden başlamak üzere
2 yıl daha devam etmelidir.
- Denetim mekanizması güçlendirilerek yasadışı kayıt dışı kural dışı
avcılık önlenmelidir.
- Balık çıkış noktaları ve nakil belgesi sisteminde ortaya çıkan eksiklikler gözden geçirilmeli ve sistem
güçlendirilmelidir.
- Deniz kirliliği için daha çok mücadele edilmelidir.
- Balıkçılık yönetimi ve alınan kararlar doğrultusunda çok paydaşlı
sistem güçlendirilmeli ve bölgesel
danışma kurulları oluşturulmalıdır.
- Kısmen veya tamamen balıkçılığa yasak koruma alanlarının sayısı
arttırılmalı bu sahalarda denetim güvenliği ve sürekliliği garantisi sağlanmalıdır.
Kıyısal bölge sığ sularının endüstriyel balıkçı filosunun av baskısından
arındırılmasıyla biyolojik kaynakların
sürdürülebilirliğine hem de geleneksel balıkçılığın kalkınmasına olanak
sağlanmalıdır.
Son söz :
İyileşmiş stoklar
Balıkçılık gelirlerinde adil
paylaşım
Yasa dışı, kayıt dışı ve kuraldışı
avcılıkla etkin mücadele
Daha etkin ve caydırıcı kontrol ve
cezalar
Ağdan sofraya şeffaflık
Yönetimde söz sahibi sektör
(Paydaş balıkçı)
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Sürdürülebilir Avcılık ve Türkiye
Balıkçılık sektörü ülkemiz açısından son derece önemlidir. Dereli bir gıda kaynağı yaratması yanında iş olanağı, ülke
ekonomisine katkı ve döviz sağlaması da önemini daha da arttırmaktadır. Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerle paylaştığımız
denizlerimiz nedeniyle deniz canlı kaynaklarını eskisi gibi kullanmaktan uzağız. Üyesi olduğumuz ICCAT, GFCM gibi kuruluşlar ve
imzaladığımız uluslararası konvansiyonlar ülkemize bazı zorunluluklar ve sorumluluklar yüklemiştir. Bu nedenle balıkçılığımızı
yeni bir anlayışla yönetmek zorundayız. Oysa bu zorunluluk kendisini 1990 lı yılların başında büyük ölçüde hissettirmişti.
Ancak, kısa vadeli ve yüzeysel önlemlerle,
denetimi ihmal eden yaklaşımlarla, gereksiz
teşviklerle, merkeziyetçi, paydaş katılımını
ihmal eden kararlarla, doğanın kendisini yenileme fırsatı tanımayan uygulamalarla balıkçılığımızı yönetmeyi tercih ettik. Olumsuz
çevre şartları, kirlilik ve ilkim değişikliği gibi
önlenemez veya kısa vadede çözüm getirilemeyecek sorunlara ek olarak devam ettirilen
politikalar yararlandığımız stokların daha da
zarar görmesine neden olmuştur. Bugün artık
“sürdürülebilir balıkçılık” sadece kavram olarak önem taşımaktadır. Yapılan uygulamalar
maalesef bu kavramın aleyhine çalışmaktadır. Radikal yönetim kararları alınmadıkça
balıkçılıkta geleceğimizin daha iyi olacağını
düşünmek büyük bir iyimserliktir.

ler elbette tavsiye edici nitelikte olacaktır. Ancak kurul ve komite kararlarının şeffaf olarak
yayınlanması, kamuoyu ile paylaşılması önemli
bir zorunluluktur.
Yönetim kararları alındıktan ve açıklandıktan sonra alınacak her yeni karar veya alınan
kararlarda yapılan değişiklikler tek taraflı olarak yapılmamalıdır.

3. Sürdürülebilirlik nasıl sağlanabilir?
Oluşturulacak yönetim politikasının başlıca
amaçları:

stoklar çökebilir ve avcılık ekonomik olma niteliğini kaybedebilir. Bu nedenle balıkçılık yönetim sisteminin:
• Uzun vadede yüksek verim sağlamak üzere stoklarda yeterli üremenin gerçekleşmesini
sağlaması,
• Karlı bir endüstri için fonlar düzenlemesi,
• Balıkçılık fırsatlarını adil paylaştırması,
• Deniz kaynaklarını koruması gerekmektedir.
Ana amaç, türün ömrüne göre kısa, orta veya
uzun vadede en yüksek verimi elde etmektir.

Neye ihtiyacımız var?
1. Yasal ve yapısal değişim:
1380 sayılı yasa konusunda paydaş görüşleri alındı. Ama yasa değişikliğinin son durumu
bilinmemektedir. Tüm iyi niyetlere rağmen
günün ihtiyaçlarına göre hazırlanmamış bir
yasa TBMM’nde onaylansa bile işlevsel olmayacak, yetersiz kalınan alanlar yönetmelikle
düzenlenmeye çalışılacak ve kaynakların işletilmesinde yaşanan sorunlar devam edecektir. Zamanın aleyhimize çalıştığı kabul etmek
zorundayız. Yasa taslağının sadece günün
değil orta ve uzun vadede ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde yeterli olduğu
iyimserliği içinde olmak en büyük arzumuzdur.
İdari açıdan yeniden yapılanmış GTHB,
önemli bir eksikliği gidermiş olmasına rağmen
işlevsellik açısından son derece hantal bir
yapıya sahiptir. Ülkenin tüm balıkçılık sorunları merkezde çalışan az sayıda personel ile
çözülmeye çalışılmaktadır. Özellikle balıkçılık
faaliyetlerinin deniz ve içsular merkezli yürütülmesi nedeniyle taşra kuruluşlarının çok
daha fazla etkin olması Bakanlığımızı güçlendirecektir. Bu amaçla il ve ilçe tarım müdürlüklerinde yeni kurulacak şube müdürlüklerinin
yeterli teknik personel, araç ve gereçle donatılması, personel ve yönetici seçiminde balıkçılık ve su ürünleri alanında diploma ve uzmanlık şartı aranması, ödenek ve altyapı desteği
sağlanması ve bu birimlerin ihtiyaç duyulan
lokal denetim, izleme ve kontrol faaliyetlerini
yürütmek üzere görevlendirilmeleri kaçınılmaz
bir zorunluluktur.
Kurulan liman ofisleri çalıştırılmalıdır. Av sezonu içinde her vardiyada üç teknik eleman
olmak üzere üç vardiya halinde çalışacak şe-

Prof.Dr. Ertuğ DÜZGÜNEŞ
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kilde bir düzenleme yapılmalıdır. Av ve karaya
çıkış formlarının liman ofislerinde ve yukarıda
sözü edilen şube müdürlüklerince toplanması,
çalışan personelin büyük limanlarda hareket
kabiliyetlerini arttıracak uygun araçlarla donatılması, SUBİS veri girişlerinin bu ofislerde çalışanlar vasıtasıyla yapılması, nakil belgelerinin
düzenlenmesi, rutin örnekleme faaliyetlerinin
sürdürülmesi sağlanmalıdır. Uygulanacak faaliyetler konusunda yapılacak eğitim çalışmalarıyla atanacak personelin eğitilmeleri başarıyı
arttıracaktır.

2. Teknik önlemler.
Ülkemiz balıkçılık yönetiminde merkeziyetçilik hakimdir. Denizlerimizin ve bu denizlerde
uygulanan avcılık faaliyetlerinin çeşitliliği ve
büyüklüğü, işletilen canlı kaynakların populasyon özelliklerinin farklılıkları dikkate alınırsa 4
yılda bir toplanan danışma kurulları marifetiyle
sektördeki tüm yönetim kararlarının ayni oturumda tüm paydaşlarla birlikte bir karara bağlanması mümkün ve pratik değildir. Yapılması
gerekenler birkaç alt başlıkta toplanabilir.
• Her avcılık ve balık türü grubu için bölgesel
Bilimsel Tavsiye Komitelerinin oluşturulması
• Bölgesel Danışma Kurullarının tesisi,
• Bu komite ve kurullarda temsil koşullarının
belirlenmesi,
• Çalışma koşullarının belirlenmesi,
Bu komite ve kurullarda ortaya çıkan görüş-

Girdi Kontrolü
• Av sahalarına giriş kurallarını yeniden düzenlemek - hangi geminin
hangi sular veya av sahalarına gireceğini kontrol etmek,
• Av gücü kontrolü – kapasite ve tekne kullanımını sınırlandırmak,
• Teknik önlemler-balıkçıların avlandıkları zaman
ve yerlerde av araçları
kullanımını düzenlemek.

• Stoklarla balıkçılık faaliyetleri arasında
sürdürülebilir bir denge kurulmasına yardımcı
olmak,
• Balıkçılara sürekli bir gelir ve iş olanağı yaratmak,
• Geleneksel olarak balıkçılıkla geçinen yörelerin ekonomik olarak geleceklerini garanti
altına alarak bu etkinliklere devam etmelerini
sağlamak,
• Balıkçılık sektöründe rekabet ortamını devam ettirmek,
• Avcılık ve yetiştiricilikten elde edilen üretim ve geliri arttırmak,
• Tüketici ve işleme sanayine kabul edilebilir
fiyat ve kalitede ürün sağlamak,
Bunlar, üyesi olsak da olmasak da AB Ortak
Balıkçılık Politikasının temel unsurlarıdır. Avcılıkta yararlandığımız canlı kaynaklar genellikle üreme hızı yüksek, fakat sınırsız olmayan
stoklardır. Avcılık kontrol altına alınmazsa

Çıktı kontrolü

Balıkçılığın kontrolü

• Toplam avlanabilir
balık miktarı (TAC)
üzerinden kota uygulaması,

• Sadece izin verilen miktarda balık
avlandığından emin olunması,

• Destekleyici çok yıllık plan fon kaynaklarının oluşturulması,.

• AB ülkeleri ve Komisyon rollerinin
daha iyi tanımlanması,

• Balıkçılık yönetimi,
veri, bilimsel tavsiye
ve kuralların tüm balıkçılar tarafından adilce uygulanması.

• Av fırsatlarının daha iyi yönetilmesi
için gerekli verilerin toplanması,

• AB genelinde uyumlu kural ve önlemlerin tüm balıkçılar tarafından ayni
şekilde uygulanmasının sağlanması,
• Pazara sunulan tüm ürünlerin pazarlama zinciri içinde ağdan tabağa geriye doğru izlenmesini ve kontrolünü
sağlamak.

Buna destek olarak istenmeyen av miktarını
azaltmak, zarar veren avlanma yöntemlerini
en aza indirmek veya tüm avın karaya çıkartılması mecburiyetini aşamalı olarak uygulayarak ikisinden birlikte kaçınmaktır. Karar
alma mekanizmasında bölgeselleşme ve daha
yoğun bir paydaş görüş paylaşımı zorunludur.
Bu çerçevede ülkemizde de balıkçılık yönetimi, girdi kontrolü, çıktı kontrolü veya her ikisi
üzerinden yapılabilir.

4.Yasadışı avcılık (IUU)
Ülkemizde son yıllarda giderek artan korsanlık dahil yasadışı (Illegal), bildirilmemiş
(Unreported) ve düzenlenmemiş avcılık (Unregulated), stokların zarar görmesine, denizlerde habitat kaybına, haksız rekabete, dürüst
balıkçıların dezavantajlı bir duruma düşmelerine, özellikle gelişmekte olan ülkelerde kıyısal
bölgelerde yaşayan toplulukların zayıflamasına yol açmaktadır. Yasadışı işletmecilerin faaliyetlerinden kazanç sağlamalarını engellemek
için:
• Yasadışı, bildirilmemiş ve düzenlenmemiş
avcılığın (IUU) önlenmesi, caydırılması ve yok
edilmesi tüm paydaşlarla birlikte mücadele
edilmelidir.
• Bu gemilerle ticaret yapan alıcı ve pazarlar
da mücadele kapsamına alınmalıdır.
• Bakanlık bu konuda Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlgili Valilikler, Belediye Başkanlıkları,
Ulaştırma Bakanlığı, Birlik ve Kooperatifler ve
sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmalıdır.

5. Uluslararası ilişkiler
Av filosuna ait gemilerin diğer ülkelerle yaptığı avcılık faaliyetlerini denetlemeli, ülkemizde uygulanan yasakların bu ülke sularında da
uygulanır olmasını sağlamalıdır.

GÜNDEM

GÜNDEM
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Geleneksel Balıkçılık ve Turizm
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de balıkçı filosunun büyük çoğunluğunu; geleneksel av araçları ve metotları ile avcılık
yapan, düşük teknoloji ve makine gücü kullanan, yaptığı avcılık faaliyeti tarihsel bilgi ve kol gücüne dayanan ve av sahası deniz
ekosisteminin en dinamik alanı olan kıyı ve yakın kıyıda olan küçük ölçekli geleneksel kıyı balıkçıları oluşturur.
Tarih boyunca kıyı topluluklarının ekonomik
demografik ve kültürel olarak sürdürülebilirliğinin temel güvencesi denize dayalı gıda
ve bu alanda yapılan faaliyetler olmuştur.
Bu üretim ve paylaşım ilişkileri çerçevesinde
oluşan sosyo ekonomik yapı ve bu yapının ortaya çıkardığı kıyı kültürünü besleyen ise geleneksel kıyı balıkçılığı olmuştur. Kabaca kıyı
ekosistemine bağlı bir üretim faaliyeti ve bu
faaliyetin etrafında oluşan ekonomik alt yapı
ve bu altyapıyı tamamlayan bir kültürden
bahsediyoruz.
Geleneksel Kültürler insanlık tarihinin ürettiği değerler sisteminin taşıyıcı unsurları,
geçmişin hafızası ve geleceğin işaretçileridir.
Geleneksel balıkçılık kültürü de, bütün geleneksel kültürler gibi koruma, kollama ve sürdürülebilirliği konularında özel desteklere ihtiyaç
duyarlar. Tüm dünyada tehdit altında olan “Geleneksel Balıkçılık ve Kültürü” bizim ülkemizde
yeni yeni fark edilmeye başlansa da, ekonomik
önemi ve kültürel değeri konularında ise ne
yazık ki henüz gereken adımlar atılamamıştır.
Geleneksel balıkçılığın içinde bulunduğu bu
durumdan çıkarabilmek ve gelecekte de varlığını sürdürülebilmesini sağlamak için önce bir
acil durum paketi ve rehabilitasyon süreci, peşinden de varlığının güvenceye alındığı sürdürülebilir bir geleneksel balıkçılık yönetimi inşa
etmek gerekmektedir.

Bu sahalarda yapılan amatör avcılığın tekne,
avcı, av ve av araçları kapsamında kayıt altına
alınması gerekmektedir. Amatör avcılığın etkin
bir yönetimin sağlanabilmesi için istatistiki bilginin oluşturulması en acil ihtiyaçlarımızdan
birisidir.
Bu sahalarda yapılan her türden yasa dışı
avcılığa karşı etkin önlemler alınması, denetimde etkinlik ve cezalarda caydırıcılığın sağlanması gerekir.
Balıkçı barınakları mevzuatının Geleneksel
Balıkçılığın korunması ihtiyacına göre yeniden
düzenlenmesi barınak alt yapılarının bu ihtiyaca göre güncellenmesi gerekir.
Küçük ölçekli balıkçılık balık ticareti içindeki
haksız rekabete karşı korunması, geleneksel
balık ürünlerinin işlenerek satışının yapılması
ve avladığı deniz canlılarında her türlü katma
değer artışının sağlanabilmesi için mevzuat ve
alt yapı ihtiyaçları kapsamında desteklenmesi
gerekmektedir.

Bu yazının temel konusu olmamasına rağmen biraz açarak devam edelim.
Geleneksel balıkçılık varlığını ancak kıyı ekosisteminin ve yaşayan türlerin korunması ile
sürdürülebilir. Bu nedenle birinci olarak acil
yapılması gereken kıyı ekosisteminin korunması ve bu sahada ki her türlü zararlı avcılık
yöntemlerinin yasaklanması gerekir. Zararlı av
araçları derken kast ettiğimiz deniz tabanına
zarar veren ve seçici özellikleri olmayan av
araçlarından bahsediyoruz. Bu tür av araçlarının bu sahalardan uzaklaştırılması ve bu yasak
kapsamında etkin denetim gerekmektedir.

Bu söylediklerimiz Geleneksel balıkçılığın
korunması açısından işin alfabesidir ve bütün
dünyada bu alfabe geçerlidir.

Geleneksel Balıkçılık Turizmi
Yukarıda bahsettiğimiz rehabilitasyon ve
koruma sürecinin sahiciliği bu sürecin mali
alt yapısının oluşturulması ile mümkündür.
Dünyanın bir çok ülkesinde gerek kısıtlamalar
gerekse koruma kapsamın Geleneksel Balıkçılık desteklenmektedir. Bizim ülkemizde ise bu
konularda ne bir girişim nede bu bir tartışma
henüz yoktur.
İşte “Geleneksel Balıkçılık Turizmi” bu noktada önem kazanıyor. Kıyıları ve Geleneksel balıkçılığımızın rehabilitasyonu sürecinde, küçük
ölçekli geleneksel balıkçılarımız için alternatif
bir gelir kaynağı yaratabilir ve bu sürecin mali
alt yapısına bir kaynak yaratabiliriz.
Her ne kadar dünya turizmi ağırlıklı olarak
eğlence ve dinlence hedefli turizm paketlerin
satıldığı bir pazar olsa da son yıllarda kültür turizmi ve eko turizm pazarda kendisine önemli
bir yer açmaya başlamıştır. Bu pazarın yeni
ürünlerinden birisi ”Geleneksel Balıkçılık Turizmidir” bir çok AB ülkesinde gereken kanun
gerekse yönetmelikler düzeyinde alt yapısı
tamamlanan bu yeni uygulama küçük ölçekli geleneksel balıkçılar için alternatif bir gelir
kaynağı yaratacağı kesindir.

Ege’nin
paragatçılığı,
Marmara
ve
Karadeniz’in yakamoz balıkçılığı, Dalyan ve Çökertme avcılığı, Lagünler ve kuzuluklar, oltacılık, Karadeniz’de Palamut çapariciliği gibi bir
çok geleneksel av arcılık metodumuz tarihsel
bir değerdir ve bu değerleri görmek isteyen bir
çok turist potansiyel konuktur.
Avcılık hedefli balıkçılık turizmi paketlerinden farklı olarak, yıllardır balıkçılık yapanlarla
bir gün geçirmeyi onların yaptıkları işi ve yaşam tarzlarını tanımayı/tanıtmayı amaçlayan
bu turizm paketinin hukuki olarak tanımlanması, tekne ve tur standartlarının belirlenmesi
ve faaliyetin nasıl yürütüleceği konusunda bir
çerçevenin belirlenmesi gerekmektedir.
Geleneksel balıkçılık turizminin ihtiyaç duyduğu bir başka düzenleme ise balıkçı barınakları yönetmeliğinin bu kapsamda yeniden
düzenlenmesidir. Bir gün veya günün belirli
bölümünü tekne ve barınakta geçirecek insanların yemek, sıcak ve soğuk içecekler, duş ve
dinlenme gibi ihtiyaçlarının karşılanması mevcut yönetmelikle mümkün değildir.
Tarihsel geçmişi olan değerli bir balıkçılık
kültürümüz vardır ve bu kültürü sosyo ekonomik alt yapısı ile birlikte korumamız Geleneksel Balıkçılığımıza karşı bir görev ve gelecek
kuşaklara karşı bir borçtur
Kenan KEDİKLİ - GELBALDER
Geleneksel Balıkçılığı Yaşatma Derneği

Hamsinin DNA'sı Korunacak
Türkiye iç su ve denizlerinde yaşayan su ürünleri genetik kaynaklarının tanımlanması, korunması, sürdürülebilir kullanımı,
politika ve alt yapı oluşturulması ile ilgili usul ve esasları belirleyen “Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve
Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdi.
Koruma altına alınan Su Ürünleri Genetik
Kaynakları’nın yurt dışına çıkarılması, yabancı kişi ve kuruluşların bu kaynaklar üzerinde yapacakları çalışmalar mevcut mevzuat
veya yeni kurulacak bir Ulusal Komitenin
tavsiyesiyle Tarım Bakanlığı’nın iznine bağlı
olacak.
Türkiye iç su ve denizlerinde yaşayan su
ürünleri genetik kaynaklarının tanımlanması, korunması, sürdürülebilir kullanımı, politika ve alt yapı oluşturulması ile ilgili usul ve
esasları belirleyen “Su Ürünleri Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğine

göre Türkiye’ye özgü balık ve diğer su ürünleriyle ilgili embriyo, sperma, ovum, hücre,
doku, DNA ve diğer su ürünleri genetik materyallerinin yapay yöntemlerle ve ağırlıklı
olarak dondurularak koruma altına alındıkları gen bankaları kurulacak. Yönetmeliğin yürütülmesinden Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Hayvan Genetik
Kaynakları Ulusal Koordinatörü sorumlu olacak. Su Ürünleri Genetik Kaynakları (SÜGK)
kategorisi oluşturulurken bu kategoriye
gıda, yem ve tarımsal üretim amaçlı kullanılan ya da potansiyel kullanım alanı bulunan,
su ürünlerine ait tür, alt tür, varyete, hat,
ekotip, suş ve topluluklar ile yeni oluşturulan varyete, hat ve hibritleri dahil edildi. Su

Ürünleri Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal
Komitesi ise Bakanlık Müsteşar Yardımcısı
başkanlığında üst düzey bürokratlardan oluşacak. Komitede ilgili meslek ve sivil toplum
kuruluşlarından dört temsilci de yer alacak.
Ulusal Komite ekim ayında olağan toplantısını yapacak. Komite koruma faaliyetleriyle
ilgili ilkeleri, hedefleri ve politikaları belirleyecek, çalışmaları değerlendirip sonraki dönem çalışma programını yapacak.
Koruma altına alınan Su Ürünleri Genetik
Kaynakları’nın yurt dışına çıkarılması, yabancı kişi ve kuruluşların bu kaynaklar üzerinde yapacakları çalışmalar mevcut mevzuat
veya Ulusal Komitenin tavsiyesi ile Bakanlığın iznine bağlı olacak. ANKA Haber Ajansı
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Su Ürünleri İhracatında
AB Ön Sırada
Türkiye'de geçen yıl 607 bin ton su ürünleri üretiminin
yapıldığı, 85 ülkeye yapılan su ürünleri ihracatının yüzde
68'inin Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildiği bildirildi.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından
yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın su ürünleri üretimini artırmaya
yönelik attığı adımların
ihracat
rakamlarına
yansıdığı, 2002'de 61
bin ton olan su ürünleri
yetiştiricilik üretiminin
4 kat artarak, 2013'te
233 bin tona ulaştığı
ifade edildi.
Türkiye'nin
2013
yılı toplam su ürünleri
üretiminin 607 bin ton
olarak
gerçekleştiği,
bunun 374 bin tonunun
avcılıktan, 233 bin tonunun da yetiştiricilikten
sağlandığı belirtilen açıklamada, 2013'te yetiştiriciliğin toplam üretim içindeki payının yüzde
38'e yükseldiği kaydedildi.
Su ürünleri yetiştiriciliği üretimindeki artışın ihracat rakamlarına da yansıdığı vurgulanan açıklamada, 2002'de 27 bin ton olan
ihracatın, 11 yılda 4 kat artarak 101 bin tona
ulaştığı duyuruldu. 2002'de 97 milyon dolar
olan ihracat bedelinin 2013'te hazırlanan ve
konserve edilen ürünler de dahil 568 milyon
dolara ulaştığı bildirilen açıklamada, şunlar
kaydedildi: "134 adet su ürünleri işletmesinden 85 ülkeye balıkçılık ürünleri ihraç ediliyor.
Son beş yıldaki su ürünleri ihracatının yüzde 68'i Avrupa Birliği ülkelerine yapıldı. AB
ülkeleri dışında en çok ihracat yapılan Japonya, Rusya ve Amerika da ilave edildiğinde bu

oran yüzde 80'ni bulmakta. Türkiye İstatistik
Kurumunun yayımladığı dış ticaret verilerine
göre, geçtiğimiz yılın ocak-eylül döneminde
416 milyon dolar su ürünleri ihracatı gerçekleşti, bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde
20'lik bir artışla 500 milyon dolara çıktı.
Önceki yıllarda olduğu gibi 2014 yılı ocaktemmuz döneminde en çok ihraç edilen türler
Çipura, Levrek, Alabalık ve Orkinos oldu. En
çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla, Almanya,
İtalya, Hollanda, Japonya, Rusya ve Amerika
Birleşik Devletleri." Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının, sürdürülebilir avcılık ve çevreyle
dost su ürünleri yetiştiriciliği üretiminin daha
da geliştirilmesi ve artırılmasıyla iç pazarda tüketim artışının, dış pazarlarda ülkenin pazar payının genişlemesinin hedeflendiği ifade edildi.

AB Eşleştirme Proje
Çalışmaları Hızla Devam
Ediyor
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım reformu Genel
Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Ürünleri Üretici Örgütleri
Kurumsal Kapasite Geliştirme Projesi,2015 yılı ilk faaliyetini
bir Çalıştay ile düzenlendi.
Bakanlık proje ekibi ve pilot illerde bulunan
İl Müdürlüklerimizdeki proje koordinatörleri,
Pilot üretici örgütlerinin temsilcileri ve sektörde bulunan merkez birliklerinin başkanları ile proje kapsamında İsveç, Hollanda ve
Fransa'dan gelen kısa dönem uzmanlarla
birlikte üretici örgütlenmesi acısından geniş
katılımlı bir faaliyet gerçekleştirdi.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü toplantı
salonunda, 14 Ocak 2014 tarihinde yapılan
Çalıştayda, Proje kapsamında yer alan pilot
üretici örgütlerimiz ve merkez birliklerinin katılımıyla sektörde etkin bir yönetişimin üretici
örgütleri aracılığıyla nasıl gerçekleştirilebileceği konusu ele alındı.
Çalıştaya Merkez Birliği Başkanımız Ramazan ÖZKAYA ve Pilot illerden gelen Kooperatiflerimizin temsilcilerinin grup çalışmalarına
katıldığı çalışmalar sırasında, kooperatiflerin
piyasa mekanizmasının idaresinde ne gibi
roller üstlenebileceği ve sektörün yönetiminde sorumluluk alabilecekleri dile getirilmiştir.
Çalıştayda tüm tarafların yönetişim alanında

üzerinde mutabakat sağlayacağı görüşler
oluşturumuştur. Sektörde yer alan bütün üretici örgütlerimizin yönetişim konusunda daha
fazla sorumluluk üstlenmek ve daha aktif olmak konusunda istekli olduğu gözlenmiş ve
gelecek çalışmalar için bunun iyi bir gösterge
olduğu vurgulanmıştır.

Marmara’da
Hamsi Katliamı
Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi
Başkanı İbrahim Cezair
"Yakalanan hamsileri elektrikli
elekten geçirip irilerini tekneye,
ölen yavruları denize atıyorlar.
Bu şekilde 3 bin kasanın
yaklaşık 300'ü iri çıkarken, 2
bin 700 kasa yavru hamsi telef
oluyor" dedi.
Cezair, yaptığı açıklamada, Marmara
Denizi'nde balık çeşidinin çok azaldığını vurgulayarak, özellikle bu yıl balıkçının sadece hamsiden kazandığını söyledi.
Tüm uyarıları ve çağrılarına rağmen hamsinin küçüklerinin yem fabrikalarına satılmak
üzere yakalanmaya devam ettiğini dile getiren Cezair, "Bu genellikle Karadeniz'de oluyor.
Karadeniz'de yıllardır bu devam ediyor ama
kimse önlem almıyor. Karadeniz balıkçısının ağ
gözleri yavrularını, incelerini yakalayacak ölçüde küçüktür" diye konuştu.
Marmara'da ise balıkçıların farklı bir yöntemle balığın geleceğini tehlikeye attığına dikkati
çeken Cezair, şöyle devam etti:
"Bazı balıkçılar, hamside ayrım yapmadan
yazın yumurtadan çıkmış yavruları ile irilerini yakalıyorlar. Yakalanan hamsileri elektrikli
elekten geçirip irilerini tekneye, ölen yavruları
denize atıyorlar. Bu şekilde 3 bin kasanın yaklaşık 300'ü iri çıkarken, 2 bin 700 kasa yavru
hamsi telef oluyor. Yani yakalanan balığın sadece yüzde 10'u iri olduğu için işe yarıyor, geri

kalanı telef bir şekilde denize. Balıkçıların bize
anlattıkları, şahit oldukları durum bu. Sahil güvenlik ekiplerinin denetimleri artırması gerekiyor. Balığımızı korumamız lazım."

"Hamside adeta bir katliam yaşanıyor"
Kooperatif Başkan Yardımcısı Aydın Eres ise
bu yıl balıkçıların hamsiden ekonomik olarak
kazanım elde ettiğini ancak bir yandan da yavruların büyümesinin önlendiğini belirtti. Hamside adeta bir katliam yaşandığını vurgulayan
Eres, şunları kaydetti:
"Hamsi katliamı durdurulmazsa önümüzdeki
yıllarda bu bollukta hamsi bulamayacağız. Yaz
aylarında yumurtadan çıkmış yavrular gelecek
senenin balığıdır. Bunları bugünden telef ederseniz, gelecek yılın balığını öldürmüş olursunuz.
Hamsi dar gelirli sofralarının balığı. Halkın önemli
bölümü hamsi tüketiyor. Gelecek yıllarda hamsi
azalıp fiyatı artınca dar gelirli ne yiyecek? Binlerce kasanın ortalama yüzde 10'u iri çıkıyor. Geri
kalanı denize atılıyor. Elektrikli elekten geçen
balık ölüyor. Buna birilerinin dur demesi lazım."

21 Kasım Dünya
Balıkçılık Günü’nün
Ardından
Balıkçılık ve su ürünleri sektörü dünyada yaklaşık 540 milyon
insana geçim kaynağı sağlıyor. Ancak aşırı balıkçılık nedeniyle
balık stoklarının yüzde 80’i tehdit altında.
Balıkçılık ve su ürünleri sektörü
dünyada yaklaşık 540 milyon
insana geçim kaynağı sağlıyor. Ancak aşırı balıkçılık
nedeniyle balık stoklarının yüzde 80’i tehdit altında. Dünya Su Ürünleri
Yetiştiricileri ve Balıkçılar Forumu’nun 1997’de
Yeni Delhi’de aldığı bir
kararla Dünya Balıkçılık
Günü her yıl Kasım ayının
21’inde kutlanmaktadır. Balıkçılık, özellikle nehir kenarlarında, kıyılarda ve sulak alanlarda yaşayan
toplumların hayatlarında çok önemli bir rol
oynar. Balık dünyadaki yaklaşık 2,5 milyar
insanın temel protein kaynağıdır. Dünya Balıkçılık Günü insan yaşamının su ve sudaki
ürünlerle olan beslenme ilişkisini çarpıcı veri
ve analizlerle ortaya koyarak günün anlam
ve öneminin altını çizer. Bu sene de çeşitli
kültürel etkinlikler, konserler, sergiler ve
toplantılarla kutlanacak gün, aşırı balıkçılığın
olumsuz etkilerine karşı, balıkçılığın doğru
yönetimi temasıyla insanların dikkatini çekmeye çalışacak.

Ayın Çevre Teknolojisi
Her yıl trol ağlarına takılan 27
milyon ton balık, küçük ve
ekonomik açıdan değersiz olmaları nedeniyle ölü
olarak denize geri atılıyor.
Bu ziyanın önüne geçmek
amacıyla yola çıkan 2012
Dyson Tasarım Ödülü sahibi
İskoçyalı genç tasarımcı Dan
Watson, küçük balıkların trol ağlarından kaçabilmesini sağlayan bir
sistem üretti. Watson, Güvenlik Ağı adını verdiği çemberleri, var olan trol ağlarının
gözlerine takarak küçük balıkların ağlardan
kurtulabileceği delikler oluşturdu. Pille çalışan ve suyun ivmesiyle kendi kendini şarj
eden iki ayrı modeli bulunan bu çemberler,
deniz altının karanlığında parlayarak küçük
balıkların ağlardan dışarı çıkabilmesi için yollarını bulmasına yardımcı oluyor.
“Doğal yaşamı korumanın tek yolu, etrafındaki insanların yaşamlarını sağladıkları geçim
kaynaklarını korumaktır” Jane Goodall
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“Türkiye'de
Meslek Haritası
Su Ürünlerinin Çalıştayı Gerçekleşti
Durumu ve
Beklentiler”

Gelişen en büyük sektörlerden biri olan Balıkçılık, meslek haritasının
yapılması gereken en değerli sektörlerden biridir. Bu konu denizden
geçimini sağlayan balıkçılarımızın geleceği için büyük önem taşımaktadır.
Genel başkanımız Ramazan ÖZKAYA’nın girişimleri sonucunda böylesi bir
konuda sektörümüzde önemli bir adım atılmıştır.

Başta balık olmak üzere su ürünlerinin, değerli
hayvansal protein kaynaklarından birisi olarak
insan beslenmesinde çok önemli bir yeri vardır.
Her geçen gün kaynaklarımızın tükendiği dünyada en elzem ihtiyaçlardan biri olan gıda sektöründe,
hayvansal protein kaynaklarını daha
da zenginleştirmek için su ürünlerinden yüksek oranda faydalanmanın yollarını aramaktadırlar.
Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’deki deniz ve içsu kaynaklarımızın toplam yüzey alanı 25 milyon
hektardır; bu rakam Türkiye’deki
toplam tarım alanlarına yakındır ve
en az tarım alanları kadar ülkemize
ekonomik katkı sağlayabilecek potansiyeldedir. Bu nedenle balıkçılık
kaynaklarının etkin kullanımı büyük
önem taşımaktadır.
Su ürünleri üretimi; deniz ve iç su
avcılığı, iç sularda, denizlerde ve kara
sularında yetiştiricilik (kültür balıkçılığı) olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Ülkemizde üretimin büyük
kısmı avcılık yoluyla sağlanmaktadır.
Son yıllarda istatistikler göstermiştir
ki avcılık yolu ile yapılan balıkçılığın
toplam üretimi azalmakta, yetiştiricilik yoluyla yapılan balıkçılık hızla gelişmektedir. Bunun en önemli
nedeni denizlerden avcılık yolu ile
elde edilebilecek ürün miktarının
daha fazla artırılamamasıdır. Aşırı
avcılık ve kirlilik nedeniyle stokların
azalması sürdürülebilir bir balıkçılık
için avlanabilecek balık miktarında
en üst seviyeye ulaşılmıştır. Balık
sezonlarımız stok yetersizliği nedeniyle verimsiz avcılıkla beraber erken
kapanmakta ve birçok üreme yaşına
gelmemiş balıklarımız balıkçılarımız
tarafından avlanmaktadır.
Su ürünleri sektörünün değeri 2013 yılında avcılık için
1.089.434.623 tl yetiştiricilik için
1.704.854.606 tl toplam olarak
2.794.289.229 tl , ihracat değeri ise
1.083.261.669 tl dir. Ülkemiz denizlerinden avlanan ürünlerin önemli
kısmı, büyük sürüler oluşturan hamsi,
istavrit, sardalya ve palamut gibi pelajik balıklardan oluşmaktadır. Tek bir
av operasyonu ile çok miktarda avlanabilen bu balıklardan yalnızca hamsinin deniz balıkları avcılığı içindeki
payı yaklaşık olarak %65’dir. Her geçen sene hamsi stoklarımız erimekte
ve geçmiş sezonlara göre aşağı doğru bir ivme gerçekleştirerek ülkemiz
ekonomisini ve balıkçılık sektörünü
olumsuz etkilemektedir.
Su Ürünleri tüketimde dünyanın
çok gerisinde olduğumuz su ürünleri tüketim miktarları; AB’de 24 kg ve
dünya genelinde 16.4 kg olan kişi
başına yıllık ortalama balık tüketimi

Türkiye’de 7.6 kg ile çok düşük düzeydedir. Çeşitli yollarla işlenmiş su
ürünlerinin tüketiminden özellikle
kaçınılan ülkemizde işlenmiş ürünler
daha çok yurt dışına ihraç ediliyor.
Ülkemizde su ürünleri sektörüne gereken önem verilmiyor ve politikalar
gerektiği gibi geliştirilemiyor. Balıkçılarımız ve üreticilerimiz arz talep
dengesini oluşturamıyor. Sürdürülebilir su ürünleri üretimi, ülkemizde temel devlet politikası olmalı ve
bu amaçla gerekli stratejiler ortaya
konulmalı kısa, orta ve uzun vadeli
eylem planları ve hedefler belirlenmelidir.

Su ürünleri sektörünün kısa
süreçte toparlanabilmesi için;
• Yeni açılmış olan Su Ürünleri Şube
Müdürlüklerinde Su Ürünleri ve Balıkçılık Teknolojisi ve alanında uzman kişilerin istihdamı artırılmalıdır.
• Su Ürünleri Kooperatifleri ve su
ürünleri ile ilgili diğer kuruluş ve Üst
Birliklerinin alt yapıları güçlendirilmelidir.
• Kaçak ve yasa dışı avcılığın önüne
geçebilecek tedbirler sağlanmalıdır.
• Sürdürülebilir avcılık için bölgesel
avcılık esas alınmalıdır.
• Su ürünleri üretiminde ve işlemesinde alternatif üretim ve işleme
modelleri geliştirilmesi projelerine
destek sağlanmalı, üretim maliyetleri devlet desteğiyle azaltılmalıdır.
• Tüketimin artırılmasına yönelik
kamu spotları ve tanıtım faaliyetleri
gerçekleştirilmelidir.
• İklim değişikliğinin doğal ekosisteme etkisi ile su ürünleri avcılığı av
yasakları zamanları hava şartlarına
göre her sene değiştirilmelidir.
• Tüketiciye hijyen şartları iyileştirilmiş sağlıklı ürünlerin ulaşmasını
sağlayacak tedbirler geliştirilmelidir.
• Sektörde su ürünleri ve balıkçılık
teknolojisi mühendislerinin görev
tanımı yapılarak, istihdamı artırılmalıdır. Sektörde kalifiye eleman açığını giderecek çalışmalar yapılmalıdır.

Balıkçılık alanında meslek standardı hazırlama çalışmalarına temel
teşkil edecek meslek haritasının
hazırlanması çalışmalarına başlanılmıştır. Bu amacıyla 12 Aralık 2014 tarihinde Ankara Plaza
Hotel’de “Balıkçılık Meslek Haritası
Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir.
Çalıştaya; Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünden, Avcılık
ve Kontrol daire başkanı Turgay
TÜRRKYILMAZ, Mahmut AKYÜREK, Hamdi ARPA, Milli Kooperatifler Birliği Başkanı Muammer
NİKSARLI, OR-KOOP Başkanı Cafer
YÜKSEL, Ankara Üniversitesinden
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ATAR ,
Prof. Dr. Hijran YAVUZCAN , İstanbul Üniversitesinden Prof. Dr.
Meriç ALBAY,KATÜ’den Prof. Dr.
Ertuğ DÜZGÜNEŞ, Ege Üniversitesinden Doç. Dr. Vahdet ÜNAL,
Çukurova Üniversitesinden Doç.
Dr. Gökhan GÖKÇE, Sinop Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Yakup
ERDEM, DEM-BİR’den Ali GÜNEY,
GELBALDER’den Kenan GEDİKLİ,
Marmara Bölgesi Balıkçı Federasyonu ve Tüm Bölge Birliklerimizden katılım sağlanmıştır.
Balıkçıların meslek standartlarında değerlenmesi ve meslek standartlarının değerlendirilip, belirlenmesi için yapılan toplantıda açılış
konuşmasını Yönetim Kurulu Başkanımız Ramazan ÖZKAYA yaptı.
Konuşmasında balıkçılığın öneminden ve mesleki haritanın balıkçılığa
olan katkılarından bahsetmiştir.
Çalıştayın ikinci kısmında toplantı salonunda geniş katılımlı

teknik grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İki grup halinde gerçekleştirilen çalışmalarda balıkçılık
sektöründeki meslek haritası taslağı oluşturulmuştur.

Bu çalışma ile, Sektörümüz ve
Kooperatiflerimizin temsil ettiği
balıkçılar adına bir boşluğun doldurulması yönünde önemli bir adım
atılmış bulunmaktadır.
Mesleki yeterlilik kurumuyla beraber yürüteceğimiz Meslek Haritası Çalıştayına hoşgeldiniz.
Bizim için çok değerli olan ve gecesini gündüzüne katarak çalışan

balıkçılarımız için yapacağımız çalışmalarla birlikte meslek standardı
oluşturacağız.
Zamanında her talep edenin balıkçı olarak nitelendirildiği ülkemizde bundan sonraki dönemler için
eğitimli balıkçılar yetiştireceğiz.
İlgili alanlarda eğitime tabi tutulan balıkçılarımız yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde sertifikalarını alacaklardır.
Eğitimler teknik bilgilerin yanı
sıra denizlerimizin geleceği için
sürdürebilir balıkçılık, çevre kirliliği
ve güvenlikleri adına iş güvenliği
alanlarını da kapsayacaktır.
Bilindiği üzere tehlikeli işçi sınıfına giren balıkçılık, önümüzdeki
yıllarda eğitim zorunluluğu getirilecek meslekler arasında gösteriliyor.
Balıkçılık meslek standartlarını
da meslek mensuplarından daha
iyi kimse belirleyemez. Bu nedenle
burada olduğunuz için minnettarım.

Belediyelerde Balıkçılık ve Su
Ürünleri Müdürlüğü Kurulması İstendi
Konuyu gündeme getiren Milletvekili Ramazan Kerim ÖZKAN, Meclis
Başkanlığına soru önergesi verdi,
Su ürünlerinin ve balıkçılık sektöründe; denetim, takip, kalite,
ve hijyen koşullarının sağlanması
konusunda belediyeler tarafından
daha etkin hizmet sunulabilmesi
için, belediyelerde balıkçılık ve su
ürünleri müdürlüğü kurulması ve
su ürünleri mühendisleri ile balıkçılık teknolojisi mühendislerinin
istihdamının sağlanması düşüncesinden hareketle Meclis Başkanlığına verdiği soru önergesinde;
“Belediye Kanununa göre belediyeler ihtiyaç durumlarına göre
müdürlükler oluşturabilmektedirler.
Tabi ki bu durum her türlü müdürlüklerin oluşturulacağı anlamına da
gelmemektedir. Ancak üç tarafı denizlerle çevrili olan, göllere, ırmaklara ve çaylara sahip olan ülkemizde

su ürünlerinin ve balıkçılık sektörünün önemini göz ardı edemeyiz.
En hassas gıda ürünü grubunda yer
alan su ürünlerinin; denetim, takip,
kalite, ve hijyen koşullarının sağlanması anlamında belediyelere daha
etkin hizmet sunabilmeleri için, yeni
bir balıkçılık ve su ürünleri müdürlüğü kurulması ve buna bağlı olarak
diğer mesleklerin yanı sıra, su ürünleri mühendisleri ve balıkçılık teknolojisi mühendislerinin belediyelerde
istihdam edilmesi, vatandaşlarımızın sağlığı ve yeni bir istihdam alanı
yaratılması açısından önemlidir.
Bu hususlar doğrultusunda; İçişleri Bakanlığının 5393 sayılı Belediye Kanununda “Kanun Hükmünde Kararname” vererek su ürünleri
potansiyeli olan ya da gerekli gö-

rülen belediyelerde balıkçılık ve
su ürünleri çalışmalarını yapacak,
mücavir alanda su ürünleri yasaklarına ilişkin denetimleri gerçekleştirecek, su ürünleri ile ilgili tesis
ve işletme gibi projelendirmeleri
yapacak kadrolar gerekli görülmektedir.” dedi.
Öte yandan Milletvekili ÖZKAN,
önergesinde İçişleri Bakanı Efkan
ALA’ya; “Mezun durumda olan ve
kadro bekleyen sayıları 15 bin civarındaki “su ürünleri mühendisleri” ve “balıkçılık teknolojisi mühendisleri” için belediyelerde Balıkçılık
ve Su Ürünleri Müdürlükleri oluşturmayı ve Su Ürünleri ve Balıkçılık
Teknolojisi Mühendislerine yeni bir
istihdam alanı yaratmayı uygun
bulur musunuz?” diye sordu.
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Roka Pestolu Palamut

Roka Pestolu Palamut
Malzemeleri
2 orta boy palamut
2 çanakkale domatesi
2 kırmızı soğan
1 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2-3 dal taze kekik
Tuz

Roka Pesto Sos için
Malzemeler
1/2 demet roka
1-2 avuç ceviz
4 yemek kaşığı zeytinyağı
2 diş sarımsak
Tuz-karabiber

Kızartmak için
Malzemeler
1/2 bardak un
1/2 bardak mısır unu
1,5 bardak zeytinyağı
Tuz

Pesto sosu yapmak için, rokanın yapraklarını ayıklayıp yıkayın. Mutfak robotuna roka yapraklarını, cevizi, 2 diş sarımsağı,
4 yemek kaşığı zeytinyağını, tuz
ve karabiberini koyup pürüzsüz
kıvama gelene kadar çekin.
Domatesleri 1 parmak kalınlığında yuvarlak kesin. Soğanları
yuvarlak şekilde kesin. Domates
ve soğanları fırın tepsisine dizin.
Üzerlerine tuz, şeker ve taze kekik yapraklarını serpiştirin. Zeytinyağını gezdirin ve 180 derecede ısıttığınız fırında üzerleri
kızarana kadar pişirin.
Takoz şeklinde kesilmiş palamutu tuzlayın.
Un ve mısır ununu karıştırarak
düz bir tabağa alın. Balıkların her
tarafını una bulayın ve fazlasını
silkeleyin.
Yağı geniş bir tavada iyice kızdırın. Balıkların her iki tarafını da
kızartın. Servis tabağına bir sıra
balık, domates ve soğan olmak
üzere dizin. Üzerine hazırladığınız roka pesto sostan gezdirip
sıcak olarak servis edin.

Taze Balık
Galatada bir balıkçı bağırıyor:
- Canlı balık, canlı balık
Ermeni bir teyze yaklaşıyor ve ermeni
aksanıyla soruyor:
- Evladim baliklar tazedir?
- Canlı balık, canlı balık!!!
- Evladim baliklar tazedir?
- Teyze canlı diyoruz ya işte!!!
- A evladim ben de canliyim fakat tazeyimdir?
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Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği
Genel Başkanımız Ramazan ÖZKAYA
24 Ekim 2014 tarihinde Tarımtürk
Tv’de Çiftçinin Gülen Yüzü Programına konuk oldu. Başkanımız programa;
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün öneminden bahsederek
başladı.
Başkan Ramazan ÖZKAYA genel
olarak programda;
‘Türkiye kıyılarında 368 tane balıkçı barınağı ve çekek yeri bulunuyor,
ortağımızın balığını pazarlamayı yasa
gereği kiraladığımız balıkçı barınaklarında yapmamız gerekiyor fakat bunu
gerçekleştiremiyoruz. Bizlerden, kira
ödememize, çalışanların sigortasını
ve maaşını ödememize rağmen bu
yaptıklarımız yok sayılarak 6237 sayılı Kıyı Yapıları Kanununa göre maliye
tarafından, brüt gelirden %10 para
isteniyor.

Kooperatifler üreticiyle tüketici
arasında bir köprü oluşturuyor . Kooperatifin amacı ortağının ürününden
fazla para kazanmak değil, balıkçının
balığını gerçek fiyata satmak, tüketiciye de en iyi ve uygun fiyatlara balık
yedirmektir.
Balıkçı barınaklarının aktifleştirilmesi,
sosyalleştirilmesi gereklidir. Balıkçı barınaklarında balıkçıların sıcak çay içebileceği bir lokali, buz hanesi, soğuk hava
deposunun olması gerekmektedir.
Bizim esas ve usullerimizi Balıkçılık
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü belirlemektedir. Buna dayanarak avlak sahalarında, yetiştirici yerlerinde olduğu
gibi balıkçı barınaklarının da kiralamasının direkt Genel Müdürlüğümüzün
yapması gerektiği kanısındayız.
ICFO ile beraber dünyaya açılıp, dünya balıkçılığını araştırma fırsatı bulduk.
ICFO’ya üye olmamızdaki amacımız;
dünyadaki balıkçılık problemlerini öğrenmek, çözümleri için bilgi almak, bizdeki bilgileri de onlara aktarmak, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmaktır.
Tabii ki en büyük amaçlardan biri de
edindiğimiz bilgileri kullanarak balıkçı-

men yasaklanmıştır. Bir de yapay resif
dediğimiz, değişik şekilde ağır betonlamalar yapılıp denizin belirli noktalarına bırakılarak, koordinatları haritalara
işlenen, balıkçıların ağı zarar görmesin diye işaretlenen alanlar vardır, bu
alanlarda avcılık olmadığı için balıklar
kendini koruyabiliyor ve belirli zaman
sonra çoğalan, büyüyen balık, o alanın
dışına çıkıyor. Bizim de böyle koruma
alanlarına ihtiyacımızın olduğu kanısındayım.

larımızın refah seviyesine ulaşmasını
sağlamaktır.
Konularından bahsederken, programda komisyoncu problemine de değinildi.
1999 yılı balıkçılığın kırılma anıdır,
8700 tekne ve tekne başına düşen
40.000 tona yakın balık bulunmaktaydı. Az olan tekne sayısı, giderlerin
daha az olmazsı, balıkların balıkçılara
gelişi, ekonomik refahı sağlıyordu. Bu
refahı gören diğer insanlar da balıkçılığa yöneldi ve birden bire tekne sayısı
19000’e ulaştı. Bu sayede de avlanma sahası genişledi. Her ortamda, her
hava şartında avlanabilecek tekneler
bulunması balığa kaçma şansı bırakmadı, bu da sürdürülebilirliği engelledi.
Dünya denizlerinin %14ü koruma
alanı olarak ilan edilmiş durumda. Bu
alanlar balıkçılığa kısmen ya da tama-

Bunları Biliyor Muydunuz?
görmesinin mümkün olmadığı kızılötesi ışıkları görebilirler.

• Triggerfish gibi bazı balık türleri geri geri yüzebilmektedir.

• Kutup ayıları ile beslenen, Grönland köpekbalığı olarak bilinen bir
tür vardır. Bu türün yaklaşık 200
yıl yaşayabildikleri bilinmektedir.

Reklam
Fiyatlarımız
Logo Üstü....................700
1. Sayfa Alt Kuşak....700
Arka Sayfa....................700
Ön Kapak İçi.................500
Arka Kapak İçi.............500
İç Sayfalar Tam..........500
İç Sayfalar Yarım.......300
İç Sayfalar Çeyrek.....200

Şu an dünya da balıkçılık adına sürdürülebilirliği sağlamış durumda değil.
Avrupa birliği yasaklarına baktığımızda belirli yerlerde gırgıra derinlik yasağı, balık boyu, ağ boyu yasakları var
fakat bizim denizlerimize deniz ve kıyı
yapılarımıza uygun yasaklar getirmemiz gerekiyor.
Başkanımız 1971 yılında çıkan
1380 sayılı su ürünleri yasasının zaman zaman bazı değişiklikler yapılarak
bu güne kadar geldiğini ancak günün
ihtiyacına cevap vermediğinden yeniden revize edilerek ya da tamamen
değiştirilerek çıkarılması gerektiğini
vurguladı. 3/1 no’lu tebliğlere uygun
balıkçılık yapılmasının altını çizen başkanımız, denizlerimizin mirasımız olduğunu belirterek programı sonlandırdı.
Başkanımız Ramazan ÖZKAYA
18.12.2014 Perşembe Günü Bereket
Tv' deki "Tarım Bülteni" programında
Mustafa ÇİFTÇİ ile birlikte canlı yayın
konuğu oldu.
Programda genel anlamda balıkçılık
sektörü değerlendirildi. Lüfer ve Hamsi stoklarının azalması üzerine konuşuldu. Boy ve derinlik yasaklarından
bahsedilerek canlı yayın konuklarının
soruları cevaplandırılıp, canlı yayın konuklarının sorunları konuşuldu.

• Markası ne olursa olsun, bir çok
ruj’da balık pulları kullanılmaktadır.
• Bazı balıklar, ağızlarını açmadan tat alabilmektedir.
• Ringa balıkları, gaz çıkararak
iletişim kurarlar.
• Köpekbalıkları saldırılarında
yılda 12 kişi hayatını kaybederken,

1 saatte 11,417 köpekbalığı öldürülmektedir.
• Bazı balık türlerinin hayatları
boyunca cinsiyet değiştirdikleri
bilinmektedir.
• Japon balıklarının göz kapakları
olmadığı için gözlerini kapatamazlar.
• Japon balıkları, biz insanların

• Kirpi balıkları, 30 insanı rahatlıkla öldürebilecek zehre sahiptir.
efsanelerde geçtiği gibi de gemileri batıracak kadar da asla büyümezler.

KOOPERATİFLERİMİZ
KOOPERATİFLERİMİZ
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Sinop Su Ürünleri Kooperatifleri
Bölge Birliği
Bölge birliğimiz 5 Ocak 2002 tarihinde 9 kooperatifin birlikteliği ile kurulmuştur.
Kuruluştaki amacımız balık stoklarımızın sürdürebilirliğinin sağlanması, olumsuz gidişatın
durdurulabilmesi, bağlı olduğumuz kurumlarla birlikte, mevcut kural dışı ve sınırsız avlanmanın kontrol altına alınması yönünde çalışmalarda bulunmak idi.
İlk olarak Sinop merkez ilçede faaliyette
bulunan Abalı Kooperatifi üyelerinin avladığı balıkların tamamını pazarlamaya başlamış,
Türkiye’nin birçok yerine kendi imkanları ile
hacmini daha da genişleterek pazarlamaya
devam etmektedir. Aynı zamanda da kendi
tankeri ile tüm kooperatiflerin mazotunu temin etmektedir. Bu, örnek olarak diğer kooperatiflerde de başlamış ve 3 kooperatifimize ait
buz haneleri ve buz makinaları bulunmaktadır.
Bunun yanında kendi imkânlarıyla avladıkları
balıkları pazarlamaktadırlar. Sinop-Kastamonu
Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği olarak arzumuz diğer kooperatiflerimizin de aynı uygulamalara bir an önce başlamalarıdır.
Balıklarımız bizlere atalarımızdan kalan miraslarımızdır. Gelecek nesillere de sağlıklı bir
şekilde aktarmak yetkili kurumların ve bizlerin
ortak görevidir.
Son yıllarda özellikle hamsi avcılığında yaşanan verimsizlik ve olumsuzluklar, besin zincirinin en önemli halkasını oluşturan hamsinin
azalması, diğer balıklarımızı da olumsuz yönde etkilemesine neden olmaktadır. Özellikle
hamsideki bu olumsuz ve kötü gidişatı bir an
önce durdurmak için ülke kotamızın belirlenip,
sezon öncesinde gecikilmeden gerekenler yapılmalıdır.
Kıyı balıkçılarımızın diğer önemli sorunu ise,
Yunusların balıkçı ağlarımıza müdahale etmeleri dolayısıyla, avlara verdikleri zararın, av

kayıpları devletimiz tarafından karşılanmalıdır.
Merkez Birliğimizin de katkılarıyla yurt dışından getirttiğimiz Yunus kovucu cihazları
önümüzdeki aylarda Sinop Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi Akademisyeni Yard. Doç. Dr.

Yakup ERDEM ile birlikte deneme çalışmalarına başlayacağız. Misina ağı yasağı nedeniyle
zor duruma düşen balıkçılarımızı, daha fazla
mağdur edilmeden Avrupa’da olduğu şekliyle
yani 22 mm. ve üstü misina ağları serbest hale
getirilmelidir.
Sinop Karadeniz’in en kuzey noktasında
olup göçmen balık ve diğer balık çeşitlerinin
hem gelişlerinde hem de dönüşlerinde barındıkları ve balıkçılarımızın en fazla avcılık
yapabilme şansına haiz olduğu bölgedir. Bu
av alanına nükleer santral yapılması, bölge
balıkçılığımızı olumsuz yönde etkileyeceği
gibi balıkçılığımızın yok oluşuna sebebiyet
vereceği endişesi içerisindeyiz. Bu nedenlerle Bölge Birliği ve tüm balıkçılarımızla beraber
bu oluşumun karşısındayız. Yapılmaması yönünde demokratik haklarımızı sonuna kadar
kullanmaya da kararlıyız.

