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Birbirinden çok farklı ekosistemlere özgü 
olan denizel türlerin Süveyş Kanalı, Cebelita-
rık Boğazı ve gemilerin balast suları ile oriji-
ninden kilometrelerce uzak alanlara taşınma-
sı, bu küresel sorunun temelini oluşturuyor.
Esra KARTAL  Sayfa 3>

Yeni Balıklar Küresel Isınmanın Su Ürünleri ve Ekosisteme Etkileri

Yeryüzündeki yaşamı tehdit eden en büyük 
tehlike küresel ısınma ve iklim değişikliğidir. 
Son yıllarda küresel ısınmanın etkileri sade-
ce karasal alanlarda değil; okyanus, deniz ve 
göller gibi sucul kaynaklardada görülmektedir. 
Mine CANİKLİ  Sayfa 9>

Sayfa 7 »

Hamsi Yasağı Üzerine

Ayın Dosyası

Değerli Dostlar, Bu köşemde hep ya-
zıyorum. Balıkçılık söktörü ne kadar 
sıkıntı içinde olursa olsun, Türk halkını 
hiçbir zaman balıksız bırakmadı. Balık 
tezgahları bugüne kadar hiç boş kalmadı. 
Erhan EKMEN  Sayfa 2>

AB Niçin Böyle Yaptı?

“Kooperatifler Yeni Bir Dünya Kurar”

www.surkoopekutuphane.org

“Tarımda Yeni ve Yerli 
Bir Yüzyıl” Vizyonu İle 
Çalışıyoruz; 

Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, III. Tarım-Orman Şûrası 
2020 faaliyetlerini, Video Konferans Yöntemiyle düzenlenen değerlendirme 
toplantısının detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

III. Tarım Orman Şurası kap-
samında belirlenen eylemler 
bir bir hayata geçiriliyor.

Tarım-Orman Şûrasının so-
nuç belgesi kamuoyuna 21 
Kasım 2019’da Cumhurbaş-
kanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıklandı. 
Tarımın sürdürebilirliği, gıda-
nın geleceği, ormanlarımızın 
yarını ve suyun istikbali için 5 
yıllık planlar oluşturuldu ve 25 
yıla ışık tutacak bir yol haritası 
hazırlandı. Şura kapsamında 
hazırlanan eylem planı da iki 
ayda tamamlanarak uygula-
maya konuldu.

Bakanlığa bağlı bölge, il, ilçe 
müdürleri ile TKDK Koordinatörlerinin hazır bulunduğu 
değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Pakdemirli, 
2020 yılı eylemlerinin Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği,, 
Güvenilir Gıda,, Kırsal Kalkınma,, Balıkçılık ve Su Ürünle-
ri,, Toprak ve Su Kaynakları,, Biyolojik Çeşitlilik ve İklim 
Değişikliği,, Ormancılık,, Dijitalleşme, Teknoloji Kullanımı, 
Ar-Ge olmak üzere 8 ana başlıkta belirlendiğini söyledi.

“Tarımda Yeni Ve Yerli Bir Yüzyıl”
Pandemiye rağmen Türkiye’nin 2020 yılında üretimi-

ni aksatmadan sürdürdüğüne dikkati çeken Bakan Pak-
demirli, birçok ülkenin sınırlarını kapattığı, gıda tedarik 
zincirinde sorunlar yaşadığı dönemde, Türkiye’nin son 

18 yılda oluşturduğu sağlam 
alt yapı ile süreci başarılı bir 
şekilde yönettiğini belirtti.

Son iki yılda Cumhurbaş-
kanlığı hükümet sistemi ile 
beraber de Tarımda yerliliğe 
dayalı yeni bir asır başladığı-
nı belirten Bakan Pakdemirli; 
“Bildiğiniz gibi küresel an-
lamda yeni yüzyılda; tarım ve 
gıdanın artan stratejik önemi, 
buna karşın küresel ısınma, 
iklim değişiklikleri, nüfus 
projeksiyonları değerlendiril-
diğinde, tarım-orman sektö-
rümüzü yeni yüzyıla, yeni bir 
vizyonla hazırlamamız ge-
rekliliğini zaruri kılmaktadır. 

İşte tam da bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin etkin yönetim mekanizmasıyla; geçtiğimiz 
yüzyılda ülke tarımımızda çıkmaz nokta olarak görünen 
sorunları çözerek, ‘Tarımda Yeni ve Yerli Bir Yüzyıl’ viz-
yonu ile işe koyulduk” dedi.

Bu Yıl Tarım, %5,3 Büyüyerek Ekonomimize 
Önemli Katkı Sağladı

Bakan Pakdemirli tarım sektörünün pandemiye rağ-
men, tüm çeyreklerde büyüme gösterdiğinin de altını 
çizdi. “Özellikle 2020 yılında her çeyrekte giderek artan 
bir büyüme ivmesi var. Haberin Devamı Sayfa 5>  

Yeni Su Ürünleri Kanunu’nun İlk Uygulaması: 

Hamsinin Kısmi Yasağı
Hamsi ülkemizde avlanan toplam balığın %75-

%80’i kadar olup, Karadeniz’de yakalanan toplam 
hamsinin de %80’ı ülkemiz balıkçısı tarafından 
avlanmaktadır. 

Bu sebeple hamsi stoklarının dai-
ma gözlemlenmesi, sezon içerisinde 
örneklenmesi önem arz etmektedir. 
Çünkü stokların hem azalması hem 
de çoğalması durumunda en çok 
etkilenecek ülke, toplam hamsinin 
%80’ini avlayan Türkiye’dir.

Bu sebeple hamsi stoklarının dai-
ma gözlemlenmesi, sezon içerisinde 
örneklenmesi önem arz etmektedir.  
Çünkü stokların hem azalması hem de 
çoğalması durumunda en çok etkile-
necek ülke, toplam hamsinin %80’ini 
avlayan Türkiye’dir. Sayfa 3>

Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ

Bakan Pakdemirli: Hamsi Avcılığında 
Kısıtlama 7 Şubat’ta Sona Erdi
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, hamsi avcılığında 

kısıtlamanın 7 Şubat 2021 tarihinde sona ereceği bilgisini verdi.

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada hamsi avcılı-
ğında “3x10” gün olmak üzere uzatma yaptıklarına 
belirterek, “Başlangıçtaki tüm iş birliği için balıkçıla-
rımıza teşekkür ediyorum. Kısıtlama, 7 Şubat saat 
00.01’den itibaren sona erecek. Yalnız ek tedbirler-
le avcılığın başlayacağını buradan söylemek isterim. 
Av için il ve ilçe müdürlerimize beyan verecekler. 
Bakanlık, av gemisine nezaret etmesi için en az bir 
görevli, yani en az bir Bakanlık görevlisi teknenin 
üzerinde olacak. Karadeniz’e kıyısı bulunan tüm il 

müdürlüklerinde en fazla 2 karaya çıkış noktası be-
lirlenecek” dedi.

Gemilerde elek sistemi ve elemek için tambur ol-
mayacağını veya mühürleneceğini vurgulayan Bakan 
Pakdemirli, “Balık unu ve yağı fabrikalarına sevke, iş-
letmenin bulunduğu yerdeki il/ilçe müdürlüğü perso-
nelinin kontrolü sağlandıktan sonra giriş izni verilecek. 
Hem kamuoyu hem de balıkçılarımız bilsin ki 9 santi-
metrenin altında yasal olmayan hamsi avlatılmayacak. 
Bu konuda çok kararlıyız.” açıklamasını yaptı. 

“Genç Balıkçılar Toplandı”
Pandemi süreci nedeni ile “Genç Balıkçı Projesi” 

kapsamında bir araya gelemeyen Genç Balıkçılar; 
07 Ocak 2021 tarihinde internet platformu 
üzerinden ilk toplantısını yaptı. 

Toplantıya Sür-Koop Genel Baş-
kanı Ramazan Özkaya, Sür-Koop Su 
Ürünleri Mühendisi Mine Canikli, Sür-
Koop Proje Yürütücüsü Reyhan Yakı-
şır, Ege Üniversitesi Öğretim Görev-
lisi Dr. Huriye Göncüoğlu ve Akdeniz 

Koruma Derneği İletişim Yöneticisi 
Esra Kartal’ın öncülüğünde başlayan 
toplantıya; İstanbul, Çanakkale, Mer-
sin, Sinop, Antalya, İzmir, Muğla, Ada-
na, Balıkesir ve Rize Bölgelerinden 
Genç Balıkçılar katıldı. Sayfa 4>

 Prof. Dr. Ali Cemal GÜCÜ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Deniz Bilimleri Enstitüsü

Bu sayımızın konusu;  
son günlerde gündemden düşmeyen 

 ‘Hamsi Av Yasağı’ oldu. 
ODTÜ - Deniz Bilimleri Enstitüsü 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Cemal GÜCÜ; 
“Bir zamanlar yarım milyon tona yakın 

av veren ve bir kilosu bir somun ekmek 
fiyatına satılan bu balık son 10 yılık 
süreçte ne bolluk olarak balıkçıların 

ne de fiyat olarak vatandaşın yüzünü 
güldürmez olmuştur.  Peki bu azalmanın 

sebebi nedir?” sorusunu yöneltirken, 
hamsiyle ilgili gelinen son noktayı,  
tüm detayları ile bizlere aktarıyor. 
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AB Niçin Böyle Yaptı?
Bu köşede hep yazıyorum. Balıkçılık sektörü ne kadar sıkıntı içinde olursa olsun, Türk halkını hiçbir zaman balıksız bırakmadı. 

Balık tezgahları bugüne kadar hiç boş kalmadı. Bu durumun ardında nasıl bir fedakarlık olduğunu ise; kimse bilmiyor. Herkes 
sadece tezgâhtaki balığın fiyatının ne kadar pahalı olduğunu ve bunun tek nedeninin balık avlama boyu sınırlaması nedeniyle 
avcılık yapılmadığı için olduğunu sanıyor. Ama hepimiz biliyoruz ki; işin aslı çok daha farklı. 

Bu sene üst üste gelen krizler nedeniyle ge-
çen yıllara göre çok daha zor bir yıl geçiriyor. 
Bu krizlerden en beklenmedik olanı uzun yıl-
lar sonra yaşanan büyük deprem ve ardından 
gelen küçük boyutlu olduğunu sandığımız tu-
sinamiler oldu. Zaten uzun yıllardır çevre kirli-
liği, doğa tahribatı, komşu ülkelerin aşırı avcı-
lığı ve küresel iklim değişikliği nedeniyle balık 
stoklarımız üzerinde bir baskı yaşanıyordu. Bu 
olaylarla birlikte su sıcaklığı, akıntılardaki anı 
değişiklikler balıkların yumurtlama yerlerini ve 
zamanlarını, göç yollarını ve yaşam alanlarını 
etkiledi. Bu sene yeterli boyda ve miktarda ba-
lığa ulaşmakta zorlandık. Bu nedenle av sezo-
nunda bile av yasağı yaşadık. Balıkçımız bilinçli 
ve denizdeki balığı koruyor ama bu koruma işi, 
bu yıl daha fazla özveri gerektirdi, hep balıkçı-
dan gitti.

Yurdumuzda bütün sektörler içinde korona 
virüs salgın hastalığı, belki de en fazla balık-
çılık sektörünü vurdu. İlk anda balıkçılara ya-
sak gelmedi diye düşünebilirsiniz. Ama tek 
başına yasak olmaması yeterli değil. Balıkçı 
daha denize çıkmadan hastalığın bulaşma ris-
ki başlıyor. Kapalı alanlarda yapılan bir sürü 
faaliyet ve bu esnasında görüşülen tedarikçi, 
işçi, tayfa, aracı, kabzımal, perakendeci, liman 
çalışanı gibi bir sürü kişi ile temas kuruluyor. 
Bu riskler nedeniyle eskisi gibi sektörde çalı-
şan adam bulmak zorlaşıyor. Bu arada başta 
mazot olmak üzere, bütün girdilere dövizdeki 
artış nedeniyle yapılan zamlar artık iyice ağır 
gelmeye başladı. Üstelik maliyetlerin artış hızı, 
ülkenin genel enflasyon oranından çok daha 
yüksek oldu. Buna karşın balığın limanda satış 
fiyatı aynı şekilde artmadı. Hatta neredeyse 
aynı kaldı. Balık fiyatları sadece son aşamada 
tüketiciye satılırken tezgahta arttı. 

Masraflarını bile karşılamakta zor-
lanan balıkçı, daha çok av çabasına 
girdi. Gecenin karanlığında, fırtınayla, 
soğukla mücadelenin üstüne bir de 
aniden çıkan dev bir şileplerle çarpışma 
ve kazalar bu sene daha sık görülür 

oldu. Son birkaç 
ayda Marmara’da ve 
Akdeniz’de balıkçıla-
rımızı kaybettik. 

İster korona, küresel 
ısınma yada deprem gibi 
felaketler, ister döviz-
deki her artışla fırlayan 
maliyetler ve buna rağ-
men balığını emeğin kar-
şılığında satamamasına 
neden olan enflasyonist 
baskılar gibi ekonomik 
krizler olsun, balıkçımız 
hem denizdeki balığını 
korumaya, hem de tezgahları dolu tutmaya 
canla, başla devam etmektedir.

Benzer durumlar Avrupa Birliği’nde de ya-
şanmaktadır. Fakat Avrupa’da bu sene entere-
san kararlar alınmıştır. Örneğin AB ortak bütçe-
si belirlenirken, salgın hastalıkla mücadeleden 
daha ziyade “yeşil bir Avrupa'ya ulaşmak için 
geleceğe yatırım” konusundaki harcamalara 
öncelik verilmiştir. AB’de bizdeki gibi GSHY’ya 
göre belirlenen bir taban limit uygulaması ol-
mamasına rağmen, bütçenin yaklaşık %35’i ta-
rıma ve balıkçılığa verilmiştir. Sonuç olarak; ba-
lıkçılık sektörünün dayanıklılığını güçlendirme 

ve kriz yönetimi amacıy-
la Avrupa'daki balıkçıları 
desteklemek için Avrupa 
Denizcilik ve Balıkçılık 
Politikası Fonuna 760,7 
milyon Avro verilmiştir. 
AB ülkelerinde balıkçı-
lık AB ortak bütçesinin 
yanı sıra milli bütçeden 
de desteklenebilmek-
tedir. Yatırımlar ve idari 
işlemleri için her ülke 
ilaveten kendi bütçesini 
oluşturuyor. Yani ülkeler 
bazında bütçeler daha 
da artabiliyor.

İşte tam bu noktada Avrupa Komisyonu, yeni 
bir karar daha aldı. Korona virüs salgınının sü-
rekliliği ve gelişimi nedeniyle ekonomiyi des-
teklemek için 19 Mart 2020'de kabul edilen 
“Devlet Yardımları Geçici Çerçevesine ilişkin 
Kararı” 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatmaya 
karar verdi. Avrupa Komisyon ayrıca, Geçici Çer-
çeve ‘de belirtilen belirli önlemlerin tavanlarını 
artırdı. Hatta bir de belirli kredilerin ve diğer geri 
ödenebilir finansal destek araçların daha sonra 
doğrudan hibeye dönüştürülmesini sağlayarak 
bu geri ödenmesi gereken kredi araçlarının kul-

lanılması için teşvikler verdi. Bu şekilde, Üye 
Devletlerin, ekonomilerini desteklemek için 
Devlet yardımı kurallarının esnekliğinden tam 
olarak yararlanmasını sağlandı.

Peki, burada verilen desteğin parasal 
boyutu nedir diye baktığımızda karşı-
mıza tatminkar miktarlar çıkıyor. Geçici 
Çerçeve kapsamında verilen sınırlı mik-
tarlarda yardımla ilgili olarak, balıkçılık 
ve su ürünleri sektöründe faaliyet gös-
teren işletme başına önceden 120.000 
Avro olan tavanı 270.000 Avroya 
çıkartıldı. Ayrıca işletme başına 30.000 
Avroya kadar üç yıllık bir süre boyunca 
yardımların birleştirilebilmesi kararı 
alındı. Özellikle Korona virüs krizinden 
etkilenen işletmeler için, son dönemde 
2019 yılının aynı dönemine göre en 
az % 30 ciro kaybı olanlar için, Devlet, 
işletmenin sabit maliyetlerinin gelir-
leri tarafından karşılanmayan kısmına 
işletme başına bulunabileceği önceden 
3 milyon Avro olan katkı tutarını 10 
milyon Avroya çıkarttı.

Komisyon ayrıca, Geçici Çerçeve koşulları ye-
rine getirildiği takdirde, Üye Devletlerin Geçici 
Çerçeve kapsamında sağlanan garantiler, kredi-
ler, avanslar gibi geri ödenebilir finansal araçları 
31 Aralık 2022 tarihine kadar doğrudan hibelere 
dönüştürülmesine imkan tanıyan bir karar daha 
aldı. Yani prensip olarak, bu tür bir dönüşüm, 
balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe 
faaliyet gösteren işletme başına € 270.000 ile 
sınırlı miktarda kalmak kaydıyla hibe türünde bir 
yardım olacak. Böylece, Üye Devletlere bir tür 
yardım olarak geri ödenebilir araçları seçmeleri 
için teşvik sağlamayı amaçlıyor.

Bu miktarlar dikkate alındığında Avrupalı-
ların salgın hastalık krizi geçtikten sonra da 
sofralarında balık görmeyi garantiye aldıklarını 
söyleyebiliriz. Yani nasılsa yakın bir süre so-
nunda biteceği belli bir olan bir felaketin ardın-
dan daha büyük sıkıntılar çekmemek ve sahip 
oldukları varlıkları koruyabilmek için Avrupalı-
ların “Geleceğe Yatırım” yaptıklarını görüyoruz. 

Bizim açımızdan ise; bunu mucizevi şekilde 
fedakarca başaran balıkçımıza şükran ve min-
netlerimizi iletiyoruz. Denizlerde iş başında 
vefat eden balıkçılarımıza Allahtan rahmet 
diliyoruz. Ailelerine ve camiamıza başsağlığı 
diliyoruz. 

TÜRKİYE KOOP Kooperatif 
Genel Kurullarının Yapılabilmesi 
İçin Öneride Bulundu
Türkiye Milli Kooperatifler Birliği tarafından TC. İçişleri 

Bakanlığı ve TC. Ticaret Bakanlığı’na 11 Ocak 2021 tarihinde 
Kooperatif Genel Kurulların yapılması hakkında yazılı bir 
öneride bulundu.

Türkiye Koop’un yazılı önerisinde; “1163 
sayılı Kooperatifler Yasası’nın 45. Maddesi 
kooperatif genel kurullarının toplanabilmesi 
için ortakların1/4 ünün şahsen veya temsilen 
hazır bulunmasını öngörmektedir. Bu durumda 
kooperatifler ve kooperatif üst birliklerinin ge-
nel kurulları ortalama 50 kişiden az katılım ile 
yapılabilmektedir.

Covid virüs salgını nedeniyle alınacak önlem-
ler kapsamında, kooperatif genel kurullarının 

yapılabilmesine imkan sağlanması kooperatif-
lerin yaşadığı ve yaşayacağı hukuki ve işleyiş 
sorunlarının önüne geçecektir.” bilgisi aktarıldı.

Türkiye Koop, “Yapılacak genel kurul top-
lantılarının gerçekleşmesini sağlayacak olan 
hükümet temsilcilerinin sosyal mesafeye uy-
gun oturma düzeni, maske, ateş ölçümü, yüz 
siperliği, HES Kodu Sorgulaması yapılıp yapıl-
madığını denetleyerek, toplantının yapılmasını 
sağlayabilir.” önerisinde bulundu.
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Yeni Balıklar
Birbirinden çok farklı ekosistemlere özgü olan denizel 

türlerin Süveyş Kanalı, Cebelitarık Boğazı ve gemilerin balast 
suları ile orijininden kilometrelerce uzak alanlara taşınması, bu 
küresel sorunun temelini oluşturuyor.

1869 yılında Süveyş Kana-
lının açılmasıyla sadece dünya 
deniz ticareti değil, Kızıldeniz 
ile Akdeniz’in birbirinden çok 
farklı olan ekosistemleri de 
birleştirilmiş oldu. Bu durum 
iklim değişikliğinin de etkisi 
ile istilacı denizel türlerin, tüm 
Akdeniz Havzası gibi ülkemiz 
sularında da artışını berabe-
rinde getirdi. 

Denizlerimizde değişen 
canlı çeşitliliği, pek çok tür 
için üreme ve beslenme ala-
nı özelliği taşıyan resifler, 
deniz çayırları gibi habitat-
ların etkilenmesine neden 
olurken küçük ölçekli kıyı ba-
lıkçılığı için de yeni sorunların kaynağı oldu. 
Böylece balıkçılığa emek verenler için denizel 
biyoçeşitliliğin azalması ve artan maliyet soru-
nuna son yıllarda istilacı balık türlerinin varlığı 
da eklenmiş oldu. Özellikle son beş yıl içerisin-
de sayıları giderek artan Balon balığı (Lago-
cephalus sceleratus), aslan balıkları (Pterois 
volitans ve Pterois miles), asker balığı (Sargo-
centron rubrum), kılkuyruk mercan (Nemipte-
rus randalli),gibi yeni balıklar, yakalanan türler 
içerisindeki kompozisyonun büyük bir kısmını 
oluşturmaya başlamıştır. Balon balığı türleri 
dışında bahsedilen türlerin hepsi yenilebilir 
olmasına rağmen, tüketici ve restoranların ta-
nımaması ve talep etmemesi nedeniyle çoğu 
balıkçı tarafından satışa sunulamayıp ıskarta-
ya ayrılmaktadır. Ayrıca aslan balığı gibi bazı 
türlerin yüzgeç dikenlerinin batması halinde 
sağlık sorunları oluşabilmektedir. Yeni balıklar 

denizlerimiz, balıkçılık ekono-
misi ve insan sağlığı için yeni 
sorunları beraberinde getir-
miştir. 

İklim değişikliğini engel-
lemek mümkün olmamakla 
birlikte etkilerini azaltmak 
mümkündür. Bunun için Ak-
deniz Koruma Derneği (AKD), 
2013 yılından bu yana istila-
cı olarak da adlandırılan yeni 
balık türlerinin izlenmesi için 
Ege Üniversitesi ve Su Ürün-
leri Kooperatifleri ile çalışıyor. 
Bu türlerin sofralara dahil 
olması için Türkiye’nin farklı 
yerlerinden gönüllü şeflerle 

birlikte hareket ediyor. Orfoz, 
lahos gibi alan savunma özelliği bulunan, de-
nizlerimiz için önemli türlerin korunması, po-
pülasyonlarının artması için Balıkçılığa Kapalı 
Alanlarda (BKA) Deniz Koruculuğu Sistemi uy-
gulanıyor. 

Kısacası, yeni balık türlerinin denizlerimize 
etkisini azaltmak, çok taraflı bir çaba gerekti-
riyor. Balık tüketim tercihlerini bu türlerden 
yana değiştirerek tüketicilere, bu değişim-
le birlikte küçük ölçekli kıyı balıkçılarına ve 
şeflere, denizlerimizdeki yasa dışı avcılığın 
engellenebilmesi için ise herkese görevler 
düşüyor. Bu sayede stokları giderek azalan 
yerli türlerimiz üzerindeki av baskısının da 
azalması bekleniyor.

Akdeniz Koruma Derneği, istilacı balık türle-
rine yönelik stok araştırması, tüketici ve şefle-
re tanıtımı amacıyla Kaş-Kekova deniz koruma 
alanında GEF-SGP’nin desteği ile Lezzetli İsti-
lacılar Projesini uyguluyor. 

Esra KARTAL
Akdeniz Koruma Derneği

İletişim Yöneticisi

Aslan balığı tartar. Zoka Street Food, Kaş

Aslan balığı fotoğraflar: Zafer Kızılkaya, Kaş

Dünyada Deniz Yüzey Suyu  
Sıcaklığı 1,1 Derece Arttı
Dünyada küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle 

son 120 yılda deniz yüzey sıcaklığı 1,1 derece arttı.
İnsan kaynaklı küresel ısınmaya bağlı mey-

dana gelen iklim değişikliği, denizlerden ha-
vaya, sıcaklıktan yağışa kadar pek çok alanı 
etkilemeye devam ediyor.

İklim değişikliğinin sonuçları denizlerde de 
etkisini gösterirken ABD Ulusal Okyanus ve 
Atmosfer Dairesi (NOAA) verilerine göre, de-
niz yüzey sıcaklığı da artıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya 
Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Ilıcak, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, deniz yüzey sıcaklığının her yıl artmaya 
devam ettiğini kaydetti.

Deniz yüzey sıcaklığı artmaya başlayınca 
durdurmanın zor olduğun belirten Ilıcak, "Bu-
gün karbon emisyonunu durdursak da deniz 
yüzey sıcaklığı artmaya devam edecek." dedi.

Ilıcak, 20. yüzyılda deniz yüzey sıcaklığının 
ilk 50 yıl normalin altında geçtiğini anlatarak, 

şöyle devam etti: "Sonrasında ise sıcaklık art-
maya başladı. Atmosferde sıcaklık artıyor ve 
ama deniz yüzeyi sıcaklığı hep geriden geliyor. 
Dünyanın iklim hafızası olan denizler artık ısın-
maya başladı. Bunun nedeni ise insanlardan 
kaynaklı karbon emisyonları. 2016 yılı deniz 
yüzey sıcaklığının en yüksek yaşandığı yıl oldu. 
2016'yı 2019 takip ederken 2020 yılı deniz 
yüzey sıcaklığının en yüksek yaşandığı üçün-
cü yıl oldu. Dünyada deniz yüzey sıcaklığı iklim 
modellerine göre 21. yüzyılın sonuna kadar 
artmaya devam edecek. Küresel deniz suyu sı-
caklığı iklim değişikliği nedeniyle son 120 yılda 
1,1 derece arttı."

Küresel deniz suyu sıcaklığının artmasının 
bir çok olumsuzluğu da ortaya çıkaracağını dile 
getiren Ilıcak, ısınmaya bağlı fırtınaların, tay-
funların, kasırgaların şiddetinin ve sayısının 
artacağını ifade etti. 

Yeni Su Ürünleri Kanununun 
İlk Uygulaması: Hamsinin 
Kısmi Yasağı
Hamsi ülkemizde avlanan toplam balığın %75-%80’i kadar 

olup, Karadeniz’de yakalanan toplam hamsinin de %80’ı 
ülkemiz balıkçısı tarafından avlanmaktadır. Bu sebeple 
hamsi stoklarının daima gözlemlenmesi, sezon içerisinde 
örneklenmesi önem arz etmektedir. Çünkü stokların hem 
azalması hem de çoğalması durumunda en çok etkilenecek 
ülke, toplam hamsinin %80’ini avlayan Türkiye’dir.

Esasen bu sektör içerisinde yer alan tüm 
paydaşların bildiği üzere; Karadeniz’de son 
yıllarda örneğine rastlanılmamış miktarda çok 
olan hamsi yavruları bulunmaktadır. Tarafı-
mızca yapılan bilimsel temelli gözlemlere göre 
bu miktar 3 milyon tonlarla ifade edilmektedir. 
Her zaman sorumlu ve sürdürülebilir balıkçı-
lıktan yana tavır almış bir balıkçı örgütü olan 
su ürünleri kooperatifleri merkez birliği olarak, 
sezon başında hamsi stoklarındaki boy ve et 
verimi acısından olumsuzluğu görmüş olup, 
hamsi avcılığı kısıtlamasının getirilmesine sı-
cak baktık. Kısıtlamanın uygulandığı bir aylık 
süre içerisinde getirilen kurala uyarak dünya-
da eşi benzeri görülmemiş bir sorumluluk ör-
neği gösteren balıkçılarımıza teşekkür borcu-
muz bulunmaktadır. 

Bu değerlendirmeler sonrası asgari avlana-
bilir boy uzunluğunun ve et veriminin kriter-
lere uygun olmadığı görülmüş olduğundan, 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, 
48 yıl sonra yenilenen su ürünleri kanunu ile 
bazı kararların (kota, bölgesel balıkçılık, kısmi 
av yasağı ve koruma alanları) alınabilmesi-
ne olanak sağlamıştır. Yeni maddeler içeren 
kanunun ilk uygulamasını, hamsi avcılığının 
kısmi yasaklanmasında görmüş olduk. Alınan 
bu karar; balıkçılık adına devrim niteliğinde bir 
karardır. Hamsi stoklarındaki sıkıntıyı gözlem-
leyip, stokların kendini yenilemesine ve se-
neye 10-11 cm olarak sularımıza dönmesine 
olanak sağlayan, hem de neslinin devamı için 
yumurta bırakacak hamsilerin avcılığına kısmi 
yasaklama getiren Balıkçılık ve Su Ürünleri Ge-
nel Müdürlüğünü kutluyorum.

8 Ocak tarihinden itibaren her türlü av araç-
larıyla ticari amaçlı hamsi avcılığına 10 gün sü-
reyle yasak getirilmişti. Bakanlık yaptığı açık-
lama ile bu süreyi iki kez 10’ar gün daha uzatıp 
1 ayı tamamlayarak kısmı hamsi av yasağını, 
7 şubat 2021 tarihi 00.01 den itibaren sona 
erdirdi ve;

• Av için il ve ilçe müdürlüğüne yazılı beyan 
verilecek

• Av gemisine nezaret etmek için en az bir 
görevli bulundurulacak 

• Karadeniz’e kıyısı bulunan tüm il müdür-
lüklerinde en fazla 2 adet karaya çıkış noktası 
belirlenecek 

• Avlanan hamsiler bu noktalardan il ve ilçe 
müdürlüğü gözetiminde çıkarılacak

• Gemilerde elek sistemi ve elemek için tan-
bur olmayacak veya mühürlenecek 

• Balık unu ve yağı fabrikalarına sevke işlet-
menin bulunduğu yerdeki il ve ilçe müdürlüğü 
personelinin kontrolü sağlandıktan sonra giriş 
izini verilecek gibi ek tedbirlerle avcılık başlatıldı. 

Bu tedbirlerle balıkçılık yapmak tabii 
ki kolay değil. Ancak yine bu tedbirler-
le avcılığa başlanacak avcılık süresince 
çok iyi gözlemlenerek hamsi stokların-
da bir toparlanma görüldüğü takdirde, 
tedbirler kalkabilir ya da stoklar çoğun-
lukla ufak hamsi devam ediyorsa hamsi 
sezonu tamamen kapatılabilir.

Balıkçılık, insanlık için başlıca gıda ve istih-
dam kaynağı ve bu faaliyetlerle uğraşanlar için 
de ekonomik yarar sağlayan bir etkinlik alanı-
dır. Bunun için balıkçılarımız, modern balıkçılık 
filoları ve işleme tesislerine yatırım yaparak, 
yeni olanakların avantajlarından yararlanma-
ya çalışmışlardır. Ancak bu yatırımlar berabe-
rinde giderlerin yükselmesine ve balıkçının 
borçlanmasına neden olmuştur. Bu giderlerin 
karşılanabilmesi ve borçların ödenebilmesi 
için, yakalanan balıkların arz talep dengesi 
oluşturmaması, bir anda piyasaya sürülmesi 
ve reel fiyattan satılmaması nedeni ile bu açığı 
balıkçılarımızın fazla avcılık yaparak karşılama-
sı kaçınılmazdır. 

Ancak stokların tahribata uğraması azalması 
sadece balıkçıların değil, deniz kirliliği ve iklim-
sel değişikliklerin de etkileri olmuştur. Kendisi-
ni yenileyebilen bu kaynağın sürdürülebilir bir 
şekilde devam etmesi için Kamu’ya, STK’lara 
ve balıkçılarımıza büyük görevler düşmekte-
dir. Çünkü herkesin gözü denizlere dönmüş-
tür. Gün geçtikçe  amatör avcı sayısı artması , 
amatör avcılık adı altında ticari avcılık yapılma-
sı, devamlı artan yasadışı avcılık, kayıt altına 
alınmayan yakalanmış balıklar, deniz kirliliği,  
iklim değişiklikleri ve olumsuz  etkiler dikkatle 
takip edilmeli ve her türlü avcılık kayıt altına 
alınmalıdır., tebliğe uygun yapılmayan avcılık 
kesinlikle önlenmelidir. Sürdürülebilir balıkçılık 
için ve Bu sezonda yaşanan hamsı sorunları bir 
daha yaşamamak için önümüzdeki sezona ba-
lıkçıların görüşleri dikkate alıp bütün hazırlıklar 
yapılarak Kota ve Bölgesel balıkçılık sistemi 
acilen hayata geçirilmelidir. 

Çünkü; sucul kaynaklar yenilenebilir de olsa 
sonsuz değildir.

2021 yılının balıkçılarımız için bereket-
li, kazançlı ve kazasız geçmesini temenni 
eder, halkımızın bol bol balık tüketerek sağ-
lıklı kalmasını canı gönülden dilerim. 
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“Genç Balıkçı Projesi” Buluşma 
Toplantısı Gerçekleştirildi

“Genç Balıkçı Projesi” kapsamında pandemi süreci nedeni ile bir araya gelemeyen Genç Balıkçılar; 07 Ocak 2021 tarihinde 
internet platformu üzerinden ilk toplantısını gerçekleştirdi. 

Sür-Koop Genel Başkanı Rama-
zan Özkaya, Sür-Koop Su Ürünleri 
Mühendisi Mine Canikli, Sür-Koop 
Proje Yürütücüsü Reyhan Yakışır, 
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi 
DR. Huriye Göncüoğlu ve Akdeniz 
Koruma Derneği İletişim Yöne-
ticisi Esra Kartal’ın öncülüğünde 
başlayan toplantıya; İstanbul, Ça-
nakkale, Mersin, Sinop, Antalya, 
İzmir, Muğla, Adana, Balıkesir ve 
Rize Bölgelerinden Genç Balıkçılar 
katıldı.

Balıkçılığın hareketli ve dinamik 
bir sektör olduğunu vurgulayan 
Sür-Koop Genel Başkanı Rama-
zan ÖZKAYA; “Balıkçılığımızın sür-
dürülebilirliği için uğraş vermemiz 
gerekiyor. Gelirin azalmasıyla mes-
leği sürdürebilecek gençlerimiz 
sektörden uzaklaşmakta. Dünya-
da 41 milyon balıkçı olduğu ve bu 
sayının içerisinde Genç Balıkçıların 
çok az olduğu görünüyor. Genç Balıkçılarımız 
da sektör içinde kendilerine yer verilmesini, 
düşüncelerini özgürce ifade edebilmeyi, sivil 
toplum örgütlerinde aktif rol alabilmeyi istiyor 
ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarına sa-
hip çıkmayı amaçlıyor.” dedi.

Özkaya, proje kapsamında ‘Genç Balıkçı Ko-
misyonu’ kuracağız. Bu toplantı ile beraber ilk 
adımı atmış bulunuyoruz. Önümüzdeki zaman-
larda toplantılarımız ve eğitimlerimize devam 
ederek, hedeflerimiz doğrultusunda güzel iş-
ler yapacağımızı düşünüyorum. Hayırlı olsun.” 
diye konuştu.

Toplantıya katılım sağlayan, Ege Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Dr. Huriye Göncüoğlu; 

• Genç nüfus az sayıda,
• Gençlerin istekleri arzuları var,
• Bazı gençler vazgeçiyor,
• Genç balıkçı komisyonu kurularak, gençler 

fikirlerini özgürce ifade edecek,
• Nasıl bir balıkçı olmalıyız?
Başlıklı konulara değinerek durum değerlen-

dirmesinin açılışını gerçekleştirdi.

Farklı Bölgelerden bir araya gelen 
Genç Balıkçıların Görüşleri

Halil İbrahim Gündoğan (Mersin-28) Balık-
çık mesleğinin yaygınlaşması amaçlarımızdan 
biri, diğer tutumumuz ise balıklarımızı reel 
fiyatlarla satabildiğimiz bir ortama ulaşmak. 
Mevcut şartlar içerisinde balıkçıların ezildiği 
kanaati içerisindeyim.

Caner Balta (Antalya-28) Ben daha önce 
gırgırcılık yapıyordum şimdilerde ise küçük 
balıkçılık yapıyorum. Bu toplantı platformunda 
balıkçılık adına ortak şeyler paylaşacağız.

Sertaç Akbuğa (Mersin) 20 senedir balık-
çılık işi ile uğraşıyorum ve çocuklarıma iyi bir 
gelecek sağlayacağımı düşünerek balıkçılık 
mesleğini sürdürmeye devam ediyorum. Fakat 
sektörün şimdiki durumu sebebi ile aldığım bu 
karardan büyük pişmanlık duyuyorum.

Hülya Atalan (Adana-30) Eşim Su Ürün-
leri Kooperatifinde Başkan, ben de 15 yıldır 
balıkçılık yapıyorum. Amacım kendimizi ifade 
etmek ve bölgemizi tanıtmak. Sıkıntılarımızı 
daha önce de Sür-Koop tarafından kurulan Ka-
dın Balıkçı Komisyonu’nda da ifade etmiştim. 
Genç Balıkçı Komisyonu ile de çözüm arayışım 
sürecek.

Barış Köksalan (İstanbul-35) 20 yıldır ak-
tıif olarak balıkçılık sektöründe çalışıyorum. 
Meslek  grubunun yaşlanmakta olduğunu ve 

Genç Balıkçılı Projesi’nin balıkçılara tescil ola-
cağını, sorunların bu proje ile azalacağını dü-
şünüyorum. 

Projenin farkındalık yaratacağını, Genç Ba-
lıkçılı Projesi’nin etkin olacağını ve bu projenin 
ilerleyeceğine, duyulacağına inanıyorum.

Halim Basa (Rize-35) 5 yıldır balıkçılık sek-
töründeyim.  Kooperatifte aktif rol alıyorum. 
Çok fazla sorunumuz var. Amacımız sesimizi 
bir yerlere duyurmak, denizlerimizi nasıl ve-
rimli yaparız ve geleceğe bırakırız olmalı.

Eylül Ataç (Balıkesir) Balıkçı bir aileden ge-
liyorum, babam Altınoluk Su Ürünleri Koopera-
tifinde başkanlık yaptı.  Ailecek balıkçılık işi ile 
uğraşıyoruz. Amacım ‘balıkçılık babadan oğula 
giden sözü azalıyor babadan kıza geçiyor ol-
malı’. Sürdürebilirliği sağlamak için buradayım.

Hamit Oluç (İzmir-27) 13-14 yıldır balıkçı-
lık yapıyorum. Genç balıkçı sayısı az, amacım 
gençlere balıkçılığı sevdirmek. Sizin sayenizde 
gençlere mesleği sevdirebiliriz

Özkan Dahutoğulları (Mersin–27) 13 sene-
dir balıkçılıkla uğraşıyorum. Kooperatif saye-
sinde bu projeye katıldım. Elimde olsa balıkçılık 
mesleğini bırakacağım, umudumuz sizlersiniz.

Serhat İnan (İstanbul-35) İstanbul Beykoz 
Su Ürünleri Kooperatifi yönetim kurulunda ak-
tif rol alıyorum. 7 yaşımdan bu yana denizde-
yim. Gençlerle daha iyi bu işi götürebiliriz diye 
bu projenin bir parçası olmak istedim. Yaşlıların 
deneyimlerinden faydalanıyoruz fakat yaşlı-
larla fikir ayrılığı yaşıyoruz. Babamla aramızda 
25 yaş fark var. Kayıklarımızı ayırdık. Çocukla-
rımızın da balık tutmalarını isterim. Çocuklarım 
için buradayım.

Oğuzhan Billor (Muğla-29) Kooperatif orta-
ğıyım. Genç Balıkçılık Projesinin faydalı olaca-
ğını düşünüyorum.

Denizhan Yiğit (Antalya-28) Kalkan su 
Ürünleri Kooperatifi başkanıyım. Yurtdışında 
eğitim aldım. Babam eski bir balıkçı. Amacı-
mız biraz olsun balıkçıları bilinçlendirmek. Bir 
dokun bin ah işit durumuna geldik. Ekonomik 
sebeplerden dolayı mesleğe yönelim azal-
dı. Bizim bölgemizde istilacı türlerin sayısı 
gün geçtikçe artmakta (Aslan-Balon Balığı). 
Kanada’ya gittim. Oradaki balıkçılara baktım, 
orada çeşit farklı. Kalkan’da kışın balıkçılık, 
yazın ise turizm ile ayakta duruluyor. Gelir du-
rumundan kaynaklı, kooperatifimizde sorunlar 
var. Kooperatif başkanı olarak, kooperatiflerde 
bulunmak için belli bir eğitimden geçmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Finansal sorunları-
mızı çözmeye çalışıyoruz. Mesleği bırakanlara 

hak veriyorum. Devlet balıkçılara destek ver-
meli. Mesela balığını ben alsam derse sistem 
düzelir. Devlet, diğer sektörlere destek olduğu 
gibi bize de destek versin. 

Hakkı Kocabaş (Antalya-25) Akdeniz Ko-
ruma derneğinin istilacı türler projesinde ça-
lışıyorum. Balıkçılık işini tam anlamıyla yap-
mıyorum. Balıkçılıkta şu an babamın yaptığını 
yapamam. Bu mesleği yaparak para kazana-
mam ama bu mesleği tam anlamıyla yapmak 
isterdim. Kaptanlık yapıyorum. Bu mesleğin 
bana getirisi yok. Dedemin ve babamın saye-
sinde ben denizi sevdim. 

Hüseyin Aslan (Muğla- 33) Bodrum Akyar-
lar kooperatifinde çalışıyorum. Babam balıkçı. 
Bu mesleğe babamla başladım. Özel teknede 
kaptanlık yapıyorum. Kooperatif toplantılarına 
katılıyorum. Bu platformu Bölge Birlik başkanı-
mızdan öğrendik. Elimizi taşın altına koymalı-
yız. Kendim için gelecek nesil ve denizlerimiz 
için bu mesleği yapmalıyız.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. 
Huriye Göncüoğlu; 

Soru: Mesleğinizde neleri değiştirmek is-
terdiniz?

Denizhan Yiğit (Antalya-28) Finansal so-
runlar, eğitim ve konuşma dili.

Hülya Atalan (Adana-30) Ağ işlemesini bil-
seydim daha iyi olurdu çünkü ağ yapımı hem 
maliyetli hem de zor bir iş. Kefal için ayrı, lev-
rek için ayrı ağlar kullanıyoruz. Ağ donatmayı 
öğrensem benim için daha iyi olurdu. Tekne-
miz zor çalışıyor. Tekneyi çalıştırabilmeyi is-
terdim. Bunları bilseydim, benim için avantajlı 
olurdu.

Eylül ataç (Balıkesir) Küçüklüğümden beri 
kooperatif başkanı olmak isterdim. Kooperatif 
becerilerini arttırabiliriz.

Barış Köksalan (İstanbul-35) Balıkçılık yaşı 
70 e kadar çıktı. Turizmin olduğu yerlerde balık-
çıların çocukları kaptanlığa yöneldi. Mesleğimiz-
de neleri değiştirmek isterdim? Balıkçılık örgüt-
lerini değiştirmek isterdim. Balıkçılık yapanların, 
çoğu mesleği çok iyi biliyor. Avlak sahalarımızı 
arttırmak isterdim. Balıkçılık yönetimini irde-
lemek isterdim. Tuttuğumuz avdan nasıl bir 
kazanç elde ederiz, katma değerler üzerine bil-
giler öğrenmek isterdim. Kooperatiflerde balık 
satışlarında balık fiyatlarını nasıl arttırabiliriz? 
Bunları öğrenmek, geliştirmek isterdim. 

Halil İbrahim Gündoğan (Mersin-28) Mer-
sin olarak bilinçsiz avcılık üst seviyede, çoğu 
kişi balıkçılığı bırakacak. Küçük balıklar yaka-

lanıyor. Oltalar denize zarar 
veriyor. Denetim sorunu var. 
Kendimiz balığı azaltıyoruz. 
Projelerim var. Daha önce 
Ankara’ya sesimi duyurmaya 
çalıştım. Oltacılar için zaman 
kısıtlaması yapılmalı. 

Kamil Demirel (Çanakka-
le-35) Kıyıdan hobi amaçlı 
bir sürü balık avlıyorlar. Bu 
balıkların satılmaması ge-
rekiyor. 12 ay denizdeyim. 
Amatör adı altında bu iş ti-
carete dökülmüş. Nasıl mü-
cadele edeceğimizi düşünü-
yoruz. 

SORUNLAR
Ege Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Dr. Huriye Göncüoğlu; 

Kooperatif gelirlerinin art-
tırılması,

Satışın arttırılması,
Amatör balıkçıların sayılarının artması,
Denetim sıklığının azlığı,
Av araçları ve donanımlarını nasıl yapabili-

riz?
Kamu kurum ve belediyelerle nasıl iletişim 

kurabiliriz?
Akdeniz Koruma Derneği İletişim Yöneti-

cisi Esra Kartal - Kalkanda çok az yerli balık 
çıkıyor. İstilacı türler çok çıkıyor. Bu balıkla-
rın hepsi yenmiyor. Bu türler Karadeniz’e ve 
İzmir’e kadar yayılacak. Akdeniz git gide tro-
pikleşiyor. Bunlara karşı nasıl önlemler alma-
lıyız? 

Denizhan Yiğit (Antalya-28) Kalkanda 
amatör balıkçılık çok fazla ve amatör avcılık 
yapanlar yerel halkın balığını azaltıyorlar.

Toplantının genel bir değerlendirmesinde 
bulunan Sür-Koop Genel Başkanı Ramazan 
Özkaya, “Bu verimli tanışma toplantısı için he-
pinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birçoğunu-
zun bildiği üzere Sür-Koop Haber gazetemiz 2 
ayda bir çıkıyor. Artık gazetemizde gençlerimi-
zin de yazılarını görmek istiyoruz”dedi.

Kooperatiflerin önemi ortaya çıkıyor
Özkaya, “Yaşanan sorunları dinledik; üç bu-

çuk milyon amatör balıkçı olduğu söyleniyor. 
Amatörlüğün de bir usulü olmalı. Amatör ne-
dir? Stres atmak, vakit geçirmek için yapılan 
balık avcığı olmalı. Fakat benim bölgemde 
amatörler daha çok balık avlıyor ve kazanıyor. 
Kimse şu kadar tuttum geri döneyim emiyor. 
Burada kooperatiflerin önemi ortaya çıkıyor.” 
dedi. 

Herkesin elini taşın altına koyması gerek-
tiğini belirten Özkaya, “Genç bir kooperatif 
yönetimi oluşturulsun. Yaşlanmış balıkçılık 
yerine gençleri getirelim. Son 20 yılda 450 
bin ton balık avlıyoruz. Denizlerimizde stokla-
rımızı çoğaltalım. Koruma alanlarını çoğaltalım.  
Balıkçılık genç dinamik olmalı. Gençlere önem 
veriyoruz. Kooperatiflerin kendi ortağının ba-
lığını satması gerekir. Merkez Birliği Başkanı 
olarak gençlerin arkasında olacağım. Bilinçli 
avcılık yapılmalı. Gençlere güveniyorum ve fi-
kirleri benim için önemli. Benim ortağım balığı-
nı satamıyorsa sorun burada başlıyor. Gençle-
rin sesini duymalıyız. Bu tür toplantıları sık sık 
yapmalıyız. Önümüzdeki toplantılarda devlet 
kurumlarından yetkililerle beraber sorunları 
tartışıp çözüm yolu üretebileceğiz. Daha genç, 
daha dinamik ve daha başarılı yarınlara… Sev-
giler sunuyorum.” dedi. 
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“Tarımda Yeni ve Yerli Bir Yüzyıl” 
Vizyonu İle Çalışıyoruz; 

1. Sayfa Haberi
...
1 inci çeyrekte %2,1, 2 inci çeyrekte %4,2 

olan büyüme 3 üncü çeyrekte %6,2’ye ulaştı. 
İlk 3 çeyrek ortalamasında Türkiye %0,5 bü-
yüme gösterirken, tarım %5,3 büyüyerek eko-
nomimize önemli katkı sağladı. İnşallah bu yılı 
tarımda, önemli bir büyüme ile kapatacağız. 9 
aylık tarımsal hasılamız geçen yılın aynı dö-
nemine göre %20, tarım ve gıda ürünleri ihra-
catımız da yılın ilk 10 ayında, geçen yılın aynı 
dönemine göre %5 artış gösterdi. Ayrıca; Çin’e 
süt ve süt ürünleri ile kanatlı eti ve ürünleri ih-
racatı başladı.”

Bitkisel Üretimde Cumhuriyet Tarihi-
nin Rekorunu Kırdık

Bakan Pakdemirli, 2020 yılında, Pandemi 
döneminde birçok ülke kendi kendine yete-
mezken, Türkiye’nin tarımda Cumhuriyet tarihi 
rekorları kırdığını da söyledi; Bitkisel üretimin, 
2019’a göre 7 Milyon ton artışla 124 Milyon 
tona ulaştığını ifade etti. Bakan Pakdemirli 
sadece bitkisel değil, hayvansal üretimdeki ar-
tışa da dikkati çekti; “Hayvansal üretimde ise 
2020 yılı ilk 6 aylık verilerine göre; Büyükbaş 
hayvan varlığımız bir önceki yıla göre, 800 Bin 
baş artışla 18,6 Milyon başa, Küçükbaş hay-
van varlığımız ise 6,6 Milyon baş artışla, 55,1 
milyon başa yükseldi. Küçükbaştaki 6,6 Milyon 
baş artış ile 1 yıl bazında miktar olarak son 80 
yıldaki en fazla artışı sağladık. Hamdolsun, kü-
çükbaş hayvan varlığında AB’de birinci, büyük-
başta ikinci sıradayız.”

Tarımsal Destekleri %37’lik Artışla, 
22 Milyar Liraya Çıkardık

“Tarımsal Üretim ve Arz Güvenliği” konusu 
kapsamında, tarımda verimliğin artırılması ve 
üretimin doğru yönlendirilmesi için tarımsal 
desteklere önem verdiklerini söyledi Bakan 
Pakdemirli. Destekleri 22 milyar liraya çıkar-
dıklarını belirterek; “2020 yılında; Tarımsal 
destek miktarını 2019’a göre %37’lik gibi 
büyük bir artışla, 22 Milyar Liraya çıkardık. 
Desteklere yeni konuları dâhil ederken, bazı 
önemli destek kalemlerinde ciddi artışlar sağ-
ladık. Burada arz açığımız olan pamuk ve ayçi-
çeği öne çıkıyor. Kütlü pamuk destek miktarını; 
yüzde 37,5 artışla kg başına 1 Lira 10 kuruşa, 
Ayçiçeği destek miktarını yüzde 25 artışla kg 
başına 50 kuruşa çıkardık. Hayvancılığa 7,4 
Milyar Lira destek sağladık. 2021 yılında ise 
tarım-orman sektörüne toplam 24 Milyar lira 
tarımsal destek ödeyeceğiz” dedi. 

Bakan Pakdemirli bu yıl hayata geçirilen en 
önemli projelerden biri olan DİTAP’a getirdi 
sözü. Sözleşmeli üretimden, fiyat istikrarına, 
maliyetlerin düşürülmesinden tedarik temini-

ne kadar içerisinde her şeyi barındıran DİTAP 
ile tarımın gelişmesine büyük katkı sağlana-
cağını söyledi. “DİTAP ile Edirne’den Kars’a, 
Hatay’dan Sinop’a alıcı ve satıcı aracısız olarak 
bir araya geliyor. Üretici daha fazla kazanı-
yor, tüketici daha uygun fiyatla o ürüne ula-
şıyor. DİTAP; tarımda önemli sorunlarımızdan 
biri olan pazarlamayı, çözüme kavuşturacak 
olan teknolojik bir devrimdir. Şu ana kadar Dİ-
TAP’taki üye sayısı 160 Bini, ciro ise 150 Mil-
yon Lirayı geçti.”

“Su ve Sulamada Sıkıntı Yaşamamak 
Adına 11 Milyar Liralık Yatırım Yaptık”

Küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin de 
etkisiyle önümüzdeki yüzyılda dünyada ciddi 
anlamda su sıkıntıları yaşanması bekleniyor. 
Ancak Türkiye attığı adımlar ile şimdiden ted-
birini alıyor. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 
2020’de bu kapsamda 11 Milyar Liralık yatırım 
yapıldığını ve kuraklıkla mücadele kapsamında 
yılda 7,4 milyar m3 kullanılmış suyun tekrar 
kullanılabileceğinin tespit edildiğini açıkladı. 
Pakdemirli; “15 Baraj, 38 Gölet, 6 HES, 150 
Taşkın Koruma Tesisi, 18 İçmesuyu ve Atıksu, 
75 Sulama Tesisi faaliyete alınmıştır. 2021’i 
SU ve SULAMA yatırımlarında hamle yılı olarak 
tasarladık. DSİ’nin 2021 yılı yatırım bütçesi; 
2,4 kat artışla 6,5 Milyar Liradan 15,3 Milyar 
Liraya çıkarılmıştır. 2021 yılında; 51 baraj ve 
39 adet gölet ve bent bitirilerek depolama sa-
yısı 1.617’ye, Arazi toplulaştırma çalışmaların-
da biten proje sayısı 307’ye, toplulaştırma ya-
pılan alan 6 milyon hektara ulaşacaktır. Tesis 
sayısı 382 adede ulaşacak ve temin edilecek 
içme suyu miktarı yıllık 4,8 milyar m3 olacak-
tır.137 taşkın tesisi daha bitirilerek tesis sayısı 
10.244 olacaktır. Biten sulama tesisi 3.313’e 
ve sulamaya açılan saha 6,9 milyon hektara 
ulaşacaktır. Ayrıca başlattığımız 100 yeraltı 
barajı çalışmalarını da hızlandırmayı planlıyo-
ruz. Kuraklıkla Mücadele kapsamında yılda 7,4 
milyar m3 kullanılmış suyun tekrar kullanılabi-
leceğini tespit ettik.”

“Ekilmedik Bir Karış Toprak Bile 
Bırakmayacağız”

Pandemi sürecinde tarım ve gıdanın ne ka-
dar stratejik bir alan olduğunun bir kez daha 
görüldüğünü de belirten Bakan Pakdemirli ekil-
medik bir karış toprak bile bırakmama kararlılı-
ğı ile Hazine arazilerini üretime kazandırmak 
için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol 
imzalandığını hatırlattı. “%75 tohum hibesiyle 
24 ilimizde 350 Bin dekar alanda Yazlık Ekiliş 
başlattık. Ayrıca, bu yıl boş, atıl olan ve nadasa 
bırakılan toplam 1 milyon dekar alanı yeniden 
üretime kazandırdık” dedi.

İlk Yerli ve Milli Elektrikli Traktörün 
Üretimine Geçtik

2020 yılını Tarımda Dijitalleşme Yılı ilan et-
tiklerini söyleyen Bakan Pakdemirli, bu kap-
samda atılan en önemli adımlardan birinin 
de Elektrikli Traktör olduğunu ve üretiminin 
yapıldığını söyledi. Pakdemirli; “105 BG gü-
cünde olan bu traktörden 20 adedinin üretimi 
tamamlanmak üzere. Ayrıca; 65 BG gücündeki 
Elektrikli Bahçe Traktörü Prototipi Geliştirme 
Projesi, Bakanlığımız ve Üniversite işbirliği 
çerçevesinde otonom ilaçlama robotu ile de-
ğişken oranlı ilaç uygulama projesi çalışmaları 
devam etmektedir.”

Kırsalda 16.629 Projeye, 1,1 Milyar 
Lira Destekleme Yaptık

Bakan Pakdemirli, Kırsal Kalkınma alanın-
da kalkınmayı ve istihdamı artırmak, kadın ve 
genç girişimcilere destek olmak amacıyla bu 
yıl çok sayıda program uyguladıklarını söyle-
di. “2020 yılında Ekonomik yatırımlar, IPARD, 
Kırsalda Uzman Eller ve ORKÖY destekleri kap-
samında; 16.629 projeye, 1,1 Milyar Lira des-
tekleme yaptık. Ayrıca; kırsal kalkınmaya daha 
fazla yatırım ve destek sağlamak amacıyla; 
KKYDP yatırımlarını 2025 yılına kadar uzattık.  
2021-2027 dönemini kapsayan IPARD-3 ha-
zırlık çalışmalarına da başladık.”

Kırsal Mahallenin Avantajlarından 
Köylerimiz de Yararlanacak

Bakan Pakdemirli, Büyükşehir belediyelerin-
de mahallelerin kırsal ve kentsel olarak yeni-
den tanımlanması, kırsal mahallelerde köy tü-
zel kişiliği yapısının korunması için Büyükşehir 
Belediyesi Kanununda yapılan değişikliği de 
hatırlattı, sağlayacağı avantajları bir bir sırala-
dı. “Köy veya belde belediyesi iken mahalleye 
dönüşen yerleşim yerleri kırsal mahalleye ar-
tık dönebilecekler. Bu sayede Kırsal mahalle-
nin avantajlarından köylerimiz yararlanacak. 
Tarımsal üretim amacıyla kullanılan bina, arsa 
ve araziler ile mesken olarak kullanılan bina-
lar emlak vergisinden muaf olacak. Tarımsal 
amaçlı ve diğer yapılar için alınması gereken 
bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alın-
mayacak. Alınması gereken diğer vergi, harç 
ve harcamalara katılma payları %50 indirimli 
uygulanacak, İçme ve kullanma suları için alı-
nacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için 
%50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek 
şekilde belirlenecektir. Ayrıca daha önceden 
orman köyü veya orman köylüsüne tanınan 
hak, sorumluluk ve imtiyazlardan istifade eden 
yerler de aynı imkânlardan yararlanacak.”

Su Ürünleri Yetiştiricilik Üretiminde 
Dünyada En Hızlı Büyüyen 3. Ülkeyiz

Balıkçılık ve Su Ürünlerinde de bu yıl Şura 
eylem planı kapsamında önemli çalışmalar ya-
pıldı. Bakan Pakdemirli yetiştiricilikte en hızlı 
büyüyen üçüncü ülke olduğumuzu söyledi; 
“Ülkemiz, su ürünleri yetiştiricilik üretiminde 
dünyada en hızlı büyüyen 3 üncü ülke. Avrupa 
ülkeleri arasında 2 inci sırada, deniz balık avcı-
lığında ise Avrupa’da 6 ıncı sıradayız. Verdiği-
miz destekler ile su ürünleri yetiştiriciliği üre-
tim miktarının bu yıl 400 bin tona ulaşmasını 
bekliyoruz.”

Yıllık Gıda Denetimi Sayımızı Yaklaşık 
1,3 Milyona Çıkardık

Şura eylem planı kapsamında hayata geçiri-
len ‘Güvenilir Gıda’ alanındaki çalışmaları da an-
lattı Bakan Pakdemirli. “Yıllık denetim sayımızı 
yaklaşık 1,3 milyona çıkardık. Taklit ve tağşiş 
cezalarının caydırıcılığı için Kanunda değişiklik 
yaptık. Taklit ve tağşiş kapsamında; 2020 yılın-
da 5 kamuoyu duyurusu yapıldı. Bakanlık olarak 
en çok önem verdiğimiz konular içerisinde Gıda 
Okur Yazarlığı da yer alıyor. Bu konuyu önemsi-
yoruz, farkındalığı artırmak için çalışıyoruz. Bu 
kapsamda; Gıdada Doğru Bilgi köşesi hazırlandı. 
0 501 174 0174 numaralı Whatsapp İhbar Hat-
tı vatandaşlarımızın kullanımına açıldı.”

‘Gıdanı Koru - Söz Ver Kampanyası İle 
Dünya Rekoru Kırdık’

Bu yıl Mayıs ayında başlatılan ‘Gıdanı Koru 
Sofrana Sahip Çık’ kampanyasını da anlattı Ba-
kan Pakdemirli. Dünya’da üretilen gıdanın 3’te 
birinin, Ülkemizde ise her yıl 18,8 Milyon ton gı-
danın çöpe gittiğini söyleyen Pakdemirli; “Ülke-
mizin yıllık gıda cirosu 500 Milyar Liradır. Eğer, 
toplumsal farkındalık meydana getirebilir, yüz-
de 2’lik bir tasarruf sağlayabilirsek, 10 Milyar 
Liramızı çöpe atmamış oluruz. Bu rakam, 360 
bin ailenin yıllık asgari geçimi demektir!” dedi.

Bu kampanya paralelinde başlatılan ‘Sen de 
Söz Ver’ kampanyası ile yeni bir dünya rekoru 
kırıldığını da açıkladı Bakan Pakdemirli; “SÖZ 
VER sloganıyla gıda israfı yapmayacağına söz 
verenlerin dijital olarak imzasını alıyoruz. Bugü-
ne kadar yaklaşık 800 Bin kişi söz verdi. Bu sa-
yıyla bu alanda bir dünya rekoru da kırdık” dedi.

Bin 525 Ata Tohumu Devlet Koruması 
Altında

Yeni yüzyılda millileşme anlamında atılan 
adımlardan birinin de yerel tohumlarımızı mu-
hafaza altına almak olduğunu ifade eden Ba-
kan Pakdemirli, yaklaşık bin 500 Ata yadigarı 
tohumun devlet koruması altında olduğunu 
belirtti; “Toplam 1.525 ata tohumu Tohum 
Gen Bankalarımızda korunuyor. 394 adet yerel 
çeşit adayının, tanımlama çalışmaları devam 
etmektedir. 2020 yılında 42 yerel çeşit tespit 
edilerek kayıt altına alındı” dedi.

Orman Varlığımızı 22,6 Milyon 
Hektardan 22,9 Milyon Hektara 
Çıkardık

Ormancılık çalışmalarına da ağırlık verildiği-
ni belirten Bakan Pakdemirli Orman Varlığının 
22,6 milyon hektardan 22,9 milyon hektara 
çıkarıldığını söyledi. Pakdemirli “Ağaçlandır-
ma Çalışmalarında; Avrupa’da 1’inci, Dünyada 
ise 4’üncü sıradayız. 2020’de; dünya orman 
varlığı bakımından 47. sıradan 26. sıraya yük-
seldik.  2019 yılında Geleceğe Nefes diyerek 
başlattığımız kampanyamızı bu yıl Dünyaya 
Nefes diyerek genişlettik. 11 Kasımda Sayın 
Cumhurbaşkanımızınım teşrifiyle, 28 ülkede 
4,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk” dedi.  

Orman yangınları ile mücadelede Avrupa 
ve Türkiye’de ilk defa; İnsansız Hava Araçları 
(İHA), kullanılmaya başlandığını da belirten Ba-
kan Pakdemirli, 2021 yılında İHA sayısını 4’e 
çıkarmayı hedeflediklerini de ekledi.

2020 yılında pandemiye rağmen Şura’da 
belirlenen eylemleri ve faaliyetleri hız kesme-
den hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan 
Pakdemirli “Verdiğimiz sözleri ve planladığımız 
çalışmaları başarı ile tamamladık.2021 yılında 
da önceliğimiz üreticiyi korumak, tüketiciyi 
kollamak olacaktır. 2021 yılında sektörümü-
zü tarımsal destekler ve müdahale alımlarının 
yanında tarım, orman ve sulama yatırımları ile 
büyütmeye ve desteklemeye devam edece-
ğiz” diyerek sözlerini tamamladı. 
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Kanal 5 TV’de “Gündem Tarım” 
Programına Konuk Olduk
Kanal 5 TV’de Erhan Ekmen’in sunduğu ‘’Gündem Tarım’’ 

programına Su Ürünleri Kooperatifleri Yönetim Kurulu Genel 
Başkanı Ramazan Özkaya konuk oldu. 

Balığın Beslenmemizdeki Önemi sorusu ile 
başlayan programda Genel Başkan Ramazan 
Özkaya; “Vücudumuzun direncinin yüksek ol-
ması için, bağışıklık sistemimizi güçlendirmek 
için sindirimi kolay olan ve besin değeri yük-
sek olan balık bizim için çok önemli. Zeka ve 
çocuklarımızın gelişimine imkân sağlayan be-
sin kaynağıdır balık. Vücudumuzun üreteme-
diği ve dışarıdan alınması gereken doymamış 
yağ asidi Omega-3’ü balık bünyesinde ihtiva 
eder. Kalsiyum, D vitamini gibi birçok vitamini 
bünyesinde taşıyan balıkları tüketmemiz ge-
rekir.” dedi.

Boy ve zaman yasağına uymayan 
balıkları halkımız almasın

Balığın temel besin kaynağımızın olduğunu 
vurgulayan Özkaya, “Balıkçılığımızda sürdü-
rülebilirliği sağlayan tedbirleri almamız gere-
kiyor. Stoklara zarar vermeden balıkları yaka-
lamamız gerekiyor. Balık sonsuz bir kaynak 
değildir. Bu gıdadan faydalanmamız gerekir 
ve aynı zamanda korumamız lazım. Kota ve 
bölgesel balıkçılığa geçmemiz gerekir. Bize 
emanet edilen bol bereketli denizlere ihanet 
etmeden,  vahşi avcılık yapmadan avcılığımı-
zı devam ettirmemiz lazım, bu gıdanın halka 
ulaşması için arz-talep dengesini dengeleme-
miz gerekir. Boy ve zaman yasağına uymayan 
balıkları halkımız almasın” çağrısında bulundu.

Kişi başına düşen balık tüketimini 
artırmamız gerekiyor

Ramazan Özkaya, Erhan Ekmen’in “Ülkemiz-
de Balıkçılık ve Ekonomideki Yeri Nedir?” diye 
yönelettiği sorusuna  “Avlanan balığın miktarı-
nı arttırmak için bazı uygulamalara geçmemiz 
gerekir. Kota ve bölgesel balıkçılığa geçmemiz 
gerekir. Bizim ülkemizde kişi başına 7 veya 8 
kg balık tüketiliyor. Bu oranı arttırmamız ge-
rekir. Balığı uygun koşullarda tüketiciye ulaş-
tırmamız gerekir. Pazarlama koşullarının sağ-
lanması gerekir. Kooperatiflerin kuruluşunun 
amacı ortağının balığını pazarlamak olmalı. 
Mümkün olduğunca kooperatifler ortağının 
balığını pazarlamak için hazırlıklarını yapmalı.” 
dedi.

Özkaya, “Baktığımızda Avrupa’nın en çok ba-
lıkçı teknesi bizde.18.055 adet balıkçı teknesi 
mevcut.15.000 adeti küçük ölçekli balıkçılık, 
1650 adet büyük ölçekli balıkçılık ve 2700 
adet iç sularda tekne bulunmaktadır. 51.000 
‘e yakın balıkçımız bulunmaktadır.” bilgisini de 
aktardı.

Balıkçılık Sigortası’nın olması gerekiyor
Balıkçılarımızın sorunlarının da gündeme 

taşındığı programda Sür-Koop Genel Başkanı 
Ramazan Özkaya, “Pandemi döneminde kısıt-
lamalar geldi ve haklı kısıtlamalardı. Hepimiz 
elimizi taşın altına koymalıyız. Geleneksel 
balıkçılar günlük kazançlar elde ettikleri için 
bu süreçte denize çıktıklarında sıkıntı yaşa-
dılar. Her sene balıkçılarımız işlerini yaparken 
ölüyor, iş güvenliğinin olması gerekiyor. Ba-
lıkçının saati yok balıkçının payı yok. Balık ya-
kalarsa pay alıyor balıkçı. Tarım sigortası gibi 
balıkçılık sigortası adı altında sigortanın olma-

sı gerekiyor. Balıkçılık sigortası diye bir sigorta 
çıkartmamız gerekiyor. Balıkçılarımızın sağlık 
güvencesi olması gerekiyor. Balıkçılarımızın 
zor koşullarda balığını avladıktan sonra evine 
mutlu dönmesi gerekiyor. Devletimizin destek 
olması gerekir. Destek verirken denetlemede 
yapması gerekiyor.” dedi.

Moderatör Erhan Ekmen, kooperatiflerin ve 
kooperatifleşmenin dünyada ve ülkemizde 
ekonomiye olan katkılarının önemini vurgular-
ken, su ürünleri kooperatiflerinin, kuruluşun-
dan bu güne kadar yapmış olduğu çalışmalar 
hakkında  bilgiler aktaran Sür-Koop Genel Baş-
kanı Ramazan Özkaya;

“Sür-Koop 2003 yılında Aralık ayı sonunda 
kuruldu. Kurulduğunda başkanı Süleyman Yıl-
dızdı. Toplamda 17 Su Ürünleri Kooperatifleri 
bölge birliği bulunmakta. 15 adet Su Ürünleri 
Kooperatifleri Bölge Birliği Sür-Koop’a bağlı. 
572 adet Su Ürünleri kooperatifi bulunmakta. 
Zaman zaman bu sayılar değişmekte. 230’a 
yakını bize bağlıdır. 20.000’e yakın ortağımız 
bulunmakta. Hedefimiz uluslararası platform-
larda temsil ve işbirliği sağlamak. Toplantılar 
yapıyoruz. Toplantılarımızda sorunlarımızı top-
layıp devlet yetkililerimize bildiriyoruz.” dedi.

Amatör balıkçılık ticarete dönüştü
Özkaya, amatör balıkçılığın son yıllarda 

geldiği durumu kısaca özetlerken, “Amatör 
balıkçılık ticarete dönüştü. 2 ya da 3 kg balık 
avlıyorsa bu normal. Üç buçuk milyon amatör 
balıkçı olduğu söyleniyor. Amatörlüğün de bir 
usulü olmalı. Amatör nedir? Stres atmak, vakit 
geçirmek için yapılan balık avcılığı olmalı. Fakat 
benim bölgemde amatörler daha çok balık av-
lıyor ve kazanıyor. Kimse şu kadar tuttum geri 
döneyim emiyor. Burada kooperatiflerin önemi 
ortaya çıkıyor. Düzgün işini yapan amatörlere 
saygı duyalım fakat amatörlüğü profesyonel-
liğe dönüştürdüğü zaman emeğe saygısızlık 
oluyor. Haksız rekabet oluyor.” dedi.

Bizim Geleceğimiz Gençler
Sürk-Koop’un yaptığı projeler hakkında da 

bilgiler veren Özkaya, “Iskarta, Sosyo-Ekono-
mik ve Kadın Balıkçı projelerimiz bitti. Şu an 
devam etmekte olan “Genç Balıkçı” projemiz 
bulunmakta. Genç Balıkçılar için neden proje 
yaptık? Genç Balıkçılar meslekten çekiliyor-
lar. Genç balıkçılar sivil toplum kuruluşların-
dan uzaklaşıyor. Bundan dolayıdır ki genç 
balıkçılar için proje yaptık. Genç balıkçıları-
mızın bu proje ile; sektöre sahiplenmelerini 
istiyoruz. Bu sektörün kazançlı bir sektör ol-
duğunu inandırmak istiyoruz. Genç nesillerin 
bu sektörün lokomotifi olacağına inanıyoruz. 
Genç balıkçılar balıkçılık mesleği için neler dü-
şünüyorlar, bunları bilmek istiyoruz. Bunların 
hepsini bir arada toplayarak, toplantılar yapa-
rak, eğitimler vererek  hem de genç balıkçı-
ların bu konularda düşüncelerini not ederek 
biz genç balıkçıları birbirleri ile kaynaştırmak 
istiyoruz. Buradaki amaç şu; genç balıkçıların 
baba mesleklerini bırakmasınlar, devam ettir-
sinler, balıkçılığa sahip çıksınlar, sivil toplum 
örgütlerinde görev alsınlar. Bizim için genç 
balıkçılar projesi önemli. Bizim geleceğimiz 
gençler.” diye konuştu. 

Balıkçılar Balon Balığı 
Avcılığının Teşvik 
Edilmesini Olumlu Karşıladı
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu 

Başkanı Özkaya, "Verilen destekle avlanan balon balıklarının 
bulunduğu bölgedeki yenilebilir balık türlerinin çoğunluğu 
artacaktır." dedi.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yö-
netim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya,  ba-
lon balığı avcılığının teşvik edilmesinin balıkçı-
lar tarafından olumlu karşılandığını belirterek, 
"Verilen destekle avlanan balon balıklarının 
bulunduğu bölgedeki yenilebilir balık türleri 
artacaktır. Ayrıca balıkçıların araç gereçleri 
daha az zarar görmüş olacaktır." dedi.

Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Tarım ve Orman Bakanlığınca balon balığı av-
cılığını teşvik etmek amacıyla kuyruk başına 5 
lira destek ödemesi yapılacak olmasını değer-
lendirdi.

Balon balığının Türkiye'de özellikle 2000'li 
yıllarda görülmeye başlandığına dikkati çe-
ken Özkaya, son dört yılda özellikle Doğu 
Akdeniz'de büyük artış gösterdiğini söyledi. 
İstilacı türler arasında yer alan balon balığının 
Türkiye sularındaki artışının devam ettiğinin 
altını çizen Özkaya, "Balon balığı ülke sularına 
Süveyş Kanalı üzerinden girmektedir. Balon 
balığı hem ekosisteme hem de balıkçılık sek-
törüne zarar vermektedir." diye konuştu.

Balon balığı için verilecek desteğin balık-
çılar açısından olumlu karşılandığını belirten 

Özkaya, "Balon balığının azalması yenilebilir 
balıkların sürdürülebilirliği için çok önemli. Söz 
konusu destekle balon balığının avlanmasını 
teşvik etmek amaçlanmıştır. Bu sayede deniz-
lerdeki sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların 
av araçlarına zarar veren istilacı balon balığı-
nın ekosistemdeki yoğunluğunun azalması 
hedeflendi. Verilen destekle avlanan balon 
balıklarının bulunduğu bölgedeki yenilebilir 
balık türlerinin çoğunluğu artacaktır. Ayrıca 
balıkçıların araç gereçleri daha az zarar gör-
müş olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Özkaya, balon balığının yenilmesinin zararlı 
olabileceğine de işaret ederek, verilen deste-
ğin bu yönde de faydası olacağını anlattı. 

Bakan Adil Karaismailoğlu’ndan 
Balıkçı Barınağı Talep ettiler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli 

inceleme, ziyaret ve programlara katılmak üzere geldiği 
ilçemizde motor iskelesine de ziyarette bulundu.

Ulaştırma ve  Altyapı Bakanı Adil Karaisma-
iloğlu, çeşitli inceleme, ziyaret ve program-
lara katılmak üzere geldiği ilçemizde motor 
iskelesine de ziyarette bulundu.  Bakan Adil  
Karaismailoğlu’nu  Ayancık Motor iskelesi gi-
rişinde; daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, 
muhtarlar ve vatandaşlar karşıladı.

Denizciler mahallesine balıkçı 
barınağı talep edildi. 

Ayancık iskelesini ziyaret eden bakan 
Karaismailoğlu’na S.S. Sinop Kastamonu Su 
Ürünleri Bölge Birliği Kooperatifi başkanı Tur-
han Öztürk ilçemizde balıkçıların eksiklerini 
hazırlamış olduğu brifing ile aktardı. Aynı za-
manda denize açılan balıkçı teknesinden ho-
parlör ile seslenen bir balıkçı altyapı ve balıkçı 
barınağı eksikliğini vurgulayarak “Üzerinde 
bulunduğunuz motor iskelenin güçlendirme 
ve yenilenerek uzatılmasını talep ediyoruz. 
Ayancık Denizciler Mahallesi Balıkçılar Barı-
nağının yapılmasını istiyoruz. Ayancık Ali kö-
yünde bulunan mendireğin yol projesine dahil 
edilmesini talep ediyoruz. Tarakçı köyü Gebe-
lit Deresi taşkın koruma mahmuzları projesinin 
tamamlanmasını istiyoruz” dedi.

Gemi maketi ve tren lokomotif 
takdim edildi.

Programda; İlçemizin sembolü haline gelen 
tren lokomotifi Ayancık Kaymakamı İsmail 
Pendik tarafından, Balıkçı gemisi maketi ise 
S.S. Sinop Kastamonu Su Ürünleri Bölge Bir-
liği Kooperatifi başkanı Turhan Öztürk tara-
fından Bakan Karaismailoğlu’na takdim edildi.  
Haber; Fotoğraf: Doğuş Gazetesi
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Hamsi Yasağı Üzerine
Bugün vatandaşa sorulacak olsa ilk akıllarına gelecek balık büyük bir çoğunlukla hamsi olacaktır. Her ne kadar son yıllarda 

çiftlik balıkları deniz balıklarının önüne geçmiş gibi görünse de bu balıkları beslemek için kullanılan yemin ham maddesinin de 
hamsi olduğu dikkate alındığından kendi küçük ama ekonomik olduğu kadar kültürel değeri de yüksek bu  balığın önemi daha da 
belirginleşecektir. 

Bir zamanlar yarım milyon tona yakın av 
veren ve bir kilosu bir somun ekmek fiyatına 
satılan bu balık son 10 yılık süreçte ne bolluk 
olarak balıkçıların ne de fiyat olarak vatanda-
şın yüzünü güldürmez olmuştur.  Peki bu azal-
manın sebebi nedir? 

1970’ler1 ve 1980’lerde2 yayınlanan rapor-
larda Azak hamsisi ayrı tutulduğunda Karade-
niz üreyen hamsi stokunun 1.5 milyon tonun 
üzerinde bir büyüklüğe sahip olduğu hesap-
lanmıştır.  Bugün ise yapılan araştırmalar bu 
miktarın yarısına dahi ulaşılamadığını göster-
mektedir. Bu açıdan bakıldığında durumun ol-
dukça endişe verici görünmektedir. Diğer ta-
raftan Karadeniz hamsisi örneğin Akdeniz’deki 
türdeşlerinden çok daha hızlı büyür. Kış sonun-
da kıyılarımızı henüz 6-7 cm boyda ve 1 gram 
ağırlığındayken terkeden yavru hamsiler Ka-
sım ayında 11-12 cm boya ve 10 gram ağırlığa 
ulaşmış olarak geri döner3. Tuna önlerindeki 
bereketli sular sayesinde Karadenizli hamsinin 
doğurganlığı (fekonditesi) da diğerlerinden 
yüksektir. Akdeniz’de üreme dönemi boyunca 
2, 3 hatta 5 gün arayla yumurta atan hamsinin 
Karadeniz’de her gece ve bir üreme dönemi 
boyunca yaklaşık 50 kez yumurta attığı, dişi 
hamsilerin sezon boyunca 130 bin ile 230 bin 
adet yumurta bırakabildiği rapor edilmektedir4. 
Hamsinin bu iki önemli özelliği stokun balıkçı-
lık baskısı karşısındaki direncini arttırmaktadır. 
Bu sayede stokun küçülmesine, avın öncesi-
ne rağmen düşmesine rağmen her yıl devasa 
Türk balıkçı filomuzun “vurraa, vurraa” avladığı 
hamsi yüksek üretkenliği sayesinde her sene 
av vermeye devam edebilmektedir. 

Madem hamsinin avcılık baskısına 
karşı direnci yüksek o zaman avcılık 
düzenlenmelerine gerek var mı? 

Hamsinin yukarıda sayılan özellikleri tama-
men Karadeniz’in kendisine has yapısından 
kaynaklanır. Bu özelliklerin başında nehirler 
tarafından mümkün kılınan yüksek üretim 
potansiyeli gelir.  Nehirler Karadeniz’e kendi 
yüzey alanından 6 kat daha geniş bir hav-
zadan besin tuzları getirir. Bu besin tuzları 
Karadeniz’in geniş kıtasahanlığına sahip ol-
duğu kuzeybatı köşesinde, Akdeniz’le karşı-
laştırılamayacak kadar yüksek üretime olanak 
sağlar. Hamsinin bu kadar bol olmasına, bu 
kadar hızlı büyümesine ve bu kadar doğurgan 
olmasına da bu verimlilik olanak verir. 

Karadeniz’de akıntılar da hamsinin lehine 
akar. Kış gelip kuzeydeki beslenme, üreme, ge-
lişme alanlarındaki sıcaklık hamsinin dayanabi-
leceği seviyenin altına düştüğünde hamsinin 
yardımına akıntılar koşar. Saniyede 1 metre 
hıza ulaşan ve Karadeniz’in çepeçevre dola-
şan kuşak akıntısı hamsinin Karadeniz’in ku-
zeybatı köşesinden güneydoğusunda, Kafkas 
dağlarının kuytusunda kalan sıcak bölgelere 
göçünü kolaylaştırır. Yine aynı kuşak akıntısı 
ve Karadeniz’in coğrafik özelliklerine bağlı ola-
rak oluşan girdaplar hamsinin kışı geçirecekleri 
kuyuları, longozları oluşturur. 

Bütün bu sayılanlar ise Karadeniz’in yeral-
dığı iklim kuşağındaki meteorolojik olaylar 
tarafından kontrol edilir. Son yıllarda şiddeti 
ve periodu artkan iklimsel değişiklikler ise bu 
düzende dalgalanmalara neden olduğundan 
hamsiyi de etkiler. Yazın mevsim normallerin-

1 Johannesson, K.A., Loose, G.F., 1977. Rapp. Proc.-
Verbau des Reun. CIEM 170: 296–318.

2 Ivanov, L., Beverton, R.J.H., 1985. GFCM, Studies and 
Reviews. 60 (135).

3 Gücü, A. C. ve ark., 2018. Fisheries Research 205: 21-
31

4 Lisovenko, L.A. and Andrianov, D.P. (1996) Sci. Mar. 
60:209–218.

den erken ya da geç gelmesi 
yumurtadan çıkan hamsi yav-
rularının içinde barındıkları gir-
dapların bozulmasına, yavrula-
rın akıntılarla üretimin düşük 
olduğu açık sulara taşınmasına 
neden olabilmektedir. Böyle 
durumlarda dişi hamsiler yüz-
binlerce yumurta atsa da çıkan 
yavruların beslenip, büyüyüp 
stoka katılma şansı olmamak-
tadır. 

Benzer şekilde Karadeniz’in 
can damarı nehirlerdeki kirlen-
me ya da nehirlerin üzerlerine 
kurulan ve besin tuzlarının 
denize ulaşmasını engelleyen 
HES’ler; ya da Karadeniz eko-
sistemine sonradan dahil olan taraklı medüz-
ler, denizanaları da Karadeniz ekosistemini 
döndüren çarkların düzeninin bozulmasına 
neden olmaktadır. 

İşte ekosistemindeki bu düzensizlikler de 
hamsinin Karadeniz’in sağlıklı olduğu dönem-
deki gibi balıkçılık baskısına karşı direnebilme-
sini engelliyor. Bu sebepten, av miktarlarındaki 
aşırı dalgalanmalar da geçmişte ne kadar avla-
nırsa avlansın av baskısına yüksek doğurgan-
lıkları sayesinde dayanabilen hamsinin artık 
Karadeniz’in sunduğu imtiyazları bulamaması 
ve artık stokun tehlike sinyalleri vermeye baş-
laması olarak görülmelidir.  

Sonuç olarak, hamsiden bol  ürün elde edil-
mesi ancak stokun durumunun gözlenmesi, 
üreme potansiyeline sahip ergin stokun bü-
yüklüğü ve stoka o yıl katılan genç bireylerin 
miktarının sürekli olarak izlenmesi ve avcılığın 
da bu miktarlar dikkate alınarak belirlenmiş 
tercihen kota, ya da uygun balıkçılık düzenle-
meleri dahilinde yapılması gerekiyor. 

Türkiye bu çalışmaları yapmaya 2011 yılın-
da o dönemki adıyla Gıda, Tarım ve Hayvacılık 
Bakanlığının talebi, TÜBİTAK’ın destektediğiy-
le Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilim-
leri Enstitüsüyle Trabzon Merkez Su Ürünleri 
Araştırma Enstitüsü tarafında yürütülen bir 
proje kapsamında başlamıştır. 2015 yılında 
sonlanan proje o tarihten itibaren Bakanlığa 
bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Ge-
nel Müdürlüğü tarafından devam ettirilmekte-
dir. Benzer çalışmalar aynı stoku kullanan tüm 
Karadeniz ülkelerinde yapılmakta ve sonuç-
lar ülkemizin de üyesi olduğu Akdeniz Genel 
Balıkçılık Komisyonu, GFCM’e sunulmaktadır. 
Stokun durumu bu komisyonda tüm Karadeniz 
ülkelerinden katılan uzmanlar tarafından yapı-

lan analizler sonunda ortaya 
konmaktadır. 

Hamsi av sezonu neden 
erken sonlandırılmalıydı?

2019-2020 av sezonunun 
avcılık açısından görece iyi 
geçmesine rağmen o dönem-
de avlanan ve Trabzon Su 
Ürünleri Merkez Araştırma 
Enstitüsü tarafından sezon 
boyunca örneklenen hamsile-
rin çok büyük oranda 1 yaş ve 
üzeri hamsilerden oluşması, 
yavru balıkların oranının ise 
endişe verici şekilde düşük ol-
ması  hamsinin 2019’te iyi bir 
üreme dönemini geçirmediği-

ne, sonbaharında stoka kendini yenilenmesini 
sağlayacak kadar güçlü bir katılım olmadığına, 
ve izleyen yıl hamsi avcılığının verimli geçme-
yeceğine işaret etmekteydi. Nitekim, 2019’da 
stoka katılıp bir sonraki yıl avın önemli bir 
bölümünü oluşturması beklenen 1 yaşındaki 
hamsilere 2020-2021 av sezonunda bekle-
nen bollukta rastlanmadı. Stokun zayıfladığını 
ve avlanan balıkların endişe verici seviyede 
önümüzdeki senenin avını oluşturacak yavru 
balıklardan oluştuğunu gören Balıkçılık ve Su 
Ürünleri Genel Müdürlüğü de son derece yerin-
de bir karar alıp, önümüzdeki yılın avını koru-
yabilmek adına hamsi avcılığına ara verdi. 

Bizim  koruduğumuz  hamsiyi Gürcis-
tan mı avlayacak?

Yukarıda da belirtildiği gibi hamsi 
Karadeniz’de sınır aşan göçler yapan paylaşı-
lan bir stoktur, ve neredeyse tüm Karadeniz 
ülkelerince ama az ama çok avlanır. Kışlamak 
için geldiği Tükiye kıyılarında yoğun sürüler 
oluşturduğundan en yüksek avı da her zaman 
önce Türkiye, ardında da Gürcistan kıyılarında  
verir. Hal böyle olunca ilk akıllara gelen soru, 
bizim korumak için avlamadığımız hamsiyi Gür-
cistan mı avlar olmaktadır. 

Son 30 yıllık döneme bakıldığında Türkiye’in 
Karadeniz’de toplam avlanan hamsiden aldığı 
pay %90 civarındadır. Gürcistan’ın devreye gir-
mesiyle Türkiye’nin toplam avdaki payı azalsa 
da son 10 yılda Karadeniz’de avlanan hamsi-
deki payımız %80’ler civarındadır. Salt bu ne-
denden ötürü hamsi stokunun korunmasından 
ve sürdürülebilirlik prensipleri dahilinde avlan-
masından en çok fayda görecek ülke Türkiye 
olacağı gibi, aksi durumda da en büyük zararı 
görecek olan da yine ülkemiz olacaktır. 

Diğer taraftan Türkiye’nin hamsi balıkçılığı-
nı düzenlemede stokun korunması için uygu-
lamaya koyduğu ve denizden çekilen balığın 
sınırlandırılmasını sağlayan tek araç asgari av-
lanabilir boy iken, Gürcistan hamsiyi sezon ba-
şında stoğun durumuna göre belirlediği kota 
dahilinde avlamaktadır. Bu amaçla da Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde 
SSCB’ye dahil olan Gürcistan’da hamsi kotası-
nın belirlenmesinden sorumlu deneyimli bilim 
insanlarını kullanmaktadır. Bu uzmanların stok 
yönetim anlayışına göre Gürcistan kıyılarında 
kışlayan hamsinin kullanabileceği besin yeterli 
olmayıp, yavru hamsilerin önemli bir bölümü 
kış boyunca beslenemediklerinden kışı atla-
tamamaktadır. Bu nedenle doğru miktarlarda 
yavru hamsinin hasat edilerek stokun sey-
reltilmesi stokun sürdürülebilirliği açısından 
gereklidir. Bu nedenden ötürü de avlanabilir 
asgari boyun geçerli bir yöntem olmadığını, 
bunun yerine denizde bir sonraki yılın avını 
garanti edecek miktarda balığın bırakılmasına 
olanak verilerek, bu amaçla belirlenen kotala-
rın aşılmayacak şekilde avlanılması hedeflen-
mektedir5.  

Bunun dışından Gürcistan’ın hamsinin ve 
diğer balıkların korunması için uyguladığı bir 
diğer araç da bölgelerindeki deniz koruma 
alanlarıdır. O bölgede avcılık yapan Türk balık-
çılarının da çok iyi bildiği gibi hamsi stokunun 
önemli bir bölümü bu koruma alanlarında kışla-
makta, Gürcistan hükümeti de bu alanlarda av-
cılık yapılmasına izin vermemektedir. Koruma 
alanı da, kışlayan hamsinin bir bölümünü ko-
ruduğundan  kotanın yanlış belirlenme riskine 
karşı tampon görevi görmektedir.   

Sonuç
Sonuç olarak Karadeniz hamsisinin azal-

masına neden olan tek bir sebep yok. İklim, 
yabancı türler, kirlilik, HES’ler ve belki şu an 
farkında olmadığımız pek çok etken bu güzi-
de balığımızın azalmasına neden oluyor. Bu 
etkenleri gözardı edip suçu aşırı-avcılığa bağ-
lamak ne kadar yanlışsa, balıkçılığın etkisini 
dikkate almadan hamsiyi Karadeniz’in eski 
sağlıklı dönemlerinde olduğu gibi hoyratca av-
lamak da o kadar yanlış bir politika olacaktır. 
Bu bakımdan da Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğünün stokun durumunu izleyerek, 
tehlike sinyallerini farkedip aldıkları karar için 
kutlanması gerekmektedir. 

5 Chashchin, A.K.ve ark. 2015. http://dx.doi.
org/10.4018/978-1-4666-8333-4.ch006

 Prof. Dr. Ali Cemal GÜCÜ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Deniz Bilimleri Enstitüsü
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Van Gölü İnci Kefali Stok Araştırması 
İlk Sonuçları
İnci kefali ya da bilim lisanındaki adıyla Alburnus tarichi (Güldenstädt, 1814) doğu Anadolu bölgesine has, ticari olarak avcılığı 

yapılan kıymetli bir balık türü. Bölgede sevilerek tüketilen kaliteli bir besin olmasının yanında yaklaşık 100 kadar tekneyle 
yapılan balıkçılığı ise önemli bir geçim kaynağı.   

Nisan ayında göldeki su sıcaklığının 13 de-
rece seviyelerine yükselmesiyle göle boşa-
lan ırmak ve derelere yönelen İnci Kefalleri 
yumurtalarını atmak için çok yoğun gruplar 
halinde nehirlerden yukarı çıkmaktadır. Önce-
leri avcılığı yaygın olarak üreme döneminde 
yapılmakta, hatta hamsi sezonunun kapanma-
sının ardından Karadeniz tekneleri tırlarla Van 
Gölüne getirilerek yumurtlama göçü öncesi 
nehir mansaplarında toplaşan balıklar çevirme 
ağlarıyla avlanmaktaydı. 1990’ların sonunda 
gölden çekilen inci kefali miktarı resmi kayıt-
lara göre 20 Bin tonu aştığında stok aşırı av-
cılık belirtileri göstermeye başlamıştır. Bunun 
üzerine Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) 
yürüttüğü çalışmalar neticesinde İnci Kefal-
leri üreme sezonları boyunca koruma altına 
alınarak 15 Nisan – 15 Temmuz arasında av-
cılığına yasak getirilmiştir. Valilik, İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl 
Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye-
since yapılan denetimlerin türün korunması 
ve avcılığının sürdürülebilirlik ilkeleri kapsa-
mında yapılanbilmesi için çok önemli katkılar 

sağlamıştır. Ancak, Van Gölündeki İnci Kefali 
stokunun büyüklüğü ve av potansiyeli bugüne 
kadar tahmin edilememiştir. 

Bu açığın kapatılmasına yönelik Tarım ve 
Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Po-
litikalar Genel Müdürlüğü destekleriyle Elazığ 
Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
tarafından, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su 
Ürünleri Fakültesi ve Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi  Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün katılımıyla 
yürütülen bir araştırma projesi başlatılmıştır. 
Bu araştırmanın önemli adımlarından biri 3-14 
Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş 
ve Van gölünün tamamı yaklaşık 500 deniz 

millik hatlar boyunca taranmıştır. Hidro-akustik 
yöntemin kullanıldığı araştırmada Van Gölün-
deki inci kefalinin miktarı ve dağılımı hakkında 
veriler toplanmıştır. Akustik çalışmasına ek ola-
rak özel tasarlanmış uzatma ağları yardımıyla 
göldeki farklı boy ve yaş gruplarının dağılımları-
nı belirleyebilmek için gölün tamamını kapsaya-
cak şekilde balık örneklemeleri de yapılmıştır. 

2020 yılı önemli iklim kaymalarının yaşandı-
ğı bir yıl olmuştur. Van Gölü etrafında çok çe-
tin geçen kışın ardından yaz geç gelmiş, sıcak 
geçmiş ve uzun sürmüştür. Diğer taraftan 15 
Temmuz 2020’de av sezonunun başlamasıy-
la göle açılan balıkçılar önceki yıllarda yaka-
ladıkları kadar balık yakalayamadıklarını dile 
getirmişlerdir. Balıkçıların şikayet ettiği avdaki 
azalmanın aynı yıl yaşanan iklimsel düzensiz-
likle bağlantılı olabileceğinden endişe duyan 
proje ekibi, 2020’dekine benzer iklimsel anor-
malliklere yakın gelecekte daha sık ve daha 
şiddetli olarak karşılaşılacağına artık kesin gö-
züyle bakıldığını da dikkate alarak iklimin inci 
kefali üzerine etkisini de araştırmışlardır. 

Devam etmekte olan araştırmanın kesin so-
nuçları henüz yayınlanmamış olmakla beraber 
ilk gözlemler korkulanın aksine Van Gölündeli 
İnci Kefali stokunda bir azalmanın söz konusu 
olmadığını, hatta 2020 yılında yumurtadan 
çıkan ve stokun geleceği olan yavru balıkla-
rın gölün kıyı kesimlerinde bolca bulunduğu 
göstermektedir. Diğer taraftadan çalışılan hat-
larda kıyılara yakın bölgelerde henüz av saha-
larına dağılmamış büyük ve yoğun inci kefali 
sürülerine rastlanmıştır. Diğer bazı inci kefali 
sürülerinin de gölün orta kesimlerinde 20-30 
metre derinlikte damarlar halinde gölün göre-
ce daha sıcak olan Ahlat ve Adilcevaz kıyısına 
doğru yönlenmiş olduğu gözlenmiştir. Bu ilk 
bulgular 2020’de yaşanan iklimsel anomalinin 
stokun büyüklüğü üzerine önemli bir etkisi ol-
madığı, ancak balığın davranışlarında değişime 
neden olmuş olabileceği konusundan ipuçları 
vermektedir. Bu gözlemler 2020 yılında kış 
dönemi avcılığı için endişe edilecek bir durum 
olmadığını, şu an için önceki senelerin aynı 
dönemine göre 4 derece kadar yüksek olan su 
sıcaklığının düşmesini takiben inci kefallerinin 
av sahalarına ineceği sanılmaktadır. Ancak, ik-
limin stok üzerindeki etkisi esas olarak 2020 
yılında yumurtadan çıkan balıkların avlanan 
stoka katılacakları dönemde görülmesi beklen-
mektedir. Bu nedenle de İnci Kefalinin korun-
ması ve avcılığının sürdürülebilirlik prensipleri 
içinde yapılabilmesi için benzer araştırmaların  
izleme programlarına dönüştürülerek düzenli 
olarak tekrarlanması gerekmektedir. 

 Prof. Dr. Ali Cemal GÜCÜ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Deniz Bilimleri Enstitüsü

Ferhat DEMİROL
Tarım ve Orman Bakanlığı
TAGEM, Elazığ Su Ürünleri 

Araştırma Enstitüsü

Kolajen Deposu Çıktı! Kemikleri Çelik Gibi Yapıyor, 
Ağrı Ve İltihabı Azaltıyor.
Bilimsel çalışmalarda vücudun ihtiyacı olan kolajenin morina ve gelincik balıklarının derilerinden elde edilebildiği ve morina 

balığının içerdiği prolin, histidin, glisin ve hidroksiprolin aminoasit zincirleri ile özellikle eklem ve kemikler için eşsiz bir fayda 
sunduğu belirtildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakül-
tesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğ-
lu, bilimsel çalışmaların vücudun ihtiyacı olan 
kolajenin, morina ve gelincik balıklarının deri-
lerinden elde edilebildiğini gösterdiğini, mo-
rina balığının içerdiği prolin, histidin, glisin ve 
hidroksiprolin aminoasit zincirleri ile özellikle 
eklem ve kemikler için eşsiz bir fayda sundu-
ğunu belirtti.

Dıraçoğlu, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır 
cilt ve eklemlerle anılan kolajen peptitlerin, 
bugün farklılaşan yaşam koşulları sebebiyle 
sahip olunan stres, anksiyete, uyku bozuk-
lukları, kalp damar hastalıkları, unutkanlık ve 
odaklanma sorunları gibi birçok farklı sağlık 
probleminin anahtarı olduğunu anlattı.

Özellikle son 5 yılda yapılan 16 bin 500'den 
fazla çalışmanın, çözümün kolajen peptitler-
de olduğunu gösterdiğini belirten Dıraçoğlu, 

"Vücudumuzda, hemen her dokuda bulunan 
protein olan kolajen peptitler, yaş aldıkça aza-
lır. Dolayısıyla vücudun kolajen peptit ihtiyacı-
nı dışarıdan tamamlama ihtiyacı ortaya çıkar.

Bunun için genellikle ilk olarak akıllara balık 
veya kelle paça gelir ama bu besinler yeterli 
olmaz. Kolajenler büyük molekül ağırlıkların-
da olduklarından vücuttan emilimleri kolay 
değildir.

Bu sebepten uzmanlar, kolajenlerin parça-
lanmış halleri olan peptit formlarında alınma-
sını önerirler." ifadelerini kullandı.

"Eklem ve kemik rahatsızlıklarında ağrı ve 
iltihabı azaltıyor"

Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu, kelle paça gibi 
yiyeceklerde  kolajen  bulunduğunu ancak 
mide asidinin, bu kolajeni parçaladığını anlata-
rak, şunları kaydetti:

"Bilimsel çalışmalar, vücudun ihtiyacı olan 
kolajenin, morina ve gelincik balıklarının deri-
lerinden elde edilebildiğini gösterdi.

Morina balığı içerdiği prolin, histidin, glisin ve 
hidroksiprolin aminoasit zincirleri ile özellikle 
eklem ve kemikler için eşsiz bir fayda sunar.

Bu aminoasitler sayesinde kıkırdak onarımı 
için çok etkili olduğu bilinen kolajen peptit-
ler, aynı zamanda ağrı ve iltihaplanmayı azalt-
mada da önemli rol oynar.

Yapılan çalışmalarla morina balığından elde 
edilen kolajen peptitlerin eklem ve kemik ra-

hatsızlıklarında ağrı ve iltihabı azaltıp kıkırdak 
dokusunu yenilediği, iltihap azaltıcı özellikleri 
sayesinde akne ve selülit tedavilerine destek 
olduğu, nemlendirme ve kırışıklık önleyici özel-
likleriyle yaraların kapanmasını hızlandırıp iz 
oluşumunu engellediği bulgularına ulaşıldı."

Gelincik balığından elde edilen kolajen pep-
titlerin, vücudun stres yanıtını düzenleyerek sa-
kinleştirici görevi gördüğünü bildiren Dıraçoğlu, 
bu sayede fibromiyalji ve  migren  gibi stres 
kaynaklı hastalıklar için etkili ve hızlı bir teda-
vi alternatifi oluşturduğunu belirtti. 
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Küresel Isınmanın Su Ürünleri 
ve Ekosistem Üzerine Etkileri
Yeryüzündeki yaşamı tehdit eden en büyük tehlike küresel 

ısınma ve iklim değişikliğidir. Son yıllarda küresel ısınmanın 
etkileri sadece karasal alanlarda değil; okyanus, deniz ve 
göller gibi sucul kaynaklarda da görülmektedir. Özellikle 
kaliteli protein kaynağı olan deniz ürünleri ve balıklar bundan 
etkilenmektedir.

Bilim adamlarının yapmış ol-
duğu araştırmalara göre iklim 
değişikliğinin; sucul ekosistem-
lere, balık göç yollarının değiş-
mesine ve dolasıyla ekosistemin 
bozulacağına işaret etmektedir. 
Aynı zamanda iklim değişikliği-
nin; suda yaşayan balık ve diğer 
su ürünlerinin genetiği ve adap-
tasyonları sürecinde de olumsuz 
etkilerinin görüleceğini araştır-
malar göstermektedir.

İklim değişikliğinin balık 
stokları üzerine doğru-
dan ya da dolaylı etki 
edeceği söylenmekte-
dir. Doğrudan etkiler 
nelerdir; balıkların fizyolojisi, üreme ve 
büyüme oranları ve yumurtlama kapa-
siteleri gibi etkileridir. Dolaylı etkiler 
ise; deniz ekosistemi, balıkların göç 
aktiviteleri, besin ağı ve besin zinciri 
gibi özellikler üzerine olan etkilerdir.

Deniz sıcaklıklarının artması; suların kimya-
sal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini önemli de-
rece etkileyecektir. Bu etkiler sucul canlıların 
yaşamı tehdit edecektir. Su sıcaklığı canlıların 
yaşayabilmesi için çok önemli bir etmendir. 
Balıkların göç, yumurtlama ve beslenme gibi 
aktiviteleri su sıcaklığına bağlıdır. Uzmanların 
bilgilerine göre; daha önceden denizlerimiz-
de olmayan lesepsiyen türlerin artık bizim 
denizlerimizde de görülmeye başlamasıdır. 
İklim değişiklikleri sonucunda biyoçeşitlilik de 

etkilenmiştir ve buna bağlı 
olarak Akdeniz’de daha önce 
görülmeyen lesepsiyen tür-
lere rastlanıldığı aldığımız 
bilgiler doğrultusundadır. Ül-
kemiz denizlerinde rastlanılan 
lesepsiyen türlere baktığımız-
da, bu türler Balon ve Aslan 
balığını göstermektedir.

Küresel ısınmaya bağlı ola-
rak su sıcaklıklarındaki artışa 
göre; pek çok canlının habi-
tatının değiştirmesine neden 
olacaktır. Bu durum besin zin-

ciri üzerine etkisi olacaktır.

Bilimsel çalışmalar; 
küresel ısınmanın 

okyanuslarda, denizlerde ve tatlı su-
larda değişiklikler meydana getirdiğini 
gösteriyor. Bu değişimler su ürünleri-
nin çeşitliliğini, üreme potansiyellerini, 
popülasyon sayılarını ve yaşam kalite-
lerini olumsuz yönde etkilediği yapılan 
araştırmalar göstermektedir.

Dünyamızdaki her türlü iklim kuşağının, kü-
resel ısınmadan farklı şekillerde etkileneceği 
öngörülmektedir. Bundan dolayıdır ki bu deği-
şimlerden su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği 
olumsuz yönde etkilenecektir. Su sıcaklıklarının 
artışı ile birlikte sucul canlılar yaşadıkları ortamı 
terk edip, kendilerine uygun koşulların olduğu 
yerlere yöneleceği bilim insanları tarafından 
söylenmektedir. Isı değişimlerinin pelajik ve 
bentik dağılım sınırlarını da etkileyecektir. 

İnsanlar iklimi etkilemiştir. İklimlerde 
insanoğlunu etkileyecektir. Bu etkile-
şimin sonuçlarını kestirmek zor olsa 
da dünyamızın zor günleri beklediği 
aşikardır.

Bu nedenle özel politika ve bilimsel araş-
tırmaların iş birliğinde denizlerimiz sürekli iz-
lenmeli ve takipler yapılmalıdır. Denizlerimizin 
geleceği hakkında oluşturulacak gerçekçi po-
litikalar ile gelecek kuşakların kaliteli protein 
stoklarını korumak hepimizin görevi. 

Mine CANİKLİ
SÜR-KOOP Merkez Birliği

Su Ürünleri Mühendisi 

Tekirdağ Su Ürünleri 
Kooperatifleri Bölge Birliği
Birliğimiz 06,04,2007 tarihinden bu yana 

su ürünleri avcılığının geliştirilmesi, tür po-
pülasyonlarının yok olmaması, canlı çeşitlili-
ğinin arttırılması yasak avcılığın önüne geçil-
mesi, gerekli bilinçlendirmelerin balıkçımıza 
kooperatiflerimiz ve yöneticileri vasıtasıyla 
iletilmesi, yasalar çerçevesinde verimli avla-
rın elde edilmesi, balıkçılarımızın haklarının 
savunulması korunması ve öncülük edilmesi, 
avlanan ürün kalitesinin arttırılması ve sür-
dürebilirliğinin sağlanması, elde edilen kalite-
li ürünün en verimli halde en iyi kazançlarla 
balıkçımızın memnuniyetinin sağlanması ve 
benzeri birçok konunun hem su ürünleri sek-
törüne, hem bu sektörün sahibi olan balıkçı-
mıza teknoloji takip edilerek kaliteli bir hiz-
met vermek amacıyla kurulmuştur. 

Birliğimize sene başında Su Ürünleri Mü-
hendisi  personeli sağladık. Çevre kirliliğinin, 
mevsim değişikliklerinin tüm dünya üzerin-
deki etkisi ortada. Yönetim Kurulu Başkan’ı  
olarak ben Yaşar Karayer 10 senedir Birliğe 
hizmet vermekteyim. Kooperatif başkanları-
mızın hepsi üyelerinin tüm hak ve özgürlükle-
rini savunarak gerekli kanunlar çerçevesinde 
üyelerinin avcılık ile üretimlerini iyi bir şekil-
de yönetmektedir.

Tüm kooperatiflerin sorunlarını ve istek-
lerini tek elden çözümlemek için hizmet 
veriyoruz. Marmara da ışıkla avcılığın yasak-
lanmasını isteyen tek birlik biziz. Ve haklılığı-
mız ortaya çıkarak yasaklar ortaya konuldu.
Yetkililerimize buradan duyuruyoruz ki şuan 
bu yasak ; Karides, Hamsi, Sardalya türlerinin 
Marmara da fark edilecek şekilde artmasına 
sebep oldu. Ve balık fiyatlarında istikrar sağ-
lamış olduk. Üye kooperatiflerimize Saroz 
körfezinde avcılık yapan 5 kooperatifi de 
bünyemize katmış bulunmaktayız. Son yıllar-
da da kooperatif ortak sayısını arttırarak ba-
kanlığımızdan gelen şartları yerine getirerek 
ilerlemeye devam ediyoruz.

Değerli balıkçı dostlarım, herkese sevgi ve 
selamlarımı yolluyorum.

Tekirdağ bölgesindeki balıkçılığı ve gelecek 
neslin yani genç balıkçının eksikliğini dile ge-
tirmek istiyorum.

Sizlere iletmek istediğim balıkçımızın 
Sorunları

1. Balıkçı Barınaklarının acil taranması ile te-
mizliğinin gerçekleştirilmesi gerekir.

2. Bölgemize Balıkesir bölgesinde gelen ya-
sadışı trol avcılığının önüne geçilmesi gerekir.

3. İç sularımızda kooperatiflerimizin kiracısı 
olduğu göletlerin amatör kıyı olta balıkçılığı 
yapan kimseler tarafından işgalinden kurtarıl-
ması, gerekli tedbirlerin arttırılması hususun-
da yetkililere sesleniyoruz.

4. Kaykay tabir ettiğimiz beladan etkilenen 
balıkçılarımızın desteklenmesi.

5. Saroz körfezindeki yasak olan DENİZ HI-
YARI, PATLICAN (HOLOTHUROİDEA)  avcılığı-
nın aynen kalması açılmaması. 

6. Kanun ile yasaklanan ışık ile avcılığın fay-
dalarını görüyoruz. İleride daha da göreceğiz.
Yetkililere yaptıkları denetimlerden dolayısıy-
la teşekkür ederiz.

7. Bölgemizde av sahalarının kısıtlılığı ko-
nusunda herkesin bilgi sahibi olduğunu bi-
liyorsunuz. Buna rağmen bölgemizde siyah 
midye yetiştirme tesisleri kurulma girişimleri 
olduğunu görüyoruz.Tüm bölge balıkçısı ta-
rafından şiddetle karşı çıkıyor, böyle tesisleri 
istemiyoruz.

8. Saroz Körfezinde  avcılık yapan koopera-
tiflerimize bağlı üyelerimizden gelen bilgiler 
neticesinde Körfezin avcılık bölgelerinin Gır-
gırla avcılığa tamamen kapanmasını  ve 15 
Temmuzda başlayan Trol avcılığının da gırgır 
avı gibi 1 eylülde serbest bırakılmasını yetkili-
lerden talep ediyoruz.  

9. Ayrıca fiber tekneleri olan amatör balık-
çıların ağ ile avlandıklarını keşfettik. Bunlarla 
ilgili gerekli denetlemeler ne yazık ki yeterli 
değil. Bu yönde de iyi bir denetleme talep edi-
yoruz.

Tüm Türkiye Balıkçılarına Rast gele diyerek 
Bereketler diliyorum. 

Yaşar KARAYER
Tekirdağ Su Ürünleri Kooperatifleri 

Bölge Birlik Başkanı

Bodrum ‘da Sualtı Tarihine Işık Tutan Sergi
Bodrum Belediyesi’nin kültürel miraslara sahip çıkmak 

adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında ‘Sualtı Arkeolojisinin 
Doğduğu Yer: Bodrum Türkiye’ adlı sergi açıldı. 

Sergi, Mausolos Sergi Salonu ve Artemisa 
Sergi Salonu’nda açıldı. Bodrum Sualtı Arkeo-
lojisi Enstitüsü INA’ya (The Institute of Nauti-
cal Archaeology) ait arşiv fotoğraflar görücü-
ye çıktı.

Serginin açılışına katılan Başkan Ahmet 
Aras, sualtı tarihine ışık tutacaklarını söyledi, 
“Bizler, kültürel mirasımıza sahip çıkarak önce-
likle sünger müzemizin hazırlıklarına başladık. 
Arkasından, Osmanlı Tersanesi’nde Bodrum 
denizcilik tarihiyle ilgili Kültür Bakanlığımızla 
bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu. INA’nın 
kuruluşunda önemli rolü olan Başkan Aras’ın 
akrabası Süngerci Kemal Aras’a borçlu olduk-
larını ifade eden Enstitüsü Müdürü Tuba Ek-

mekçi de, “Kemal Aras’ın Mandalinci teknesi 
ve Lütfi Celil’e ait tekneyle Gelidonya burnuna 
giderek dünyada da ilk bilimsel sualtı arkeolo-
jik kazısını yapıyor” diye konuştu.

Bodrum’da denizciliğin en önemli kolların-
dan ve geçim kaynaklarından biri olan sün-
gerciliğin anısını yaşatmak üzere, belediye 
tarafından İskele Meydanı’na Sünger Heykeli 
dikildi. Heykeltıraş Halil İbrahim Sever tarafın-
dan yapılan 9 tonluk ağırlığa sahip heykel, Me-
lat süngerinden esinlenerek yapıldı. Bodrumlu 
sünger avcısı Aksona Mehmet (Mehmet Baş) 
tarafından 2011 yılında Gökova Körfezi’nde 
60 metre derinlikten çıkarttığı Melat süngeri 
esere konu oldu. Kaynak: Vira Haber

Karadeniz’de İstavrit Bolluğu
Karadeniz’de teknelerle denize açılan balıkçılar, bol miktarda 

istavritle dönüyor. 
Karadeniz'de balıkçılar, ağlarını serin sulara 

bırakmayı sürdürüyor. Teknelerle denize açı-
lan balıkçılar, bol miktarda istavrit avlıyor.

İstavritin kilosu ise 20 ila 25 lira arasında 
değişiyor. Şimdilerde istavrit tercih edilse de 
vatandaşlar hamsiyi umutla bekliyor.

Balıkçı esnafından Mehmetcan Örseloğlu, 
Trabzon’da hamsinin alternatifinin istavrit 
olduğunu belirterek, “Vatandaş şu an hamsi 
olmadığı için tercihini istavritten yana kullanı-
yor. Çünkü Trabzon’da hamsinin ikinci alterna-
tifi istavrittir. Vatandaşlar dolayısıyla istavrite 
yöneliyor. Yavaş yavaş sezonun sonuna geli-
yoruz. Nisan’ın 15’inde yasaklar başlayacak. 
Bu sene bence verimli bir sezon geçirdik. Ba-
zen git-geller oldu. Vatandaşta balık özlemi 
var. Deniz şu an tam anlamda istenileni vermiş 
değil. 7 Şubat’ta hamsi avı yasağı kalkacak. İn-
şallah istenilen boyutta verimli, bol hamsi olur. 
Vatandaşlar da gönül rahatlığıyla alıp sezonun 

son hamsisini isteyen yer, ister tuzlayıp dola-
bına koyar” dedi.

Balıkçı esnafı İbrahim Örseloğlu da hamsinin 
yokluğunda işlerin iyi olmadığını belirterek, 
“Hamsi yok, iş de yok. Hamsinin yokluğunda 
mezgit, istavrit var ancak vatandaşın kafasın-
da hamsi var. İşlerimiz iyi değil. Hamsi olduğu 
zaman işlerimiz bollaşır” diye konuştu.

Kaynak:DenizHaberAjansı
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Balıkçılığımızın ve 
Balıkçılarımızın Ortak Sorunları
Balıkçılık; rızkını denizden arayan, emeğin, alın terinin, 

gece ve gündüz, soğuk ve sıcak gözetmeksizin çocuğundan, 
ailesinden uzakta, zorluklar içerisinde gerçekleştirilen iş 
koludur. Sofralarımızın bereketi, evimizin rızkıdır balıkçılık.

Sabahın erken saatinde veya gecenin kör 
karanlığında dümenin ekmeğe çevrildiği sabır 
örneğidir balıkçılık. 

Nereye sürdüğünü bilmeden, uçsuz bucaksız 
denizlerde bir başına geçen ömürdür balıkçılık.

Ailenin refahı için gösterilen gayret, çocuğun 
gülümsemesi için icra edilen sanattır balıkçılık. 

Türkiye’ de en büyük balıkçı filo kapasitesine 
sahip Karataş, uygulanan balıkçılık sistemleri 
ile ilçemizin ekonomisini canlandıran en büyük 
iş kollarından birini oluştururken, limanımızdan 
karaya indirilen deniz ürünleri,  yurt içi ve yurt 
dışına taşınarak ülkemizdeki deniz ürünleri ih-
tiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. 

Akdeniz’in en büyük filo kapasitesine sahip 
limanlar arasında yer almakta olan Karataş 
Limanımız 490 balıkçı teknesine ev sahipliği 
yapmaktadır. 

Doğrudan veya dolaylı ola-
rak sektörde faaliyet gösteren 
ve istihdam edilen kişi sayısı 
da yaklaşık 5000 kişidir. 

İlçemiz balıkçıları tarafın-
dan yakalanarak sofralarımıza 
sunulan barbun, mercan, dil 
balığı, levrek, Akdeniz’imizin 
incisi olan lagos ve karides, 
gibi ürünlerin yanı sıra havyar 
ve dalyanlarımızdan yakalanan 
mavi yengeçler sektörün hare-
ketliliğini sağlamaktadır. 

Balıkçılarımız bu mesleği icra 
eder iken birçok sorun ile de mücadele etmek 
zorunda kalmaktadırlar. 

Sezon içerisinde yaşadıkları sorunların üze-
rine, Corona virüsün de eklenmesi ile zor bir 
av sezonu geçiren ve sezonu erken kapatan 
balıkçılarımız sabır ile bu zorlu süreci geride 
bırakmak istemektedir.

Bin bir zorluk ile ter döken değerli balıkçıla-
rımız, verdikleri emeğin karşılığını maalesef ki 
genellikle alamamaktadır. 

Özellikle balıkların karaya indirilir iken satıl-
dığı fiyat ile soframıza geldiği fiyat arasındaki 
uçurum, ilk emeği veren ve en çok ter döken 
balıkçının belini bükmektedir. 

Limanımızda faaliyet gösteren balıkçılarımız 
için daha iyi çalışma koşulları yaratılması yönün-
de balıkçılarımızın çeşitli ihtiyaçları doğmuştur. 
Özellikle Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından 
finanse edilen mezat alanı, atık alım tesisi ve 
soğuk hava deposu ile balıkçılarımızın kalkınma-
sına ekonomisine büyük destek sağlanmıştır. 

İhtiyaçlar balıkçıların sürdürülebilir gelecek 
planlarını karşılanması yönünde büyük önem 
arz etmektedir. Peki bu ihtiyaçlar neler ? 

Bu ihtiyaçları maddeler halinde 
sıralayarak detaylandırabiliriz. 

1) Liman Derinliği:
Limanımızın sürekli akıntılar ile kum dolması 

sonucu balıkçı teknelerimiz oturmakta, perva-
nelerini zedelemekte ya da çeşitli sorunlar ile 
karşılaşmaktadırlar. Sorunun çözümü yönünde 
gerekli başvurularımızı her sene yineleyerek 
yapsak ta maalesef kalıcı bir çözüm yolu hala 
üretilememiştir. Bu konuda değerli bürokrat-
larımızın konuya duyarsız kalmayacağını ve 
balıkçılarımız için önem arz eden konunun ma-
saya bir an önce yatırılacağını ümit ediyoruz.  

Balıkçılarımızın diğer bir sorunu 

2) Tersane İhtiyacı: 
Bilindiği üzere balıkçılarımız limanımızda 

sezonu kapattıktan sonra teknelerine bakım 
ve onarım çalışmaları gerçekleştirirken, tadilat 

çalışmaları için limanımız uygun olmasına rağ-
men balıkçı barınakları yönetmeliğine aykırı ol-
duğundan limanımızda tadilat, tamirat, bakım 
ve onarım çalışması yapılamamaktadır. Tek-
nelerimizin bu gibi tadilat, tamirat ve onarım 
çalışmaları için “ C “ belgeli ustalarımızın tersa-
nelerine taşınma sureti ile bu işlem gerçekleş-
tirilmekte olduğu göz önünde bulundurularak 
balıkçılarımız bu çalışmalar kapsamında maddi 
ve manevi olarak büyük sıkıntı yaşamaktadır.  

Bu sıkıntıların çözümü yönünde balıkçımızın 
tadilat, bakım ve onarım çalışmalarını yapabi-
leceği tersane ihtiyacının değerlendirilmesini 
yetkililerimizden talep ediyoruz. 

Balıkçımızın diğer bir sorunu ise 

3) Avlanan balıkların değerinin 
altında alıcı bulması:

Büyük emekler ile avlanan 
balık maalesef ki karada de-
ğerinden çok daha aşağılara 
alıcı bulmakta ve balıkçının 
beklentisini ve giderlerini kar-
şılamamaktadır. Bu sorunu Ba-
lık Karataş’tan alınır”  Projesi 
kapsamında Kooperatifimiz ta-
rafından işletilmeye başlanan 
Mezat Salonu ile çözümlemeyi 
hedefliyoruz.

Yani aracıları devreden çı-
kararak kar marjını balıkçıya 
verecek ve balıkçıdan direk sof-
ramıza ürünün gelmesini sağla-

yacağız. 
Balıkçımızın ve ilçemizin sorunu olarak de-

ğerlendirdiğimiz diğer bir husus ise 

4) Liman kapasitesi:
Akdeniz’deki en büyük balıkçı filo kapasite-

sine sahip limanımız, ihtiyacı karşılayamamak-
ta ve alternatif bir liman ihtiyacı doğmaktadır. 
Artan balıkçı sayısı ile barınağın yetersiz kal-
ması konusunda da gerekli çalışmalar, bakan-
lığımız tarafından yapılmış olup limanımız ile 
alakalı derinleştirme ve genişletme çalışmaları 
kapsamında ihale sürecine gelinmiştir. Bu sü-
recin her gün balıkçının aleyhine olduğu göz 
önünde bulundurularak bir an önce hızlandırı-
larak sonlandırılması gerekmektedir. 

5) Limanımızda yer alan diğer bir 
sorun da balıkçılarımızın ağlarını 
koyabilecekleri bir depolama alanının 
olmamasıdır. 

Depolama alanının olmaması sebebi ile iske-
leler de muhafaza edilen ağlar hem güvenlik 
sorunu oluşturmakta hem de görüntü kirliliği 
yaratmaktadır. 

Oluşturulacak depolama alanı ile balıkçımızın 
ağları korunarak limanımız karmaşık ve kötü 
görüntüden kurtarılabileceği ön görülmektedir. 

6- Son olarak tayfa sorunu yaşa-
yan balıkçılarımız teknelerinde en az 
1 Suriyelinin çalıştırılması yönünde 
de gerekli izinlerin verilmesini talep 
etmekteyiz.

Sürdürülebilir balıkçılık için balıkçılarımızın 
kalkınması bu sektörde faaliyet gösteren tüm 
emekçilerin ortak sorunu haline gelmiştir. So-
runların çözümü balıkçımızın refahı ve gelece-
ği demektir. Bu yönde inanıyorum ki bizlerin 
eksikleri kadar bu sektörde emek eden diğer 
arkadaşlarımızın da çeşitli sorunları bulunmak-
tadır. Bu yönde balıkçılarımızın taleplerinin ye-
rine getirilmesi, sürdürülebilirlik ve ekonomisi 
ile güçlenen balıkçılık için çeşitli iyileştirmeler 
gerçekleştirilecektir. 

Celal SAFSOYLU
Adana Bölgesi Su Ürünleri 

Kooperatifleri Birlik Başkanı

Adana Bölgesi Su Ürünleri 
Kooperatifleri Birliği
Adana’nın ve Türkiye’nin su ürünleri alanındaki önemli 

noktalarından olan Karataş, gelişmekte olan teknoloji ile 
birlikte Akdenizdeki avcılık filo kapasitesinin en geniş kitlesine 
sahip barınağı konumundadır. 

Bölgede balıkçılık faaliyetleri geleneksel 
olarak yapılmaya devam etse de büyütülen av 
araçları ve filolar ile küçük balıkçılar avlanma 
konusunda geri planda kalmıştır. 

Ayrıca Türkiye’de bir alanda 3 lagün gölünün 
bulunduğu tek nokta konumundaki Karataş’ta 
dalyan işletmeciliği de geçmişten günümüze 
sürdürülen balıkçılık faaliyeti olarak devam et-
mektedir. Ayrıca bölgemizde 7 Gırgır, 60 Trol, 
130 Paragat ve uzatma avcısı ile toplamda 
Limanımıza kayıtlı 197 balıkçı ile faaliyet gös-
termektedir. 

Bu kadar geniş bir filo kapasitesine sahip 
iken elbette ki sorunlarımız balıkçı sayımıza 
oranlar değişiklik gösteriyor. Özellikle liman 
kapasitesi, liman derinliği, tersane ihtiyacı, 
çekek yeri problemleri, limanın genişletilme 
ihtiyacı, depolama alanı eksikliği ve daha sa-
yılabilecek bir çok problemi de beraberinde 
getirmektedir. 

Elbette ki bu problemlerin çözümü yönün-
de çeşitti girişimler gerçekleştirilmekte ancak 
kimisi geçici çözüm olarak gerçekleştirilirken 
kimisi de kalıcı çözüm olacak nitelikte gerçek-
leştirilmektedir. Örnek olarak limanın genişle-
tilmesi hususunda önemli bir proje hazırlandı. 
Ancak proje süreci çok yavaş işlemesi sebebi 
ile herhangi bir faaliyet başlangıcı yapılamadı. 
İnanıyoruz ki sorunlarımızın çözümü yönünde 
kalıcı yaklaşımlar tez zamanda sonuç alacak ve 
Akdeniz en geniş filo kapasitesine sahip lima-
nımız sorunlarından arındırılacaktır. 

Limanımızın sorunlarının yanı sıra bazı 
ihtiyaçları da kapasite yoğunluğuna göre 
ortay çıkmakta. Özellikle yayınlanan atık 
yönetmelikleri ile yapılması zorunlu olan 
atık alım tesisi sorunu Çukurova Kalkın-
ma Ajansı tarafından finanse edilerek ta-

mamlandı ve faaliyete geçirilerek sürdürülebilir 
denizcilik faaliyetleri kapsamında tamamlandı. 
Bunun yanı sıra verilen destekleme ile balık-
çılarımızın yararına olacak mezat alanı, soğuk 
hava deposu ve buz üretim tesisi gibi çalışma-
lar ile de balıkçılarımız için ihtiyaç olan bu çalış-
ma sonuçlandırılarak faaliyete geçirildi. 

Balıkçılarımızın en büyük sorunları arasında 
yer alan balığın değerinin çok altında satılması 
sorunu karşısında kurduğumuz mezat alanının 
ilerleyen günlerde aracıları devreden çıkararak 
alıcı ile satıcı arasında kurulacak köprü ile hem 
balıkçının hem de alıcının yararına olacak bir 
alt yapı oluşturulacaktır. 

Atıkların yönetilmesi konusunda da bölgemiz-
de çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmekle birlikte 
Deniz Çöpleri eylem planını ve Sıfır Atık Mavi Ha-
reketini destekleyecek balıkçılarımızın ağlarında 
çıkan atıkları ve hayalet ağların da toplanması 
yönünde çeşitli çalışmalara Kooperatif olarak 
ortaklık yaparak denizlerimizdeki kirliliğin önlen-
mesi faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. 

Sürdürülebilir balıkçılık için gerekli olan bi-
linçli avcılık, kaynakların doğru kullanımı ve 
temiz çevreden geçmektedir. Bu yönde bizler 
geleceğimiz olan bu sektörün iyileştirilme-
si yönünde var gücümüz ile çalışarak emekçi 
balıkçılarımızın haklarını arayarak çalışma şart-
larının iyileştirilmesine yardımcı olma gayreti 
gösteriyoruz. 

Bölgemizde denizcilik faaliyetlerinin yanı 
sıra kurulması planlanan Su Ürünleri Organize 
Sanayi Bölgesi projesi ile de ilçemizde balık-
çılık faaliyetleri için dönüm noktası olacaktır. 
Proje denizlerimizdeki av baskısının azalma-
sına, yeni istihdam alanlarının açılmasına ve 
avlanan ya da üretilen ürünlerin daha geniş 
pazar alanı bulmasına olanak tanıyacaktır. 

Sektörün değerli çalışanları, sektörümüzün 
sürdürülebilirliği yönünde ihtiyaçların değerlen-
dirilmesi ve çözüm üretilmesi gerekmektedir. 
Bu yönde bizler ihtiyaçlarımızı değerlendire-
rek giderilmesi yönünde mücadele verir iken 
balıkçılık uygulamalarının da doğru gerçekleş-
tirilmesi eksiklere nazaran geleceğimizi etkile-
yecektir. Bizler yani bugünün balıkçıları gelece-
ğimizin sağlam bir zemine oturtulması yönünde 
yetkililerimizden eksiklerimize daha fazla meyil 
göstermelerini rica ediyor saygılar sunuyorum. 

Celal Safsoylu - Adana Bölgesi Su Ürünleri 
Kooperatifleri Birlik Başkanı 

S.S. ADANA SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİF
LERİ 
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Gediz Deltası Rehabilitasyon Alanında 
Rant Uğruna Doğa Katliamı
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Gediz Deltası Rehabilitasyon çalışmalarını hiçe sayan bir kısım Ege Üniversitesi Su Ürünleri 

Fakültesi Öğretim Üyesi 1986’da bilimsel inceleme yapmak üzere tahsisatını aldıkları Homa dalyanını bahane ederek deltanın 
tamamına el koyup, Aliağa’daki bir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile 1380 sayılı Su ürünleri yasasını ve 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’nu göz ardı edip, sulak alan içinde yemcilik, ticari su ürünleri işletmeciliği yapmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalayarak 
yasalara hülle getirdiler. 

Gediz Deltası’nda Yasalar Askıda 
Tarım Ve Orman Bakanlığı’nın Sulak Alanla-

rın Korunması Yönetmenliğinin hükümlerine 
göre Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Mü-
dürlüğü sorumluluğunda IV. Bölge Müdürlüğü 
İzmir Şubeler Müdürü Koordinasyonunda İzmir 
Vali Muavini Başkanlığı’nda kurulan “Gediz 
Deltası Sulama Alanı Revize Yönetim Planı” 
çalışması (2019-2023) gereği delta içinde yer 
alan kurum ve kuruluşların temsilcilerinden te-
şekkül ettirilen komisyon bakanlık sulak alan-
lar yönetmenliği hükümlerine göre 19 Kasım 
2019’da toplandı. İzmir vali muavini Mustafa 
YILDIZ’ın başkanlığındaki komisyonda yapılan 
toplantıda alınan kararla Ege Üniversitesi’ni 
temsilen Prof. Dr. Okan AKYOL’un katılımıyla, 
İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü adına Ha-
kan KEMANCI, İzmir Doğa Koruma ve Milli Park-
lar Müdürü Hayati BİNBOĞA’ nın, Binbir Gıda 
A.Ş’ den Özgür ÇAKAR VE S.S İzmir Su Ürün-
leri Kooperatifler Bölge Birliği Başkanı Metin 
KARAN’ ın imzalarıyla düzenlenen protokolle 
delta içindeki; Kör Gediz, Kır Deniz, Homa Dal-
yanı yolu üzerindeki yapılmış olan Dokuz Ağaç 
Balıkçı Kulübesi ile bunların bulundukları saha-
ların sorumluluk ve kontrolü S.S. İzmir Su Ürün-
leri Kooperatifi Bölge Birliği’ne devri yapıldı. 

Yasalara Hülle Yapıldı

Gediz Deltası Rehabilitasyon Komisyonu’nun 
bu kararından sonra Homa Dalyanında bilimsel 
inceleme yapmak üzere bulunan Ege Üniver-
sitesi Su Ürünleri Fakültesi’nin bir kısım üyesi, 
üniversite adına komisyon kararında imzası 
bulunan Prof. Dr. Okan AKYOL’a rağmen bu 
kararı (19 Kasım 2019) yok sayarak 1986’daki 
bilimsel inceleme tahsisinin Homa Dalyanına 
ait olmasına rağmen Gediz Deltası’nın içindeki 
tüm alanlara; Kör Gediz, Kır Deniz, Kuş Cenne-
ti, Homa Dalyanı ve yoluna da sahiplendiler. 
İzmir’in 630 km kıyı şeridinde kurulu bulunan 

Dikili den-Selçuk ilçesine kadar yer alan 28 
Su Ürünleri kooperatifleri ile Bölge Birlikleri 
varken ve bunların hiçbirinden de muvafa-
kat alınmamışken 1380 sayılı yasadaki faa-
liyet alanlarında faaliyette bulunmak üzere 
Ege Üniversitesi Dekanlığıyla 5/1 Ticari Su 
Ürünleri İstihsali ve Su Ürünleri İşletmeciliği-
ni yürütmek üzere 5 yıllık iş birliği sözleşme-
si imzalattılar.  S.S Aliağa Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi’nin kuruluş ana sözleşmesinde ve 
Ticaret Sicil Gazetesi’ne tescilleri için verilen 
ilanındaki konular arasında Su Ürünleri ile ilgi-
li bir madde yer almazken faaliyet alanlarının 
Aliağa ilçesinin altı mahallesi ile sınırlıyken, üç 
ilçe atlayarak 60 km ötedeki Homa Dalyanında 
ve Gediz Deltası içerisinde Su Ürünleri Fakül-
tesine partner yapıldı. Böylece bu kooperatif 
üzerinden dolaylı olarak alınmış olan bilimsel 
inceleme tahsisine de hülle uygulanarak akıl-
larındaki nakil belgesiz ticari balıkçılığı hayata 
geçirdiler.

Deltada Yer Alan Su Ürünleri 
Kooperatiflerinin Feryadı

Gediz Deltası alanında faaliyette bulunan 
Foça, Menemen, Tuzçullu, Çiğli, Sasalı Koope-
ratifçi ve balıkçılar bu yaşanan olaylardan çok 
rahatsızlar. 

S.S Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Ceyhan ÇETİN “Bizim kooperatif or-
taklarımızın sahaya girişine mani olup, balıkçı-
larımızın denize çıkışlarını engelliyorlar. Gediz 
Deltası Komisyonunun bize devrettiği balıkçı 
kulübelerimize de el koyuyorlar” diye Foçalı 
balıkçıların sıkıntılarını anlattı. S.S Menemen 
Tuzçullu ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Koope-
ratifi Başkanı Hüseyin ANGIŞ “S.S Aliağa Ko-
operatifinin Menemen de ne işi var? Buraya 
kim hangi gayeyle getirmiş? Bir türlü bunun 
cevabını bulamıyoruz” diyen Başkan Angış 
“Bu kooperatifin faaliyet alanı Tarım ve Orman 
Ürünleri nasıl oluyor da Su Ürünleri ile ilgili bir 
alanda, yaslara rağmen faaliyet gösteriyor? Bu 
kooperatif balık yemcilerini para karşılığı del-
taya sokuyor sulak alandaki kuşların yemleri 
bu yemciler vasıtasıyla yasal olmayan teknik-
lerle deniz tabanı tahrip edilerek ürün çıkartı-
yorlar. Üstelik nakil belgesiz ticari balıkçılık ya-
parak haksız kazanç elde ediyorlar bizim gibi 
Su Ürünleri Yasası’na uygun kurulmuş koope-
ratifleri ve ortaklarımızı tehdit ederek işimizi 
engelliyorlar“ dedi. 

Başkan Angıç “Menemen de kaymakamlı-
ğımızdan tutun bölge birliğimizden her yere 
şikayette bulunduk” dedi. Çiğli, Sasalı Koope-
ratif Başkanı Mehmet URSA “Bu kooperatifi 
kanunları hiçe sayarak bölgemizde faaliyet 
göstermesine nasıl izin verilir? Yılllardır Çiğli 
de kurulu Su Ürünleri Kooperatifi olarak bu-
rada her gün balık mezatı yaparken ilçemizin 
Belediye Başkanı balıkçılık faaliyetleri ile ilgili 
Aliağa Kooperatifinin sözleşmesini belediye 
meclisimize nasıl oluyor da getiriyor?” diyen 
Başkan Ursa “Acaba Belediye Başkanımız 
önümüzdeki dönem de Aliağa’dan mı başkan-
lığa aday olacak? Bu yüzden mi bu çalışmayı 

uygun gördü?” diyerek Çiğlideki tezatı ironiy-
le ortaya koydu.

Genel Müdürlük Bile Tahsissin İptalini 
İstedi

S.S İzmir Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birli-
ği Başkanı Metin KARAN “Gediz Deltası Sulak 
Alan içindeki 1380 sayılı su ürünleri yasasına 
uymayan, kanun ve nizam tanımayan Aliağa 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve buna izin 
verenlerden bütün birim kooperatiflerimiz ra-
hatsız. Biz de Bölge Birliğimize bağlı olan ba-
lıkçılarımızın ilettiği bu şikayetleri dilekçelerle 
bakanlığımızın ilgili birimlerine hiyerarşik dü-
zen içerisinde ilettik” diyen Başkan Karan “Ba-
kanlığımızın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Mü-
dürlüğümüzle bütün bu şikayetlerden sonra 
konuyu inceletmek üzere gönderdiği müfettiş 
raporundaki tespit edilen aksaklıklar üzerine 
06.08.2020 tarihli ve E-270249 sayılı yazı-
sıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak 
Genel Müdürlüğünden Ege Üniversitesi Rek-
törlüğüne yapılan Homa Dalyanı tahsis işlemi 
iptali hususunda talepte bulunmuştur.” dedi. 

Başkan Karan “Ne hikmetse S.S Aliağa Ta-
rımsal Kalkınma Kooperatifi Su Ürünleri Fa-
kültesindeki bazı kişiler için çok marifetli, çok 
önemli değerde bulunmaktadır ki, bu kez de 
Çiğli de, S.S Sasalı Su Ürünleri Kooperatifimiz 
yıllarca orada bulunurken Çiğli Belediyesi ile 
“Çiğli halkını denizle buluşturmak ve balıkçı-
lığı kalkındırmak üzere” Aliağa Kooperatifi ile 
üçlü protokol imzalıyorlar. Hem de Menemen 
Belediyesi sınırları içinde kalan bir yer için 
diyen Başkan KARAN “Homa Dalyanı, Gediz 
Deltası, körfez biyoçeşitliliği ve kıyı balıkçılı-
ğı için son derece mühim bir alan. Lakin son 
aylarda balıkçılık konusunda hiçbir yetki, bil-
gi ve tecrübesi olmayan S.S. Aliağa Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi Ege Üniversitesi Su 
Ürünleri Fakültesindeki bazı kişiler eliyle bu 
sahanın kullandırılıyor hale getirilmesi biz ba-
lıkçılardan önce o fakültenin değerli öğretim 
üyelerince sorgulanıp ayıplanmalı. Çünkü biz 
balıkçılıkla, denizle ilgi tüm meselelerimiz-
de Ziraat Fakültelerine değil, Su Ürünleri’nin 
değerli öğretim üyelerine müracaat edip, 
başvuruyoruz. Onları kurduğumuz çalışma 
komisyonlarımıza davet ediyoruz. Birlikleri-
mize ihtiyacı olan Su Ürünleri Mühendislerini 
de onların yetiştirdiği öğrencilerden alıyoruz 
ama Homa Dalyanı ve Gediz Havzası’ndaki 
su ürünlerindeki bazı kişilerin bu davranışını, 
vurdumduymazlığını anlamakta zorlanıyoruz” 
diyerek meseleye noktayı koydu. 

Metin KARAN
İzmir Su Ürünleri 

Kooperatifleri Bölge Birliği 
Başkanı

Hüseyin ANGIŞ
Menemen Tuzçullu ve 

Çevre Köyleri Su Ürünleri 
Kooperatif Başkanı




