Kooperatiflerimiz

Çevre

S.S. İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Birliğimiz; 36 yıldır sürdürülebilir balıkçılığın bölgede tesisi, avlanan ürünlerin pazarlanması
ve ortaklarına eğitim, pazarlama, danışmanlık, yapısal çözüm üretimi ve tesisi gibi konularda öncülük yapmaktadır. Sayfa 8>
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İlk Satış
Bu sayımızda sizlere, balığın ilk satışı aşamasında emeğimizin karşılığını kooperatifimiz sayesinde nasıl alabileceğimizden
bahsedeceğim. İspanya örneği üzerinden
sizlerle bir tartışma başlatmak istiyorum.
Dr.Erhan EKMEN Sayfa 2>

Sağlıklı Sucul Canlı Kaynaklara, Bugün
Olduğu Gibi Yarın da İhtiyacımız Olacak!
Bugünün “modern” insanı, kısa sayılacak sosyal
tarihi içerisinde sürekli olarak doğanın temel yasalarını yaşamın belirleyici gücü olmaktan çıkaracak bir düzenin... Bahadır ÇAPAR Sayfa 6>
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Yasak Avcılık
SÜR-KOOP 15. Olağan
Genel Kurulu Gerçekleşti Sezonunda
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği, ''15. Olağan Genel Kurulu
Toplantısı'' 21 Haziran 2017 tarihinde Anemon Hotel Ankara'da
gerçekleştirildi.
15. Genel Kurul Toplantıs’na Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Teşkilatlandırma Daire Başkanı Lokman RAMAZANOĞLU, Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık
ve Kontrol Daire Başkanı Melih
Er, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Muammer NİKSARLI, DEM-BİR Genel Başkanı Ali
GÜNEY, OR-KOOP Genel Başkanı
Cafer Yüksel, KÖY-KOOP Genel
Müdürü Turgay SOLMAZ, DGRV
Temsilcisi İfakat GÜRKAN, Tüm
Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge
Birlik Başkanları ve Bölge Birlik
Temsilcileri katılım sağladı.
Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Sür-Koop Genel Başkanı Ramazan ÖZKAYA; 1163
sayılı kooperatifler kanunu ile 1380 sayılı Su Ürünleri
Kanunun bir an önce çıkarılması gerektiğinin altını çizerek, kaçak avcılığın ve aşırı avcılığın önlenmesinde

yeni kanunun önemine değindi. ''Görevimiz sürdürülebilirliği sağlayacak her türlü tedbirin alınması için el
birliğiyle çalışmaktır.'' dedi. Sayfa » 3

İspanya ile Ortak Türkiye-Afrika 1.
Tarım Bakanları
Proje Başlatıldı
Türkiye'deki balıkçılık yönetim
sisteminin güçlendirilmesi için
Avrupa Birliği-Türkiye Eşleştirme
Projesi kapsamında İspanya ile
ortak hareket edilecek. İki ülkenin
uygulayacağı proje için bir açılış
toplantısı gerçekleştirildi.

15 Nisanda denizlerimizde gırgır ve trol avcılığı
yasağı başladı.
Bu yasakların amacı su ürünleri
kaynaklarının korunması, bu kaynakların gelecek nesillere aktarılması; Bu zaman zarfı içerisinde de
küçük ölçekli balıkçıların rahat balıkçılık yapabilmesi ve yakaladığı su
ürünlerini gerçek değerine yakın bir
değerde pazarlayarak geçimini idame ettirmesidir.
Ancak; gırgır trol yasağı başlaması ile denizlerimizin dinleneceği, su
ürünlerinin kendini toparlayacağı,
küçük bireylerin ekonomik boya
geleceği, geleneksel kıyı balıkçılarının rahat balık avcılığı yapacağı
beklentileri maalesef şebeke trol
ve gırgırların her yerde her gün artarak, kayıt dışı, kural dışı, yasa dışı
avcılık yapmaları ile boşa çıkmıştır.
Balıkçılar ekmek parası kazanaca-

Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Faruk Çelik, Türkiye ile
Afrika ülkeleri arasında bir istişare
mekanizmasının faydalı olacağını
belirterek, Türkiye-Afrika Tarımsal
İşbirliği Platformu oluşturmayı
düşündüklerini bildirdi.

ğı hayalleri kurarken, şebekelerin
trolların ve Marmara’da şebeke gırgırların kural tanımaz şekilde avcılık yapması stoklara zarar vermesi,
ruhsatlı tebliğe uygun avcılık yapan
balıkçılarımıza haksızlık yapıldığı ve
haksız rekabet oluşturduğundan
kabul edilemez. Sayfa » 2

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Ahmet Eşref FAKIBABA
Birikimi ve tecrübesiyle ülkemiz
gıda tarım ve hayvancılığının gelişimi ve kalkınmasına yönelik büyük
katkılar sağlayacağına inandığımız;
66. Cumhuriyet Hükümeti’nde Türkiye Cumhuriyeti Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak atanan, Sayın
Ahmet Eşref FAKIBABA’ya görevinde
başarılar diliyoruz.
Su Ürünleri Kooperatifleri
Merkez Birliği Genel Başkanı
Ramazan ÖZKAYA

Toplantısı ve Tarım
İş Forumu

Çelik, Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları Toplantısı ve
Tarım İş Forumu çerçevesinde gerçekleştirilen “Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Türkiye-Afrika Kırsal Kalkınma Ortaklığı” temalı oturumda konuştu. Sayfa » 3

Türkiye, balıkçılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilir
kılınması adına önemli bir uygulamaya daha imza attı.
Hazırlanan projede İspanya ile ortak hareket edilecek.
Avrupa Birliği destekli “Türk Balıkçılık Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” açılış toplantısı 23 Mayıs
2017 tarihinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda yapıldı. Sayfa » 5

Denizlerimiz

Orkinosun Hikayesi
Bu yazı, 2017
orkinos av mevsiminde Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma
Komisyonu’nca gözlemci olarak bir balıkçı gemisinde görevlendirilen Orhan
Babaoğlu tarafından ton balığı avcılığı
konusunda kamuoyunu aydınlatmak
amacıyla hazırlanmıştır.

Ayın Dosyası

Sayfa 4 »

Orhan BABAOĞLU
ICAAT Gözlemcisi

GÜNDEM

GÜNDEM

İlk Satış
Değerli Balıkçı Dostlar, bu sayıda balığın ilk satışı aşamasında emeğimizin
karşılığını kooperatifimiz sayesinde nasıl alabileceğimizden bahsedeceğim.
İspanya’dan örnekler vererek bizim neler yapabileceğimiz üzerine sizlerle
bir tartışma başlatmak istiyorum. Umarım İdari ve Mali konularda AB’ye
Entegrasyon için bilgiler paylaştığım İMECE başlığı altında sektörde hep
birlikte yeni fikirler oluşturabiliriz.
AB’ye 30 yıldır üye olan İspanya’da
balıkçılık alanında 150 yıldan fazla
geçmişe sahip geleneksel bir yapılanma bulunuyor. Kooperatif benzeri sosyal amaçlı balıkçı dayanışma örgütleri
olan ve “Cofradia” diye adlandırılan bu
yapı, AB üyeliği sonrasında limanlar
bazında AB tanınma kriterlerine göre
bir araya gelerek “Su Ürünleri Üretici
Örgütleri”nin belkemiğini oluşturmuşlar. Başlangıçta ağır AB kurallarına
uyma ile ilgili sorumlulukları yapabilmek amacıyla oluşturdukları bu örgütlerle hem pazarlama sorunlarını
çözmüşler, hem de av çabalarını piyasanın taleplerine göre planlayabilmişler. İspanya’da ekonomik buhranın
arttığı dönemlerde balıkçılara destek olmuşlar. Zamanla AB içinde üye ülkeler arasında en başarılı örnekleri
oluşturmuşlar. İspanyolların bu başarılarının arkasında
geçmişin tecrübelerini kullanmaları ve özellikle ilk satış
noktalarında aldıkları tedbirler etkili olmuş.

İspanya’da 265 balıkçı limanı bulunuyor.
Buralarda bulunan 250’ye yakın Cofradia’nın
yanı sıra 44 adet Üretici Örgütü kurulmuş. Bu
örgütler, üretimin planlanması, kayıt altına
alınması, desteklerin verilmesi, piyasaya müdahale edilmesi, standartların belirlenmesi ve
tüketicinin bilgilendirilmesi ile ilgili görevleri
yürütüyorlar. Bu kayıtlara istinaden örgütler,
bölgelerindeki kotanın ne olacağına, nasıl dağıtılacağına ve buna göre üretimin ne zaman, ne
kadar yapılacağına ilişkin bir planlama yapıyorlar. Bu sayede piyasanın talep ettiği miktarda,
kalitede ve standartta balığı piyasaya sürerek
fiyatların, balıkçı lehine oluşmasını sağlıyorlar.
Eğer piyasada beklenmeyen bir durum olursa
hazırladıkları planda öngörülen şekilde piyasaya müdahale edebiliyorlar.
Bütün bu sistemin işlemesinde en kritik aşama
olan bizim tabirimizle balığın taşa çıktığı yani ilk satışının yapıldığı anda gerçekleşiyor. Kooperatif tipi
örgütler, limanlarda kendi mezat satış yerlerini ve mezat saati diye adlandırılan satış sistemlerini kurmuşlar
hatta kendi satış dükkânlarını bile açmışlar. Balıkçı denize çıktığında, mezat yerine toplanan alıcıların genel temayülüne göre, avlanacak balığın türü ve miktarı, daha
denizdeyken balıkçıya bildiriyorlar. Balıkçı ona göre av
bölgesi seçiyor, gereksiz av çabası ve masraf yapmıyor,
asıl önemlisi aşırı avcılık kendiliğinden engelleniyor.
Limanda balıklar, boy ve tazelik kriterlerine göre sınıflandırıldıktan sonra, mezat saati sistemine sahip satış
yerine getiriliyor. Burada balıkların satışı kayıt altında
gerçekleştiriliyor. Balıklar ya doğrudan tüketiciye sunulmak üzere bölgedeki perakendeci, lokantacı veya
oteller tarafından ya da nihai satıcıya ulaştırılmak üzere
balık halindeki firmalar tarafından satın alınıyor. Bu arada örgütün mezat yerinin hemen yanında kendi satış
yeri var ve buradan da tüketiciye anında doğrudan satış
yapabiliyor. Burada komisyoncuların ara kademede sayıları azaldığı için balıkçının geliri artarken, tüketici de
daha uygun fiyatla balığa ulaşabiliyor. Yani balığın piyasada aracılar elinde pahalanmasını engelleniyor.
İspanya’da 1955 yılında yapılmaya başlanan mezat

ile ilgili düzenlemeler ve ilk satış
aşamasında alınan tedbirler sonucunda önemli gelişmeler sağlanmış. Kaynakların sürdürülebilirliğinin garanti altına alınması,
piyasaların geliştirilmesi, tüketicinin bilgilendirilmesine yönelik
izlenebilirliğin oluşturulması ve
ürünlerin kalite ve sağlık acısından denetimlerinin yapılması gibi
amaçlara ulaşılmaya çalışılmış.
Bu köşede daha önceki yazılarda AB’deki 1380 sayılı yeni Ortak
Balıkçılık Politikası Kanunu ve
1379 sayılı Ortak Piyasa Düzenleri Kanunu ile üretici örgütlerinin
sorumlulukları daha da arttırıldığı
bilgisini sizlerle paylaşmıştım. Artık üretici örgütleri, sürdürülebilir balıkçılığı geliştirmek, ıskarta avcılığı
azaltmak, yasa dışı balıkçılığının ortadan kaldırılmasına
yardım etmek, tüketiciye kaliteli ürün arzını garanti etmek ve sahil bölgelerinde istihdam gibi konularla daha
fazla sorumluluk üstleniyorlar. Üretim ve Pazarlama
Planı adıyla daha kapsamlı olarak yeniden düzenlenmiş
planlamalar yapıyorlar. Avrupa Komisyonu, pazarda bilgilendirmenin şeffaf olmasını temin etmek için, pazar
analizi ve fiyatlar ile ilgili veri çalışmaları yapmasına imkan sağlıyor. Üretici örgütlerinin üretimi planlamalarına
yardımcı olmaya ve arz ile talep arasındaki çarpıklığın
önlenmesine çalışıyor. Böylelikle piyasada rekabet ile
ilgili normların yerine getirilmesinde üretici örgütleri ön
plana çıkıyorlar.
İspanya örneğinde görüleceği üzere; AB tanınma
kriterleri çerçevesinde kurulan Üretici Örgütleri ile
kooperatifler arasında önemli bir bağ bulunuyor. Özellikle kooperatiflerin Avrupa Birliği’ne uyum açısından
çok büyük öneminin olduğu görülüyor. Tabii ki burada
üyelikten önce ülke ihtiyaçlarının karşılanmasının çok
daha önemli bir amaç olduğunu vurgulamak gerek. Fakat bunun için kooperatiflerin de aşağıda kısaca özetlenen kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleri
gerekli.
Kooperatifler;
1. Ortaklarının ve üretimlerinin her türlü kaydını yapabilmeli, bunun veri tabanını oluşturabilmeli ya da var
olan sistemlere uyum için gerekli altyapıya sahip olmalıdır.
2. Ortakları tarafından üretilen ürünlerin arzını talebe
bağlı olarak, kalite, standart ve miktar açısından planlayabilmeli, bölgelerinde üretimi yönlendirebilmelidir.
Bunun için gerekli teknik bilgiye sahip kişileri ve profesyonel idareciler istihdam etmelidir.
3. Balığın ilk satışında rol oynayacak mezat yerlerini ve sistemlerini kurabilmelidirler. Bunun için mevcut
devlet yardımlarını birlikte kullanmanın yollarını geliştirmelidirler.
4. Gerektiğinde Piyasada fiyat istikrarı sağlayıcı müdahalelerde bulunabilmeli, ürünlerin piyasaya sürümünde ortakları adına sözleşme yaparak piyasayı düzenleyici müdahalelerde bulunabilmelidir.
5. Depolama, girdi gibi yardımların ve desteklerin
oluşturulması ve dağıtılmasında aktif rol alacak altyapıyı, personeli ve finans imkânlarını oluşturmalıdır.
6. Her geçen gün daha önem kazanan sürdürülebilirlik ile ilgili olarak, sürdürülen faaliyetlerde güvenilir gıda
üretimine yönelik tedbirlerin alınmasında ve çevreyi koruyucu tekniklerin uygulanmasında yenilikçi yaklaşımlara bir an evvel yönelmelidir. Gelecekte bu amaçla verilebilecek desteklerden faydalanabilmek için şimdiden
bu konuda da bir alt yapı oluşturulmalıdır.
Bu görevlerin bazıları zaten kooperatifler tarafından
kısmen de olsa yapılmaktadır. Fakat yeni yatırım ve
harcama yapılmasını gerektiren bu sorumlulukları balıkçımızın bunu tek başına yapabilmesine imkân olmadığı
gayet açıktır. Bu zorlukların altından ancak kooperatiflerimiz aracılığıyla hep beraber geçebiliriz.
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Yasak Avcılık Sezonunda
Denizlerimiz
15 Nisanda denizlerimizde gırgır ve trol avcılığı
yasağı başladı.
Bu yasakların amacı su ürünleri
kaynaklarının korunması, bu kaynakların gelecek nesillere aktarılması; Bu zaman zarfı içerisinde de
küçük ölçekli balıkçıların rahat balıkçılık yapabilmesi ve yakaladığı su
ürünlerini gerçek değerine yakın bir
değerde pazarlayarak geçimini idame ettirmesidir.
Ancak; gırgır trol yasağı başlaması ile denizlerimizin dinleneceği, su
ürünlerinin kendini toparlayacağı,
küçük bireylerin ekonomik boya
geleceği, geleneksel kıyı balıkçılarının rahat balık avcılığı yapacağı
beklentileri maalesef şebeke trol
ve gırgırların her yerde her gün artarak, kayıt dışı, kural dışı, yasa dışı
avcılık yapmaları ile boşa çıkmıştır.
Balıkçılar ekmek parası kazanacağı hayalleri kurarken, şebekelerin
trolların ve Marmara’da şebeke gırgırların kural tanımaz şekilde avcılık yapması stoklara zarar vermesi,
ruhsatlı tebliğe uygun avcılık yapan
balıkçılarımıza haksızlık yapıldığı ve
haksız rekabet oluşturduğundan
kabul edilemez
Her türlü denetimler olmasına rağmen şebeke dediğimiz avcılığın önüne geçilememiş olması ve Marmara
Denizinde gırgır ruhsatı olmayan ancak gırgır avcılığı yapan teknelerin
dolaşması, avcılık yapması, haksız
kazanç elde edenlerin cezalarının
caydırıcı olmaması, bazı balıkçıların
iştahını kabartmış, gittikçe sayısal
olarak çoğalarak balık stokları üzerinde baskı oluşturmuşlardır.
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, sahil güvenlikle koordineli çalışarak,
gereken caydırıcı cezayı kesmelidir.
Bu durum maalesef mevcut kanunumuzla mümkün değildir. Yeni
çıkacak su ürünleri kanununda bunlar dikkate alınarak, yasa dışı, kural
dışı, kayıt dışı avcılığı önleyecek
caydırıcı maddelere yer verilmesi
gerekmektedir. Kaynakların geleceği için bu durumun çok önemli
olduğunu dikkate alarak bu yönde
de çalışmalar yapılmalıdır.
Gemlik körfezinde şebeke avcılığın önüne geçilmesiyle görüyoruz
ki; doğru ve istikrarlı bir şekilde

denetim yapıldığında başarı sağlanabiliyor. Şebeke diye tabir elden
kaçak trol avcılığının, kararlı denetimlerle ortadan kaldırılması, balıkçıları mutlu etmiş, balıkçılarımızın
geleceğe umutlu bakmasını sağlamıştır. Bu konuda emeği geçen
başta Su Ürünleri Genel Müdürlüğü olmak üzere ve tüm görevlilere
teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın
kontrol elemanlarının arttırılması,
işinin ehli su ürünleri mühendislerinin istihdamıyla yasak avcılıkla
daha iyi mücadele edilebileceğini
düşünüyorum.
Ayrıca yasa dışı, kural dışı, kayıt
dışı avcılığı engellemek için öncelikle avlanma faaliyetleri ile mevcut
kaynaklar arasındaki dengesizliği
ortadan kaldıracak çalışmalar yapılmalıdır. Kaynakların devamlılığını sağlamak ve kaynakları gelecek
nesillere aktarmak için bölgesel balıkçılığa geçilmeli, avlanma kotaları
belirlenmeli, koruma alanları ilan
edilmeli, oto kontrol sağlanmalı,
cezalar caydırıcı olmalıdır. Balık ve
balıkçılığın gerek şimdi gerekse gelecek nesiller için önemli bir hayat
kaynağı olduğu unutulmamalıdır.
Balıkçılarımızdan aldığımız bilgilere göre, yıllar sonra denizlerimizde uskumru avlamaya başlanmıştır.
Önümüzdeki dönem uskumrunun
bol olduğu bir avcılık sezonu geçireceğimizi öngörüyoruz. Alınan tedbirlerle ve sıkı çalışmalarla beraber,
nesli tehlikede olan diğer ekonomik
türlerimizin de çoğalmasını umuyorum. İsteğimiz, tüm balıkçılarımız
için tüm balık türlerinde avcılığın
bol ve bereketli olmasıdır.

İmtiyaz Sahibi ve Yayınlayan
S.S. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Adına
Ramazan ÖZKAYA
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ayşegül ÇINAR
Genel Yayın Yönetmeni
Reyhan ALACAYAKA
Haber Müdürü
Erdoğan KARTAL
Merkez Adres: Konur 2 No:54/8 Bakanlıklar /ANKARA
Tel: 0312 419 22 88 • Fax: 0312 419 22 89
www.sur.coop • info@sur.coop • sur_koop@yahoo.com.tr
Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın - Temmuz 2017 ANKARA
Baskı:
Pozitif Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.
Çamlıca Mh. Anadolu Bulvarı 145. Sk. 10/19 Yenimahalle/ ANKARA
Tel: 0312 397 00 31
Yazıların Sorumluluğu yazarlara, ilanların Sorumluluğu sahiplerine aittir.
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KOOPERATİFÇİLİK
KOOPERATİFFÇİLİK

Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları
Toplantısı ve Tarım İş Forumu
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye ile
Afrika ülkeleri arasında bir istişare mekanizmasının faydalı
olacağını belirterek, Türkiye-Afrika Tarımsal İşbirliği Platformu
oluşturmayı düşündüklerini bildirdi.
Çelik, Türkiye-Afrika 1. Tarım Bakanları
Toplantısı ve Tarım İş Forumu çerçevesinde
gerçekleştirilen “Gıda Güvenliğinin Sağlanmasında Türkiye-Afrika Kırsal Kalkınma Ortaklığı”
temalı oturumda konuştu.
Afrika’nın sahip olduğu beşeri ve doğal
kaynaklar bakımından muazzam tarım potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Çelik, bu
potansiyeli açığa çıkarabilmek için öncelikle
insanı merkeze alan bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini söyledi.
Çaresizliğin kronik yoksulluğa, yoksulluğun
açlığa yol açtığı kısır döngüyü kırmak için eğitimden başlamak gerektiğini vurgulayan Çelik, tarımsal faaliyetle uğraşan nüfusun bilinç
seviyesini yükselterek verimin artırılmasının
önemine işaret etti.
Toprak, tohum, gübre, mekanizasyon sulama ve diğer tarımsal girdilerini, eğitilmiş insan
kaynağıyla üretime dönüştürmek gerektiğini
anlatan Çelik, aksi takdirde dünyanın en verimli topraklarında dahi açlık ve yoksulluğun
kaçınılmaz olduğunu kaydetti.
Çelik, Türkiye olarak Somali’de açtıkları tarım okuluyla gençlere tarımsal eğitim verdiklerine dikkati çekerek, “Bugüne kadar yaklaşık
500 öğrencinin mezun olduğu okul sayesinde
Somali’de ilk defa sera kuruldu, kavun ve patlıcan gibi ürünler ilk kez yetiştirilmeye başlandı.
Öğrenciler kendi ailelerinden başlamak üzere
yaşadıkları yerleri birer tarımsal kalkınma merkezine dönüştürdüler.” dedi.
Çelik, şöyle devam etti:
“Bir istişare mekanizmasının faydalı olacağını düşünerek Türkiye-Afrika Tarımsal İşbirliği
Platformu oluşturmayı düşünüyoruz. Ar-Ge, su
ürünleri, hayvancılık ve kırsal kalkınma gibi her
biri birer ülkenin koordinatörlüğünde yürütülebilecek alt çalışma gruplarının yer alacağı bu iş
birliği platformunun çalışmalarını biz de düzenli

aralıklarla bir araya gelerek inceleyebilir ve liderlerimize konuya ilişkin rapor sunabiliriz.”
- “Tarımda gençleri temele alacak mekanizma istiyoruz”
Afrika Birliği Kırsal Ekonomi ve Tarım Komiseri Josefa Correia Sacko da hedeflerinin
başında verimliliği artırmanın ve Afrika’daki
vatandaşlar için gıda güvenliğini sağlamanın
geldiğini belirterek, tarım sanayisi konusunda
gençleri temele alacak bir mekanizmayı oturtmak istediklerini anlattı.
Zirvenin özel konuğu olan Azerbaycan Tarım Bakanı Haydar Asadov, Türkiye’nin Azerbaycan ile kardeşliğinin bütün dünyaya örnek
olacak kadar sarsılmaz ve ebedi olduğunu
söyledi. Asadov, Azerbaycan’ın birçok Afrika
ülkesi ile de sıkı diplomatik ilişkilerini sürdürdüğünü bildirdi.
Çad Tarım, Hayvancılık ve Kalkınma Bakanı
Abderahim Younous Ali ise büyükbaş hayvancılıkta büyük bir potansiyele sahip olduklarını
ifade ederek, susam ve daha birçok endüstriyel bitkisel ürünün ülkelerinde yetiştiğini,
bunların iki ülke arasında ticaretinin yapılabileceğini kaydetti.
Ali, Afrika ülkelerinde ilkel ziraat yöntemleri
uyguladıklarını, üretim için yağmur mevsimini
beklediklerini, yağmur mevsimi süresince sadece tek bir ürün yetiştirebildiklerini aktararak, sulama sistemi geliştirilmesi, endüstriyel
ürünlerin depolanması ve işlenmesine yönelik
yatırımları beklediklerini bildirdi.

Milas, Güllük'te Kabotaj
Bayramı Kutlandı
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Milas-Güllük’te da
düzenlenen törenle kutlandı.
1Temmuz 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunuyla, akarsularda, göllerde,
Marmara Denizi ile Boğazlarda, bütün kara sularında ve
kara suların içerisinde kalan
körfez, liman, koy ve benzeri
yerlerde, makine, yelken ve
kürekle hareket eden araçları
bulundurma; bunlarla mal ve
yolcu taşıma hakkı Türk yurttaşlarına verildi. Ayrıca; dalgıçlık, kılavuzluk, kaptanlık,
çarkçılık, tayfalık ve benzeri
mesleklerin Türk yurttaşlarınca yerine getirilebileceği
belirtildi. Yabancı gemilerin
yalnız Türk limanlarıyla, yabancı ülkelerin limanları arasında insan ve yük
taşıyabileceği kabul edildi.
Kabotaj Bayramı, her yıl tüm limanlarımızda
olduğu gibi bu yıl da Temmuz ayının ilk pazar
günü Milas/Güllük liman başkanlığınca, Atatürk Anıtı önünde konuşmacıların anlatımıyla
başladı. Öncelikle Atatürk Anıtı üzerine çelenk
bırakma geleneği gerçekleştirildi. Daha sonra

ise protokolle çıkılan tekne
turuyla Güllük Denizine de
çelenk bırakıldı ve akabinde
bu coşkulu bayram şenliğine
yüzme yarışlarıyla devam
edildi.
Yüzme yarışı sonrası 9 hp
motor gücü olan tekneler,
daha sonra 28-32 hp motor
gücü olan tekneler ve son
olarak da 132 hp ve üzeri
motor gücüne sahip teknelerin yarışları yapıldı. Son olarak gerçekleştirilen ve İbrahim ERBEY'in kazandığı yağlı
direk üzerinden Türk Bayrağını alma yarışı ise renkli görüntülere sahne oldu.
İzleyiciler tarafından büyük ilgi gören Milas/Güllük Kabotaj Bayramına katılım sağlayan Genel Başkanımız Ramazan ÖZKAYA,
dereceye giren minik yüzücülerin başarılarını
kutlayıp, hediyelerini takdim etti.
Yapılan bu değerli organizasyonda, başta
Liman Başkanı olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ederiz. Reyhan ALACAYAKA

SÜR-KOOP 15. Olağan Genel
Kurulu Gerçekleşti
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği, ''15. Olağan Genel
Kurulu Toplantısı'' 21 Haziran 2017 tarihinde Anemon Hotel
Ankara'da gerçekleştirildi.
Genel Kurula Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Teşkilatlandırma Daire Başkanı Lokman RAMAZANOĞLU, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih
Er, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Başkanı Muammer NİKSARLI, DEM-BİR Genel Başkanı Ali GÜNEY, OR-KOOP Genel Başkanı Cafer
Yüksel, KÖY-KOOP Genel Müdürü Turgay SOLMAZ, DGRV Temsilcisi İfakat GÜRKAN, Tüm Su
Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birlik Başkanları
ve Bölge Birlik Temsilcileri katılım sağladı.

15.Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın açılış
konuşmasını yapan Sür-Koop Genel Başkanı
Ramazan ÖZKAYA; 1163 sayılı kooperatifler
kanunu ile 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun bir
an önce çıkarılması gerektiğinin altını çizerek,
kaçak avcılığın ve aşırı avcılığın önlenmesinde
yeni kanunun önemine değindi. ''Görevimiz
sürdürülebilirliği sağlayacak her türlü tedbirin
alınması için el birliğiyle çalışmaktır.'' dedi.
Gündem maddeleri içerisinde de yer alan
Balık Satış Yeri faaliyetlerinin bu yıl aktifleştirileceği, bir balık satış yerinin açılacağını ve
bununla beraber balıkçının balığının reel fiyattan satılacağını, Tüketicinin kaliteli balık yiyeceği bir sistemin gerçekleşeceği düşüncesini
belirtti.
Bu yıl içerisinde ortak bir karara varmak
amacıyla, balıkçıları gözeten ve bu yönde iyileştirilmiş bir Ana sözleşme oluşturulması için,
Bölge Birlik Başkan ve Temsilcilerinin katılım
sağlayacağı bir ''Ana Sözleşme Değişikliği Toplantısı'' gerçekleşeceğini belirtti.
Genel Başkan Ramazan ÖZKAYA'nın ardından, Dem-Bir Genel Başkanı Ali GÜNEY, Tür-

kiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Başkanı
Muammer NİKSARLI, Teşkilatlandırma Daire
Başkanı Lokman RAMAZONOĞLU ve son olarak da Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih
ER konuşmalarını yaparak iyi niyet ve temennilerini sundular.

Geçmiş dört dönemin ardından seçimli yapılan Genel Kurulda Yeni Yönetim Kurulu; Ramazan ÖZKAYA, Erdoğan KARTAL, Mithat
ALTUNAY Barış ZAMAN Hasan UYSAL’dan
oluşurken, Denetim Kurulu Üyeliklerinde; Gerçek DÖNMEZ, Cengiz BALTA, Ahmet YAPICI
yer aldı.
Kooperatifçi dostlarımızla iftar yemeğinde bir aradaydık
Yapılan oylamalarla yeni Yönetim ve Denetim Kurulu seçilirken, aynı tarihte SÜR-KOOP
ailesi olarak, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdürü M. Altuğ ATALAY, Genel Müdür Yardımcısı Turgay TÜRKYILMAZ başta olmak üzere değerli Bakanlık Temsilcilerimiz, Bölge Birlik
Başkanlarımız ve Temsilcilerimizle iftarda bir
araya geldik.

AYIN DOSYASI
AYIN DOSYASI
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Orkinosun Öyküsü
-Bir Gözlemcinin Gözünden Balık ve Balıkçı–
Bu yazı, 2017 orkinos av mevsiminde Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu’nca gözlemci olarak bir
balıkçı gemisinde görevlendirilen Orhan Babaoğlu tarafından ton balığı avcılığı konusunda kamuoyunu aydınlatmak amacıyla
hazırlanmıştır.
Narin ama İri Bir Protein Deposu - Orkinos
Nedense biz Türklerin orkinos olarak adlandırdığı ton (tuna ) balığının pek çok türü var.
Bizim çevremizdeki sularda üç alt türü bulunan mavi yüzgeçli ton balığı (Blue Fin Tuna)
avlanıyor. Bu balıkların eti son derece lezzetli
olduğundan ve Japonlar tarafından suşi ve saşimi yapımında kullanıldığından son 30 yılda
yapılan aşırı avlanma, balığın neslini tükenme
noktasına kadar getirmiş. 1990’lı yıllara kadar
Karadeniz ve Marmara’da da avlanabilen ton
balığı, bu sulara artık uğramaz olmuş.
Neyse ki Birleşmiş Milletlerin Uluslararası
Atlantik Ton Balıklarının Korunması Komisyonu (ICCAT) 1969 yılından itibaren koruma tedbirleri üzerinde çalışmaya başlamış ve son 10
yılda alınan ciddi önlemler sayesinde denizlerde serbestçe dolaşan tuna balığı sayısında
hatırı sayılır bir artış gözlenmiş.
Pek çok açıdan değişik ve ilginç özellikleri
olan yetişkin bir tuna balığının ağırlığı 8 ila 800
kg. arasında değişebiliyor ve 30 kg.dan daha
küçük balıkların avlanmasına izin verilmiyor.
Balığın lezzeti, büyüdükçe artıyor. Bu nedenle;
- Büyük balıklar daha değerli oluyor,
- Denizde yakalanan balıklar, orkinos çiftliklerine canlı olarak aktarılıyor ve burada büyütülüp yağlandırıldıktan sonra pazarlanıyor.
Ton balığı, kuyruk yüzgecinin dikey olması
nedeniyle yunuslar gibi su yüzeyine sıçramıyor.
Bu nedenle, denizde serbest dolaşan bir orkinosu çıplak gözle izlemek neredeyse imkansız
gibi. Gırgır ağı içinde kalmış bir orkinos balığının,
kendine çıkış yolu ararken bir anda belirip sonra
hızla gözden kaybolmasını izlemek hem nadir
ve hem de heyecan verici bir deneyim.
Tarihi kayıtlar, Akdeniz’de orkinos avcılığının
günümüzden 7.000 yıl öncesine kadar dayandığını gösteriyor. Antik çağlarda yaşayan atalarımızın, günümüz teknolojisi ile dahi zorlukla
yakalanan bu etkileyici balığı nasıl avladıkları
ayrı bir tartışma konusu. Son derece zeki ve
çevik bir hayvan olan orkinosun sadece olta
kullanılarak avlanabilmesi olağanüstü bir beceri, deneyim ve azim gerektirmiş olmalı.
Atlatik’te Meksika körfezinden Suriye kıyılarına kadar geniş bir coğrafyada gezinen orkinos,
Kıbrıs ve Antalya körfezi civarına yazın belirli
bir dönemde yumurtalarını bırakmak için geliyor. ICCAT, orkinosun neslini korumak amacıyla
hem ülkelere kota uyguluyor ve hem de orkinos
avına yazın sadece bir ay süre ile izin veriyor.
Bu kurallar, ICCAT ve bölgesel yönetimler
tarafından sıkı sıkıya uygulanıyor ve orkinos
avının her safhası deneyimli gözlemciler ve
Sahil güvenlik ekipleri tarafından takip ve
kontrol ediliyor.
Orkinosu, avlanabilen diğer balıklardan
ayıran önemli bir diğer özellik de canlı olarak
avlanmasının tercih edilmesidir. Balık, büyük
gırgır ağları ile canlı yakalanıyor ve özel olarak hazırlanmış büyük kafeslere aktarılarak
yağlandırma maksadıyla orkinos çiftliklerine
gönderiliyor. Elbette, böyle büyük ve çevik bir
balığın, üstelik de sürüler halinde canlı olarak
yakalanabilmesi, pahalı yatırım, özel donanım
ve deneyimli işgücü gerektiriyor. Karadeniz’in
hırçın sularında edindikleri deneyim ile Karadenizli balıkçılar, orkinos avı için gereken her
şeyi, yerli imkanlar ile seferber etmiş durumda.
Gemiler Sürmene’den
Gırgır ile orkinos avlayan balıkçı “kayıklarının” neredeyse tamamı Sürmene’de inşa
edilen el yapımı, özgün ve devasa gemilerden oluşuyor. Sürmene’de ahşap tekneler ile
başlayan ve babadan oğula geçen gemi inşa

emekçiliğinin, bu denizci tekuzak diyarlarda ağ atıyorlar.
neleri üretip dünyanın uzak
Ülkemizde orkinos işine
denizlerine (Moritanya ve
de yine balıkçılığın en yoğun
Senegal gibi) balık kovalamaolduğu Karadenizli balıkçılar
ya göndermesi de içinde pek
sahip çıkmış durumda. Geçok ders barındıran bir başka
nellikle Giresun, Ordu ve Ripanel tartışması konusu.
zelilerden oluşan bu cefakar
Trabzon’un
mütevainsanlar, her yaz bir aylığına
zı bir sahil kasabası olan
Akdeniz’e açılıyor ve orkinos
Sürmene’de yüzyıllardır süile adeta köşe kapmaca oyregelen küçük ve ahşap banuyor. Yaklaşık yirmi yıllık
lıkçı kayıkları üretimi, 1980’li
deneyim, yukarıdaki avcıya,
yıllarda çeliğe geçilmesi ile
aşağıdaki ava saygı duymayı
baş döndürücü bir gelişme
Orhan BABAOĞLU
öğretmiş. Av anılarını, büyük bir
göstermiş. “Kayıklar” yine, sacoşku ve gözlerinde pırıltı ile
ICAAT Gözlemcisi
yıları bir elin parmaklarını geçanlatıyorlar.
meyecek kadar az sayıda ustadan birinin adı
Orkinos avı, büyük gemiler, son derece paile anılıyor ama her biri, 500 tonun üzerinde
halı donanım ve çok sayıda personel ile yola
küçük bir savaş gemisi boyutunda, “her balıkçıkmayı gerektiriyor ve bazı yıllar zarar ettireçının rüyası” olacak her türlü donanıma sahip
biliyor. Buna rağmen çoğu Karadenizli balıkçıson derece denizci tekneler.
lar olmak üzere, her yıl sevgilisi ile bir aylığına
Orkinos avında kullanılan gırgır ağları da
da olsa beraber olmak isteyen bir aşığın heyeyine işin gereği devasa boyutlara sahip. Bir
canı ile orkinosa doğru demir alıyorlar.
ağın boyu ortalama 2500-3000 metreyi, deKaradenizli balıkçının geleneksel ve kendirinliği de 350 metreyi bulabiliyor. Tamamı
ne
özgü bir balıkçılık jargonu var. Daha çocuk
Karadenizlilerden oluşan bu usta balıkçılar,
yaşta
bu işe küçücük kayıklar ile başlayan bu
Karadenizlilerin isim yaptığı inşaat sektörünü
usta denizciler gemilerinden yine “kayık” diye
denize taşımış gibiler. İnanması zor ama 4-5
söz ediyor. Denize ağ atınca “mola ediyor”, ağa
futbol sahası büyüklüğünde ve 300 m. derin“av”, sonara “radar” diyorlar. Bu yaz Akdeniz’de
liğinde dev bir tersine çadırı, 45 dk. içinde deorkinos kovalayan bizim gruptaki balıkçıların
nize kurabiliyor ve üstelik bunu, normal insanezici çoğunluğu Giresunlu. Hatta hepsinin aynı
ların ayakta bile duramayacağı son derece ağır
köyden olduğuna dair bir şehir efsanesi bile var!
deniz ve hava koşullarında dahi yapabiliyorlar.
Orkinos akıllı ve çok hızlı bir hayvan olduğundan çoğu kez kendisine kurulan tuzağı
fark ediyor ve daha ağ kapanmadan ağın altından ya da ilk bulduğu açıklıktan, 50-60 mil
gibi müthiş bir süratle kaçıp kurtulabiliyor. Bu
nedenle, ortalama her beş denemeden birinde
ağda balık kalıyor. Balık bereketli ise bir seferde her biri 50-250 kg. ağırlığında bine yakın
canlı balık yakalanabiliyor. Ancak bunun için
balığın bereketli olmasının yanı sıra, iyi organize edilmiş sağlam bir ekip çalışmasına ve bol
alın terine ihtiyaç duyuluyor.
Balıkçıların Çoğunluğu Karadeniz’den
Karadeniz Bölgesinin zorlu yaşam koşulları
ve kıt kaynakları, bölge insanını, ya yerinde
kalarak yaratıcı melekelerini geliştirmeye, ya
da ekmeğinin peşinde gurbete yönlendirmiş.
Sürmene’li ustalar, Sürmene’de kalarak gemi
yapımında mucizeler yaratırken, Rizeli balıkçıların da ilk durağı İstanbul’da Sarıyer ve Garipçe olmuş. Şimdilerde Karadenizli balıkçılar,
Tunus’tan Moritanya ve hatta Senegal’e kadar

Şimdi, gözünü denizde açmış, balıkçılığa 13
yaşında “kendi kayığı” ile başlamış aileden balıkçı Mustafa Reis’e kulak verelim;
“Sağolsun devletimiz son yıllarda pek çok
sorunumuza el attı ve eskiye göre şimdi sesimizi daha çok duyurabiliyoruz. Ancak yine
de özellikle yasaklar konusunda yanlış uygulamalar var. Bu yasakların netice vermediği
görülmüş olup bu konu yeni bir bakış açısıyla
ele alınıp yeni düzenlemelere gidilmelidir. Örneğin, denizde balığı çoğaltma tedbirleri ele
alınırken, balığın hem kışın karasularımızda
kışlaması, hem de havyar dökme zamanı göz
önünde bulundurulmalıdır.
“Yasaklamalar, kışlama şartları, balığın göç
yolları ve yumurtlama dönem ve yerleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir.
“Balık ancak üreme yataklarına zarar verilmesi halinde kendisine rahatça üreyebileceği
başka yerler arayışı ile bölgeden uzaklaşır.
Bunun önüne geçmek için, denizlerimizde belli
bölgeler tespit edilip balığın kışlama ve yazın
yumurtlama yerlerini koruma altına almak gerekiyor. Koruma maksadıyla belirlenecek bölgeler avcılığa tamamen yasaklanmalıdır.
“Bu konuların konuşulması, tartışılması ve
ortak akıl ile sonuca gidilmesi lazım. Bunun için
devletimiz konuya daha bilimsel yaklaşmalı,
yılda en az bir kez düzenlenecek konferanslarda sektörün tüm temsilcileri ve ilgili üniversiteler bir araya gelerek sorunları masaya
yatırmalı ve tartışmalıyız.”

Balıkçılıkta Uluslararası İşbirliği
Orkinosun kota ile avlandığından söz etmiştik. Balık, toplam 51 ülke ve birliğin her yıl yeniden belirlenen kotalarına göre avlanıyor ve
bu kotanın devredilmesine izin verilmiyor. Türk
balıkçılar, iktidarın bölgemizde sürdürdüğü aktif
dış politik yaklaşımlara paralel olarak balıkçılıkta lider rolüne soyunmuş durumda. Balıkçılarımız tarafından, Akdeniz’e kıyısı ve dolayısı ile
kotası olan Fas, Libya, Mısır ve Suriye’li balıkçılar da organize edilerek adeta uluslararası bir
balıkçılık filosu kurulmuş. Bu balıkçıların bazıları
aynı gemide bir araya gelip birbirlerine deneyimlerini ve kültürel farklılıklarını aktarabiliyor.
İftar saati(!) dışında her konuda rahatlıkla anlaşabiliyor ve birlikte uyum içinde çalışabiliyorlar.
Benim bulunduğum gemide Türkçe, Fransızca,
Arapça ve İngilizce konuşuluyor. Geminin biri
Faslı diğeri Türk iki aşçısı var ve yöresel lezzetleri sunmak için adeta yarışıyorlar.
Kırk Yıllık Balıkçının Gözünden Balıkçılığımızın Sorunları

Sonuç
Sonuç olarak, Türk orkinos balıkçılığının,
teknoloji kullanımından dış politik yaklaşımlara kadar çok geniş bir yelpazede yansımaları
söz konusudur. Bunları kısaca özetlersek,
- Türk balıkçılar, ülkemizin son dönem dış
politikasına uygun olarak bölgedeki diğer balıkçılara liderlik etmektedir.
- Teknesinden donanımına büyük oranda
yerli teknoloji kullanılmaktadır. Devletin küçük
teşvikleri ile bu alanda büyük gelişme potansiyeli yakalanabilir.
- Sürmene’de şimdilik sadece balıkçı gemisi yapımına yönelik özel girişimcilik, bölge
insanının yaratıcı ve girişimci yapısına işaret
etmektedir. Desteklendiği takdirde bu iş dalı
geliştirilebilir ve büyük bir istihdam potansiyeli yaratılabilir.
- Balıkçılığımızın mevcut sorunları yeterince
ele alınmıyor ve akılcı çözümler üretilmiyor. Bu
alanda devlet, sektör ve üniversite bir araya
gelmeli ve sektör temsilcilerinin sesine kulak
verilmelidir.
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1 Temmuz 2017 CUMARTESİ
KANUN

Resmî Gazete

Sayı : 30111

Sanayinin Geliştirilmesi ve
Üretimin Desteklenmesi Amacıyla
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
MADDE 9 – 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı
Kooperatifler Kanununun 45 inci maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Ancak, usul ve esasları ilgili Bakanlıkça yapılacak düzenlemede gösterilmek üzere; kooperatif üst kuruluşuna ortak olunması ve genel
kurul toplantısının gündemine konuyla ilgili
madde konulması şartıyla, olağan genel kurul
toplantıları en fazla üç hesap dönemini kapsayacak şekilde ve birleştirilerek yapılabilir.”
MADDE 84 – 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 15 – (1) Altyapı Yatırımları Genel
Müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Devletçe yaptırılacak demiryolları, lojistik
köy, merkez veya üsler, limanlar, barınaklar, kıyı
yapıları, hava meydanlarının plan ve projelerini
hazırlamak veya hazırlatmak ve onaylamak.
b) (a) bendinde belirtilen ulaştırma altyapılarının inşaatını yapmak ve/veya yaptırmak, yapımı tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek.
c) (a) bendinde belirtilen ulaştırma altyapıları ile sanayi siteleri, fabrikalar, rafineriler,
endüstriyel tesisler, organize sanayi bölgeleri,
endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, maden ocakları, sanayi kuruluşları ve benzeri tesislerin demiryolları ile bağlantısını sağlamak üzere iltisak hatlarını yapmak ve/veya
yaptırmak gerekli görülmesi hâlinde karayolu
bağlantılarını tesis etmek ve/veya ettirmek.
ç) Kamu kurum ve/veya kuruluşları, özel
sektör ve/veya tüzel kişiler tarafından tamamlanan veya devam edenler de dâhil
olmak üzere (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ulaştırma altyapılarının inşaatı ve işletmesinin sağlanması amacıyla Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modelleri geliştirerek esaslarını
belirlemek, proje bazında gerekli görüldüğü
hâllerde özel sektör gerçek ve tüzel kişilerle müzakerelerde bulunmak, katkı payları
belirlemek, taahhüt vermek ve almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, işlettirmek,
garantiler almak ve vermek, özel sektörün
katılımını sağlamak, ortaklık tesis etmek.
d) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il
özel idareleri, gerçek ve tüzel kişilerce yaptırılacak (a) bendinde yazılı ulaştırma altyapılarının proje ve şartnamelerini incelemek veya
incelettirmek ve onaylamak.
e) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, il
özel idarelerinin teleferik, finiküler, monoray,
metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemi kurma
taleplerini değerlendirmek ve uygun olanlarını
Bakanlar Kurulunun iznine sunmak.
f) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve
il özel idareleri tarafından yaptırılacak teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir içi raylı
ulaşım sistemlerinin proje ve şartnamelerini
incelemek veya incelettirmek ve onaylamak.
g) (a) bendinde yazılı ulaştırma altyapıları
ile teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir
içi raylı ulaşım sistemlerinin standartlarını ve
bunlarla ilgili birim fiyatları belirlemek.
ğ) Bakanlar Kurulunca yapımının üstlenilmesine karar verilen teleferik, finiküler, monoray,
metro ve şehir içi raylı ulaşım sistemleri ve
bunlarla ilgili tesislerin ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak plan, proje ve programlarını hazırlamak, hazırlatmak, incelemek, incelettirmek ve
bunları yapmak veya yaptırmak.

h) Deniz altından ulaşımı ve haberleşmeyi
sağlayıcı altyapı projelerini yapım ve işletim
modelleri de geliştirerek planlamak, bu altyapılarla ilgili proje ve şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak, incelemek, incelettirmek ve
onaylamak, yapmak veya yaptırmak, yapımı
tamamlananları ilgili kuruluşlara devretmek ve
işletme esaslarını belirlemek.
ı) Denizleri, gölleri, nehirleri birbirine bağlayarak suyolu işlevi görecek kanal ve benzeri
altyapı projelerini yapım ve işletim modelleri
de geliştirerek planlamak, bu altyapılarla ilgili
proje ve şartnameleri hazırlamak, hazırlatmak,
incelemek, incelettirmek ve onaylamak, yapmak veya yaptırmak, yapımı tamamlananları
ilgili kuruluşlara devretmek ve işletme esaslarını belirlemek.
i) Denetim yapmak veya yaptırmak amacıyla gerekli her türlü fiziki ve teknik altyapı ve
tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve bunları denetlemek.
j) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri
yapmak.
(2) Birinci fıkranın (ğ) bendi kapsamındaki
teleferik, finiküler, monoray, metro ve şehir
içi raylı ulaşım sistemlerinin Bakanlıkça yapımının tamamlanmasından sonra, Bakanlık
bağlı, ilgili veya ilişkili kuruluşları dışında bir
kuruluşa mülkiyetinin maliyet bedeli üzerinden devri Hazine Müsteşarlığının uygun
görüşü alınarak düzenlenecek protokoller
ile gerçekleştirilir. Devralan kuruluş, merkezi
yönetim bütçesinden karşılanan proje maliyetlerinin ifa edildiği tarihe kadar, devredilen
projeden sağlanan tüm brüt gelirleri Hazine
Müsteşarlığınca belirlenen hesaba aktarır. Bu
hasılatın protokolle tespit edilen oran esas
alınarak belirlenen tutarı, hesabın bulunduğu banka tarafından Hazine Müsteşarlığı
hesaplarına aktarılır. Söz konusu oranı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Devralan
kuruluşun belediye bağlı idaresi, belediye
bağlı idaresinin ve/veya belediyenin sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğu
şirket olması hâlinde ve herhangi bir sebeple
faaliyetlerinin sonlandırılması hâlinde, bu fıkra kapsamında ilgili kuruluş tarafından yerine
getirilmesi gereken tüm yükümlülükler ilgili
belediye tarafından üstlenilmiş sayılır.”
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İspanya ile Ortak Proje Başlatıldı
Türkiye'deki balıkçılık yönetim sisteminin güçlendirilmesi
için Avrupa Birliği-Türkiye Eşleştirme Projesi kapsamında
İspanya ile ortak hareket edilecek. İki ülkenin uygulayacağı
proje için bir açılış toplantısı gerçekleştirildi.
Türkiye, balıkçılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması adına önemli bir uygulamaya
daha imza attı. Hazırlanan projede İspanya ile
ortak hareket edilecek.
Avrupa Birliği destekli “Türk Balıkçılık Yönetim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” açılış
toplantısı 23 Mayıs 2017 tarihinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Mehmet Akif Ersoy Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret
Yazıcı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür
Vekili Dr. Mustafa Altuğ Atalay, The International and Ibero-American Foundation for
Administration and Public Policies (FIIAPP) Direktörü Pedro Flores, AB Delegasyonu Başkan
Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, İspanya
Büyükelçisi Rafael Mendívil Peydro, İspanya
Tarım, Balıkçılık, Gıda ve Çevre Bakan Yardımcısı Alberto Lopez Asenjo katıldı.
Proje, Türk balıkçılık yönetim sisteminin
AB'nin Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) çerçevesinde güçlendirilmesini amaçlıyor. Balıkçılığın izlenmesi, denetimi ve gözetimine yönelik
hukuki ve teknik kapasitenin arttırılması, yasadışı, kayıt dışı ve düzenlenmemiş (IUU) balıkçılığa karşı yönetim tedbirlerinin geliştirilmesi
ve Türkiye'de ulusal balıkçılık veri toplama sisteminin daha da iyileştirilmesi projenin somut
hedefleri arasında yer alıyor.
OBP balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin
çevre, ekonomi ve sosyal açıdan sürdürülebilir
olmasını ve tüketicilere sağlıklı bir gıda kaynağı sunmasını amaçlıyor. Dinamik bir balıkçılık,
endüstrinin teşvik edilmesi ve balıkçılıkla geçinen toplumlara makul bir yaşam standardı
sağlanması da OBP'nin hedefleri arasında yer
alıyor.
1 milyon 690 bin Euro bütçeli eşleştirme
projesi, Türk balıkçılık yönetim sistemini bu
genel hedefler doğrultusunda daha da güçlendirecek.
Proje, Türk ve İspanyol idareleri ile işbirliği içerisinde yürütülecek.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali İşbirliği
Programı kapsamında Türkiye ve İspanya ortaklığında gerçekleşen “Türk Balıkçılık Yönetim
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’nin açılış
toplantısında bir konuşma yapan Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Nusret
Yazıcı projede emeği geçenlere teşekkür etti.
Tarım sektörünün gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelerin ekonomik hayatlarında
önemli bir yere sahip olduğunu belirten Yazıcı,

“Dünyada gelirlerin artması ve ticaretin büyümesiyle birlikte kişi başına düşen tüketim
artmakta ve bu da sektör içerisinde su ürünleri, tarihin ilk dönemlerinden beri insanların
beslenmesinde yer alan sahip olduğu önemli
besin değerleri ve sindirilebilirlik bakımından
üstün özellikleri bulunan her yaştaki insanın
dengeli ve sağlıklı beslenmesi için tüketmesi
gereken bir gıdadır.” dedi.
Müsteşar Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Gerek artan nüfusun gerekse yaşam standardının iyileşmesi sonucu hayvansal proteine olan ihtiyacın bugünkünün en az iki katı
artacağı yönünde bilim insanlarının öngörüleri
bulunmaktadır. Uzmanlara göre artan bu ihtiyacın önemli bir kısmının su ürünleri üretiminden karşılanacağı öngörülmektedir. Bu nedenle
biz yöneticilere, bilim insanlarına ve bu alanda
faaliyet gösteren tüm paydaşlara büyük görev
ve sorumluluklar düşmektedir.” dedi. Dr. Nusret
Yazıcı, tüm bu gelişmelerin balıkçılığın sorunlarının evrensel olduğunu ve balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir, yönetiminin ise ancak
biyolojik, çevresel, ekonomik ve sosyal faktörler dikkate alınarak sağlanabileceğini ortaya
koyduğunu belirtti. Balıkçılığın çok yönlü ve sorunlarının evrensel olması nedeniyle bugünün
dünyasında küresel düşünüp bölgesel hareket
etmek gerektiğini vurgulayan Yazıcı, “Hele
konu balık olunca bu daha da önem taşımaktadır. Çünkü balıklar ulusal sınırları tanımayan
canlılardır. Ortak bir kaynağı paylaşma hassas
ve dengeli bir yönetimi gerektirmektedir. Bunun için geçmişe nazaran daha çok uluslararası
işbirliğine ihtiyacımız vardır.” şeklinde konuştu.
Müsteşar Yazıcı, Türkiye ve İspanya ortaklığında yürütülecek Türk Balıkçılık Yönetim
Sisteminin Güçlendirilmesi adlı projenin bu
işbirliğinin güzel örneklerinden birisi olacağına
inancının tam olduğunu da sözlerine ekledi.
Kaynak: BSGM

Sür-Koop’tan Filistin’e Destek
İCFO Genel Kurul toplantılarına Filistinli Balıkçıları temsilen
katılan uzmanlarla yapılan görüşmelerde; Filistinli balıkçılar
yaşadıkları sıkıntıları Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez
Birliği’mizle paylaşmışlardı.
İsrail son olarak Mayıs ayında avlanma mesafesini 6 deniz milinden 9 deniz miline çıkarmıştı. İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde
yaklaşık 4 bin kişi balıkçılık yaparak 50 bin
kişinin geçimini sağlıyor. Bölgede balıkçılık
sektörü, İsrail'in avlanma menzilini sık sık 6

mile düşürmesi ve bazı kısıtlamalar getirmesi
nedeniyle geriledi.
Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında
1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa
kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip,
ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu
hakkına engel oluyor.
Söz konusu sularda avcılık yapamayan Filistinliler ihtiyacı olan protein kaynağını yetiştiricilikten elde etmek istiyorlar. Balıkçılık ve Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerle Filistinli balıkçılar devlet desteği ile su
ürünleri yetiştiriciliği eğitimi alacaktır.
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Sağlıklı Sucul Canlı Kaynaklara, Bugün
Olduğu Gibi Yarın da İhtiyacımız Olacak!
Bugünün “modern” insanı, kısa sayılacak sosyal tarihi içerisinde sürekli olarak doğanın temel yasalarını yaşamın belirleyici
gücü olmaktan çıkaracak bir düzenin imarı ile uğraşmış, yaban tarafından çevrili ilkel koruganlarını günümüzün yabanı
çevreleyen kalabalık betonarme kentlerine dönüştürmeyi başarmıştır.
Özellikle bu sürecin son yüzyılında sucul
yaşam ve çevre bilimindeki onca edinim ve
gelişmeye rağmen yerine alternatifler koymayı henüz başaramadığı canlı sucul kaynakları
neredeyse küresel ölçekte güdülen kısa vadeli
çıkarlar uğruna artan bir ivme ve sucul yaşamının dinamiklerini umursamaz bir anlayış ile
tüketmeye devam etmektedir. Oysa aynı kaynaklara bugün olduğu gibi yarın da –belki çok
daha hayati düzeyde– ihtiyaç duyacak olan
aynı “modern” insan, sömürdüğü tüm bu varlıkların, dengede olma durumunu onca zaman
gözetmediği doğal yapının devamlılığına ve
sürdürülebilir bir anlayışla kullanımına endeksli olduğunu anlamakta yüz yılı aşkın süredir
zorluk çekmektedir.
Üzerinde yaşayabildiğimiz tek gezegen olan
şu mavi kürenin mevcudiyetine ve dolayısı ile
doğasının devamlılığına dair güdülecek her çıkarın, kendi türümüzün geleceği bahanesiyle
güzelleyerek güttüğümüz bütün çıkarların da
kaidesini, garantisini oluşturduğu gerçeğini
hâlen ıskalıyor olmamız bu anlama zorluğunun
bir sonucu olsa gerekir. Bugün geldiğimiz son
noktada bozduğumuz ve bozulmasına neden
olduğumuz gezegen düzenini –belki de içten
gelen bir dürtü ile– özlemekteyiz. Günbegün
yok ettiğimiz doğal çevreyi özleyerek her fırsatta beton ve çelik kentlerimiz arasında sıkışmış –çoğu birbirinden kopuk– durumdaki yeşil
ve mavi kıyılarda soluklanmaya gayret eden,
ancak bunu yaparken bile tüketmeye, kirletmeye devam eden bizlerin hâli ise gerçek bir
ironidir.

Çevre bilincinden yoksun şekilde
doğaya karşı artan yönelim önemli
olumsuzluklara da zemin oluşturmaktadır.
Her geçen gün artan sayıda insan, kentsel
yaşamın rutininden sıyrılarak günlük kaygılarından uzaklaşmak için en basit ifadesi ile doğaya koşmaktadır. Kimi zaman elinde oltasıyla
gündoğumunu bekleyip kimi zaman suda kürek çekerek ya da kıyı patikalarında pedal basıp, sırtında çanta elinde kamera bir su kıyısına
inerek temiz ve sağlıklı bir sulak çevreye dair
duyumsadığı dürtüsel özlemi, doğanın huzur
veren kucağına duyduğu ihtiyacı gidermenin
–heyecanlı olduğu kadar keyifli– yollarını aramaktadır. Ancak doğaya karşı giderek artan bu
yönelim bireyin aynı varlıklara gelecekte de
ulaşmasına mani olabilecek önemli olumsuzluklara da zemin oluşturmaktadır.

Giderek kalabalıklaşan
nın ve tel çitlerin ne denli kifaancak, belirli bir çevre bilinyetsiz kaldığını görerek bu tarz
cini ve uygulayıcısı olduğu
uygulamalarla çevrenin, kaynakların, suyun ve balığın kotemanın/uğraşının kültürünü henüz kazanamamış
runamadığını bilecek kadar çok
bireylerce gerçekleştirilen
“insan” olayına tanıklık ettik.
kıyı ve su etkinlikleri, zaten
Ancak çevre konusunda cahil
oldukça hassas ve kırılgan
insanın aydınlanma reçetesinde su soluyanları anmaksızın
hâle gelen sulak alanların
yalnız metoda odaklı ve her
insan taşıma kapasitelerini aşarak da geri dönüşü
yazılan doğrudur varsayımıyla
zor, hatta yıkıcı etkiler ya“okuyun” şeklinde yeknesak
ratabilmektedir. Oysa ticaçıkarımlar önermenin yetersiz
Bahadır ÇAPAR
ri olduğu kadar rekreatif
kaldığını, başta doğru gibi göSu Ürünleri Yüksek Mühendisi rünen bu tarz kestirme öneraçıdan da kıymet taşıyan
melerle sorunun kaynağını
balıkçılık gibi aslen ciddi
Sürdürülebilir Balıkçılık Çevre
teşkil eden bilgisizlik ve umuruğraşıların hem metodik
Araştırmaları Derneği
samazlığı
gideremediğimizi
hem de etik yönü, özlemle
Kurucu Başkanı
her geçen gün büyüyen çevre
karışık bu ham doğa hevesi ile mayalandığında; insan zihninde müspet
sorunsalına baktığımızda bir kez daha görüyoruz. Fiziki ve yasal engellemelerden daha kalıcı
farkındalıkların oluşması ve içerisinde bulunulan doğal çevrenin yetkin bir bilinç hükmünde
ve kesinlikle çok daha etkili olanının zihinlerde gezegen bilinci ve içten gelen korumacı
kontrollü ve sürdürülebilir bir ölçekte kullanılması sonucunu doğuracaktır.
bir şuur yaratmak olduğunu unutmaksızın ‘bir
olta bir balık’ algısını henüz aşamamış bireyBalıkçılık temasında örgütlenen
lerin rekreasyon ihtiyacına ket vurmak yerine
toplulukların yöneylemi, rekreasyonel
bunu yönlendirici ve yönetici mekanizmalar
etkinliklere güdümlü insan merkezli
oluşturmalı, her fırsatta suyu ve balığı soranpilot uygulamalar ve çözüm odaklı proları, suyun ve balığın sorununa dönüşmeden
jeler ortaya koymak olmalıdır.
şuurlandırmalıyız.
Sivil toplumun bu yolda ilerleyen aktörleri,
Dünya’nın, biz ziyankâr evlatlarına sunduğu
canlı ve doğal kaynaklarla bu kaynakların ve
hepsinden önemlisi suyun doğru ve akılcı kullanımına odaklanabilmelidir. Diğer bir ifade ile
sucul yaşamı koruyarak sulak alanların rekreasyonel kullanımına dair kişisel farkındalıklarımızı ya da paydaşı olduğumuz türlü tespitleri
ve çözüme ilişkin akıl edişleri kılavuzlayıcı bir
güce dönüştürmek maksadı ile kurulmuş tematik sivil toplum örgütlerine ihtiyaç vardır.
Kısacası SÜBAÇAD gibi, yegâne gezegenimize
dair duyduğumuz ve “Dünyalılık şuuru” olarak
da özetlenebilecek mesuliyetin gerekliliklerini
–en azından kendi lokalinde ve balıkçılık gibi
teknik olduğu ölçüde rekreatif değer atfedilen
uğraşılar kapsamında– gerçekleştirebilmeyi
amaçlayan müstesna yapılar tesis edilmeli,
nitelik artışı ile birlikte sayıları çoğalmalıdır.
Fakat temel amaçları içerisinde sucul çevrenin, bilinen tüm dinamik unsurları ile korunmasının da yer alması gerektiğine inandığım
sivil toplum kuruluşları, insan olgusunu bu
dinamiklerin dışında tutmayı öngören salt bir
Oysa kendi kıyılarımızda sürdürülebilirliği
doğayı koruma, hayvanları yaşatma dernekleamaçlamış ‘sürece odaklı’ balıkçılık uygulari gibi çalışmamalı, böyle sanılmamalıdır. Aynı
maları geliştirerek çevresel rekreasyon olaşekilde sadece bir balıkçılar ya da balıkçılık dernaklarını belirleme hedefi güden çalışmaların
neği de değildir balıkçılık sorunsalını çözmeye
yetersizliği kıyı, su ve sucul canlı kaynaklamuktedir olacak olan. Böylesi bir gaye ile bir
rımızın yönetimine egemen kılınan ‘sonuca
araya gelerek örgütlenen bireylerin ortak aklı
odaklı’ anlayışın bulanıklılığı her geçen gün
meselelerin rekreatif yönlerine güdümlü insan
artan belirsizlikleri ile ortada durmaktadır. Bu
merkezli pilot uygulamalar ve çözüm odaklı
çerçeveden hareket ile denizel kaynakların
projeler ortaya koyan bir yön eylemi de akıl
sürdürülemez bir mecraya kaymasındaki en
edebilmelidir. Ancak bu şekilde sucul çevreye
önemli beşerî etki, millî politikaların ve yerel
duyarlı ve bununla ilintili bilinçli meşguliyetler
uygulamaların küresel izlemelere entegre oledinmiş birey sayısını toplum genelinde artıramaktan uzak kalışı şeklinde değerlendirilebilir.
rak gerek kamuda gerekse kurumsal arenada
Daha fazla zaman ve kaynak kaybetmeksizin
ciddi farkındalıklar yaratmaktan bahsedilebilir.
balıkçılık ve çevre araştırmaları alanında elde
edilen küresel veriler ve uluslararası yönelimKaynakların korunarak sürdürülebiler ışığında bölgesel yöneylemler ortaya koyalirliğinin sağlanmasında fiziki ve yasal
bilme yetisine kavuşmamız, gelecek nesillerin
engellemelerden daha kalıcı ve etkili
yaşam kalitesi üzerinde göz ardı edilemez kaolanı şüphesiz; bugün hesabını yarızanımlar elde edebilmemizin anahtarı olarak
nınkinden kıymetli gören zihinlerde
görülmelidir.

Dünyalılık bilincini tesis edebilmektir.

Doğayı korumak için önce “insan” demeliyiz.
Çünkü; cahil insanın karşısında uyarı levhaları-

Rekreatif uğraşılar kişinin yaşam
kalitesine ve sosyal kimliğine müspet
katkılar sağlamaktadır.

Çevre bilincinden yoksun insana kitap ezberletircesine bilgi yığınları sunarak onu “eğreti” bir yeşil olgunluğu zorlamaktansa korunmuş bir çevrede, temiz tutulabilmiş bir kıyıda
mutlu ve keyifli olunabileceğini uygulamalarla
göstermek, onu bu etkinliğin içerisine dahil
etmek çok daha yapıcı olabilir. İnsan, –elbette
bu işe uygun alt yapı olanaklarına sahip bir
mecrada– ama olta atarak ama kürek çekerek
ya da pedal basarak meselenin kıyısında durmaya değil içinde olmaya özendirilebilir. Aynı
zamanda bu rekreatif uygulamalar, disipline
yönleriyle uygulayıcısını teknik ve metodik
gelişime de zorlayacağından –doğru bir kaynaktan beslenmeleri hâlinde– düşünsel yaşam
kalitesine ve sosyal kimliğe de müspet katkılar
sağlayacaktır. İşte bizler yıllardır sürdürdüğümüz kişisel uygulamalarımız ve edindiğimiz
tematik tecrübelerimiz ışığında bu tip olanakların belirlenmesine, nitelikli alan uygulamalarının geliştirilmesine çalışarak –kimi yerde
saha, kimi yerde etkinlik odaklı yönlendirme
ve örneklemelerle– toplumsal düzeyde yokluğundan yakındığımız Dünyalı olma bilincinin
birey özelinde tesisine çalışacağız. Amaçladığımız bu düşünsel gelişim, insan, rekreasyon
ve çevre ilişkisindeki kritik etkileşimi makul bir
çerçeveye oturtacağı gibi söz konusu uğraşıların niteliğini rafine ederek rekreasyonistlerin kişisel tatmininde de kalite artışı sağlaya-

caktır. Bu fevkalade önemli bir faydadır, zira
kişisel anlamda tatmin sağlayarak özgüven
kazanmış bireyler toplumsal ilerlemede de lokomotif roller üstlenebilmektedir.
İnisiyatiflerimiz doğrultusunda konuya duyarlı kişi ve kurumlarla şekillendireceğimiz akıl
ve güç birlikteliklerinin tespit ettiğimiz sorunların çözümüne önemli katma değerler sağlayacağını ümit ediyor, suyun ve yaşam verdiklerinin devamlılığına, denge dinamiklerinin
sürdürülebilirliğine katkı sağlayabileceğimiz
inancı ile yola çıkıyoruz. Uzun soluklu bu mücadelede kat edeceğimiz yol arpa boyuyla dahi
ölçülse hem çocuklarımız hem de Dünya’mız
için temiz ve canlı bir maviye feda edilecek
hiçbir gayretin boşa gitmeyeceği düşüncesiyle hevesimizi diri tutma çabasında kuşkusuz
ısrar edeceğiz. Belki suyu solumayı hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz ama onu okumayı hergün ve hergün yeniden deneyecek, Dünya’nın
sandığımız kadar büyük, canlı kaynaklarının ise
tükenmez olmadığının farkındalığı ile nehirden
denize değin aslında ‘tek bir su’yun kıyısında
yaşamaya devam edeceğiz.
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Uskumru Pilaki
Oruçluyken kaç hamsi yersin?
Dursun, Temel’e sormuş:
-Oruçlu oruçlu kaç hamsi yiyebilursun Temel?
-100 tane yiyebilurum.
-Hadi ordan, yesen yesen 1 tane yiyebilursun, gerisini oruçsuz yemiş olirsun,” demiş.
Bu espri Temel’in çok hoşuna gitmiş. Bir gün yolda giderken Cemal’i görmüş ve hemen sormuş:
-Uşağum oruçlu oruçlu kaç hamsi yiyebilursun?
Cemal:
-50 tane, demiş.
-Ha uşağum 100 tane deseydun sana müthiş bir espri yapacaktum da!

Balık Yemenin Faydaları
Sağlıklı bir yaşam için balık tüketiminin şart olduğunu
belirten uzmanlar, balık zengini bir ülke olmamıza rağmen
dünya genelinin yarısı kadar balık tükettiğimizi söylüyor.
Peki balık yemek neden bu kadar önemli?
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan
Kızıltan, balığın sağlık açısından en önemli
faydalarını sıraladı.

BALIĞIN FAYDALARI
Haftada iki kez balık yenmesi bebeklerde;
otizm, hiperaktivite, dikkat eksikliği gibi rahatsızlıkların etkilerini azaltabileceğinin kanıtlandığını anlatan Kızıltan, balık tüketiminin diğer
faydalarını ise şöyle maddeledi:
1- ALS Hastalığı’nda bağışıklığı güçlendirecek besinlerin tüketilmesi ve gün içinde yeterli besin alınması sağlanmalıdır.
2- Vücut direncinizi artırmak için, haftada 2
defa omega-3'ten zengin, sağlıklı protein kaynağı balık tüketin.
3- Hep o özendiğiniz kaymak gibi cilde ve
sırma gibi saçlara sahip olmak istiyorsanız, balık yiyin. Balık; içerdiği değerli protein, vitamin
ve mineraller sayesinde cildinizin rengini düzenler ve saçlarınızı canlandırır.
4- Yoğun iş ortamı ve günlük hayatın koşuşturmacasında sorunlar üst üste gelebiliyor.
Yapılan çalışmalar, omega-3 yağ asitlerinin
depresyona karşı korunmada büyük fayda
sağladığını ortaya koyuyor.
5- Japonya'da yapılan bilimsel çalışmalarda,
palamutun içerisinde yer alan bir protein yapısının yüksek tansiyonu düşürdüğü belirlendi.
6- Omega-3 retina, beyin ve sperm hücrelerinin tam olarak çalışmalarını sağlar. İyi kolesterolü (HDL) arttırır. Yetersizliğinde; görme bozuklukları, depresyon; konsantrasyon, dikkat
ve davranış bozukluklarına neden olabiliyor.
7- Birçok araştırma, çok balık yiyenlerin kalp
krizi riskinin yarı yarıya azaldığını göstermiştir. Enfarktüs geçirdikten sonra, balık yemeye
başlayan erkeklerdeki ölüm oranı ise yüzde 29
azalıyor. Haftada 2 kez balık kalbinizi korur.
8- 12 ay boyunca tüketilebilen karidesin
faydaları say say bitmiyor. Kanserden, kemiklere dişlere, beyin fonksiyonlarından, kan yapımına kadar faydalı olduğu birçok konu var.
9- Yenilebildiği takdirde balığın kılçıkları, kafası ve kuyruğu kalsiyum bakımından oldukça
zengindir. Özellikle hamilelikte ve kemik erimesinde çok faydalıdır.
10- Tırnaklarınız çabuk mu kırılıyor? Balık,
içerisinde yüksek oranda bulunan A vitamini
güçlü tırnaklara sahip olmanıza yardımcı olur.
11- Izgarada pişirilmiş 1 orta boy levreğin
sadece 300 kalori olduğunu biliyor musunuz?
Sinir sisteminizin ve bağışıklık sisteminizin
ihtiyaç duyduğu pek çok vitamini tek bir besinden almak için sofranızdan balığı eksik etmeyin.
12- Balığın pullarının yüksek oranda kalsiyum ve fosfat içerdiğini belirten Japon bilim
adamı Kohei Kihara, eklem ağrıları ve cilt yu-

muşaklığı için balık pullarının bulunmaz bir ilaç
olduğunu belirtiyor.
13- Diyet yaparken kas kaybının önüne geçmek için beslenmenizde balığa yer verin.
14- Düzenli balık tüketiminin depresyon
riskini yüksek oranda azalttığı öne sürülmektedir. Mutluluk için haftada iki öğün balık tüketin.
15- Mevsim geçişlerinde hastalıklardan
korunmak için beslenmenize özen göstermelisiniz. Dengeli ve sağlıklı bir beslenme için sofranızdan balığı eksik etmeyin.
16- Düzenli balık yiyen büyüme çağındaki çocukların boyları çok daha hızlı ve sağlıklı
uzar.
17- Omega-3 yağ asitleri sinirleri koruyarak
migren ataklarını azaltmaya yardımcı olur.
18- Omega-3 bakımından zengin balık, metabolizmanızı hızlandırarak, dengeli bir beslenme düzeninde tüketildiğinde kilo vermenize yardımcı olur.
19- 200 gramlık ızgara çipurada 240 kalori bulunurken 1 tabak patates kızartmasında
430 kalori olduğunu biliyor musunuz?
Soğuk havalarda hastalıklardan korunmak
için beslenmenize daha çok önem vermelisiniz. Güçlü bir bağışıklık sistemi için sofranızdan balığı eksik etmeyin.
20- Beslenme alışkanlığı küçük yaşta şekillenir. Çocuklarınızın beslenmesinde bol bol
balığa yer vererek, onlara sağlıklı bir gelecek
hazırlayın.
21- Güçlü zihinler için haftada en az 2 öğün
balık tüketin.
22- Yapılan araştırmalarda göre düzenli balık tüketimin depresyona yakalanma ihtimalini
yüzde 17'ye kadar azalttığı öne sürülmektedir. Daha mutlu ve daha sağlıklı bir hayat için
haftada en az iki öğün balık tüketin.
23- Soğuk havalarla birlikte vücut metabolizmasının ve hareketinin azalması kilo almanıza neden olabilir. Kışın da kilonuzu korumak ve
vücut direncinizi yüksek tutmak için sofranızdan balığı eksik etmeyin.
24- Yapılan çalışmalar sonucunda haftada
en az iki öğün balık tüketen çocukların akranlarına oranla yüzde 27 daha zeki olabileceği
sonucu ortaya konmuştur.

Uzun zamandır denizlerimizde avlanılamayan uskumru
Marmarada avlanmaya başladı. O zaman fırsatı kaçırmayalım
ve lezzetli bir uskumru pilaki yapalım.
Gerekli Malzemeler
2 Adet Uskumru
3 Yemek Kaşığı Zeytinyağı
1 Adet Soğan
2 Adet Domates
3 Diş Sarımsak
1 Adet Defne Yaprağı
6 Tane Karabiber
1 Tatlı Kaşığı Tuz
4 Dilim Halka Kesilmiş Limon
1 Su Bardağı Su
Maydanoz
Ön Hazırlık:
Balıklar temizlenecek, parçalanacak, yıkanacak ve süzülecek. Soğan soyulacak, yarım ay
doğranacak. Domates soyulacak, küp doğranacak. Sarımsak soyulacak ve yemekte bütün
kullanılacak. Maydanoz kıyılacak.
Uskumru nasıl temizlenir:
Uskumru pilakide bütün ya da parça olarak
kullanılabilir. Parça kullanılacaksa; uskumru
bıçakla solungaçların altından ve enseden
başlamak üzere, gövdeye doğru ‘V’ şeklinde
başı kesilir ve çıkartılır. Yüzgeçleri kesilir. Karın
bölgesi, iç organlarını çıkarmak için yarılır ve iç
organları alınır. Kuyruk kesilir ve atılır. Balık,
baş kısmı sola ve sırt kısmı bize doğru yatay
olarak yatırılır. Bıçak yardımıyle balığın kuy-

ruk kısmından başlayıp, kılçık paralelinde başa
doğru balık ikiye ayrılır. Ve son olarak balık,
orta yerinden ikiye bölünür. Sonuç olarak bir
uskumru dört parçaya bölünmüş olur.
Pilaki Harcının Hazırlanması:
Karıştırma kabı içerisine doğranmış soğan,
domates, maydanoz, bütün sarımsak, tane karabiber, tuz katılacak ve karıştırılacak.
Maharetini Göster:
Tencere içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı
konulacak ve yayılacak. Üzerine defne yaprağı
ve pilaki harcının yarısı ilave edilecek ve yayılacak. Ardından balıklar uygun bir şekilde yatay
olarak dizilecek. Üzerine kalan harç yayılacak,
1 su bardağı su ilave edilecek ve limon dilimleri
uygun bir şekilde dizilecek. Ocak ısısı yükseltilecek, malzemeler kaynamaya başladıktan
sonra tencerenin kapağı kapatılacak. Ocak ısısı,
en düşük ısı konumuna getirilecek. Saat’a bakılacak, bir yere not edilecek. Tam, 40 dakika
süre sonunda uskumru pilakiniz servise hazır.
Afiyet olsun.

Bunları Biliyor
Muydunuz?
• En hızlı balık olan
Black marlin (Istiompax
indica) 130 km hıza
ulaşabilir.
• Dünyanın en uzun
ömürlü balıkları, 205 yıl
yaşayabilen Rougheye
kaya balıklarıdır.

• En küçük balık
Trimmatom nanus, Hint
Okyanusu’nda yaşayan
bir kaya balığıdır. Tam
büyüklüğe ulaştığında
boyu yaklaşık 2 milimetredir.
• En büyük balık balina
köpekbalığıdır. Ağırlığı

21.500 kiloyu geçebilmekte, boyu 16 metreye
erişebilmektedir. Bu
balık insanlar için zararsızdır, genelde yüzen
planktonlarla beslenir.
• Dört gözlü balıkların
gözleri ikiye bölünmüştür. Balık yüzeyin altında
yüzdüğünde gözün üstü
suyun üstünü, gözün altı
suyun altını görür.

• Karayutan kendi
büyüklüğünün iki katını
yutabilir. Ağızlarında, çenelerini çok açabilmeye
olanak veren menteşe
yapıları bulunur.

• Uçan balık uçabilen
bir balık olarak bilinmesine rağmen aslında
süzülür. Bu balık, yan
yüzgeçlerini kullanarak
suyun yüzeyinden 3
metre yükselebilir.
• Yürüyen yayın, oksijeni soluyabilen özel
yapıları sayesinde suyun
dışında 4 gün yaşayabilir
ve yan yüzeylerindeki
ayaksı yapılar sayesinde
bir gölden başka bir göle
sürünebilir.
• Dünyada en çok
bulunan balık, küçük tatlı
su balığı olan ışıldakbalığıdır. Bilim adamları,
ışıldakbalıklarının sayısının trilyonlara ulaştığını tahmin etmektedir.
Ayrıca tatlısu balığının da
birçok türü vardır.

Yeni web sayfamız hizmete girdi.

www.sur.coop
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S.S İstanbul Bölgesi
Su Ürünleri Kooperatifler Birliği
İstanbul Su Ürünleri Kooperatifler Birliği 1980 Yılından bu yana bölgesinde faaliyetine devam etmektedir.

Bölge Birliğimizin kuruluş amacı; Ticari olarak sürdürülebilir balıkçılığın bölgemizde tesisi
ve devamlılığı, avlanan ürünlerin en değerli
şartlarda pazarlanması ve bu yönde yapılacak
çalışmalarda, bağlı kooperatiflerimize, eğitim,
pazarlama, danışmanlık, yapısal çözüm üretimi ve tesisi gibi konularda fikir, kaynak ve yol
göstericilik sağlamaktır. Yönetim Kurulumuz:
Başkan: Erdoğan Kartal, Başkan Yard: Mehmet
Rıfat Akyüz, Muh Üye: Barbaros Akmaral, Üye:
İsmet Çolakoğlu, Üye: Bilal Ergülen’den oluşmaktadır.

Bölge Birliğimiz İstanbul’un farklı bölgelerinde bulunan kooperatiflerimizin
ortaklıklarıyla hizmet vermektedir.
Çalışmalarımız: İstanbul gibi geniş bir yüz
ölçümde kooperatiflerin düzenli ve aktif çalışmalarını sağlamak adına her yıl mart ayı başında yapılan geleneksel hale getirdiğimiz üç
günlük çalıştaylar düzenlemekteyiz. 5’incisini
bu yıl Antalya’da gerçekleştirdik. Daha önce iki
kez Kıbrıs Magosa bir kez de Girne Bölgesinde
yapılan çalıştayların ilk ve tek olan yurtdışı çalıştayımızı Yunanistan’ın Selanik şehrinde gerçekleştirdik.

İstanbul Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği olarak eğitime çok önem
vermekteyiz. Ve Sürdürülebilir Balıkçılık
kavramını ilke edinmiş durumdayız. Bu
amaçla daha çok gidilecek yolumuzun
olduğunu bilerek çalışmalarımıza İstanbul, Ankara arasında aralıksız devam
etmekteyiz.
Tüm bu konularda üstün gayret ile 36 yıldır
çalışmamıza rağmen, ne yazık ki istediğimiz
mesafeyi kat edemedik. Bunun sebepleri ise;
• Pazarlama Yetersizlikleri; Birliğimize bağlı
birçok kooperatifimiz, avladıkları ürünleri kooperatif olarak piyasaya sunmaktadır. Hem son
tüketiciye daha uygun fiyatlı ve daha taze ürün
götürmek hem de balıkçımızın daha kazançlı
sezonlar geçirmesini sağlamak ana amaçtır.
Balıkçılığımızın sürdürülebilir olması için,
balıkçılarımızın yakaladıkları balıkları kooperatifler üzerinden satmamız çok önemlidir. Bu
ilkeyle yola çıkarak; Balık halinde bizlere satış
yeri tahsisi edilmediğinden aldığımız karar ile
İstanbul’un her ilçesine bir balık perakende
satış yeri ve pişirme yeri projesinin son aşamasına geldik. Amacımız üreticiden tüketiciye
aracısız balık satışı gerçekleştirmektir. Çok
yakında pilot ilçe olarak ilk Bakırköy’de açılışımızı gerçekleştireceğiz. Eğitimlere verdiğimiz
önemle birlikte daha da artırarak kooperatiflerimizi daha da işlevsel hale getirmeyi planlamaktayız.

BİRLİĞE BAĞLI KOOPERATİFLERİMİZ:
S.S HEYBELİ ADA SU ÜRÜNLERİ KOOPERAT
SS.BURGAZ ADA SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
SS.KINALIADA SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
SS.ANADOLU HİSARI SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
SS.ANADOLUKAVAĞI SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
SS.BEYKOZ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
SS.BEYOĞLU SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
SS.GÜZELCE MAHALLESİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
SS.BÜYÜKÇEKMECE SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S BAKIRKÖY SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S ORTAKÖY SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S.MİMARSİNAN SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S EMİÖNÜ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S.FATİH SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S KÜÇÜK MUSTAFAPAŞA SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S KADIKÖY SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S BOSTANCI SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S KARTAL SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S GARİPÇE SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S RUMELİKAVAĞI SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S YENİKÖY MAHALLESİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİ
S.S. SARİYER MERKEZ MAHALLESİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S İSTİNYE MAHALLESİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S SİLİVRİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S SELİMPAŞA BELDESİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S ŞİLE İLÇE MERKEZİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S HAVUZBAŞI, KULELİ, BAHÇELİEVLER,
M.AERSOY VE EMEK MAHALLESİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S ÜSKÜDAR SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S ZEYTİNBURNU İLÇESİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S AĞVA SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S EYÜP SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S KARABURUN SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S AVCILAR SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
S.S TUZLA SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ

