




BALIKÇILIK KOMİSYONU RAPORU

Hazırlayan 

Hüseyin COŞKUN (Meclis Başkanı ve Belediye Başkan Vekili - Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı) 

Mustafa BALCI - (Meclis Üyesi - Gazeteci - Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonu Başkanı)

Hayrettin DERELİ - (Meclis Üyesi - Mali Müşavir - Engelsiz Yaşam ve Araştırma İnceleme Komisyonu Bşk.)

Grafik Tasarım 
Oya ÜNGÜDER

SARIYER BELEDİYESİ 
Pınar Mah. Günyüzü Sk. No:2 Sarıyer / İstanbul

Tel: 444 1 722  - www.sariyer.bel.tr

3

SARIYER BALIKÇILIK RAPORU





5

SARIYER BALIKÇILIK RAPORU





DALGALI VE BULANIK SUDA  
BALIK AVLANMAZ

SUYA BAKMAK BALIKÇILIĞIN TEMEL ÖZELLİĞİDİR  
Türkiye balıkçılığının en büyük sorunu, merkezi otoritenin balıkçılık 
sektörünün temel sorunlarına köklü çözüm üretememesi, kaynak 
yönetimi konusunda zafiyet göstermesi, balıkçıların birlik ve beraber-
lik içerisinde sektörün sorunlarını çözümlemedeki isteksizliği, kabul 
edilmeyen balık avcılığının ülkemize yansıyan ve balıkçılığımızı 
tehlikeye atan uygulamaları çevre, deniz ve su kirliliği atık sularının 
kıyılara boşaltılması, günümüzde halen sektörü ayrı bir bakanlıkta 
temsil edememiş olması ülke sorunları olarak gündeminde yerini  
korumaktadır. 

“Bulanık ya da dalgalı suda balık avlanmaz” der balıkçılar. Haliy-
le merkezi otoritenin çözümleyemediği ve çözüm üretmek zorunda 
kaldığı tüm sıkıntıları yerel yönetim olarak Sarıyer Belediyesi’nin de 
özellikle ele alması gereken konular olarak görmekteyim.
Çeşitli yasal açmazlar ile uğraşan Boğaz Belediyeleri konuya iliş-
kin çıkış yolu göstermek zorundadır. Balıkçılığa ilişkin saha analizi 
yaptırıp network oluşturmak bizlerin asil işlevi olmalı ve yasal olarak 
düzenlemelerin acilen çıkarılması gerekmektedir.

Bu bağlamda sektöre ve balıkçı esnafına bakışımızı bilimsel, 
çağdaş ve modern bir zemine oturtmak zorundayız. Çünkü amaç 
Sarıyer’deki mevcut balıkçı ve filosunun sorunlarına çözüm üretebil-
meye katkı sağlayabilmektir. Bunu yapabilen belediye, bünyesinde 
oluşturduğu balıkçılık ve su ürünleri biriminin sorunlara çözüm öne-
rileri getireceğini, tarafların sorunlarını ve yaşam koşullarını da göz 
ardı etmeden geleceğe ışık tutmayı hedef edinip, Sarıyer’de balıkçı-
lık ve su ürünlerine sözde değil özde katkı sunmayı misyon edinmiş 
olacaktır. Bu doğrultuda da çalışmalarını sürdüren ve projelerini 
hazırlayan yerel yöneticiler olarak yatırımlarımızı adım adım hayata 
geçirmek zorundayız.  

Afrika atasözünde şöyle deniliyor; Sular yükselince balıklar  
karıncaları yer, sular çekilince karıncalar balıkları yer.

Bu bağlamda, sorunlara balığımıza sahip çıkarak ve balıkçımızı 
mağdur etmeden çözüm aramalıyız.

Sarıyer Belediye Başkanı 

İnş. Müh. Şükrü GENÇ
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YAZI DA, KIŞI DA GÜZEL SARIYER

SARIYER BALIKÇILIK SORUNLARI
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SARIYER VE BALIKÇILIK
Sarıyer İlçesinin Türk Balıkçılık Tarihindeki Yeri

Üç tarafı deniz olan, gölü ve nehirleri ile her tür balıkçılığın yapıldığı ülkemizin, en önemli balıkçılık merkezi 
İstanbul, İstanbul’un merkezi de Sarıyer’dir.

Sarıyer ilçesinde; Rumeli Hisar, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu ve Çayırbaşı, Kilyos, Kısırkaya da olta 
balıkçılığı ve küçük ağ balıkçılığı yapılmaktadır. Büyükdere, Sarıyer, Yenimahalle, Rumeli Kavak, Garipçe ve 
Rumelifener’de günümüzde en son teknoloji araçları kullanılarak balıkçılık yapılmaktadır. Bu bakımdan Sarı-
yer’in ülke balıkçılığındaki yeri çok üst düzeydedir.

Günümüzde, taka, çektirme ve alamanalarla yapılan balıkçılık terk edilmiştir. 25-30 yıldan beri saç tekneler 
kullanılmaktadır. 25-30 metre civarında olan sac tekneler son birkaç yıldan beri 40 metreden başlamakta ve 
gemi özelliğini alacak şekilde 59 metreye ulaşmaktadır.

Ülke nüfusunun artması ile birlikte, balıkçılık da iş alanı olarak yoğunluk kazanmaktadır. On onbeş yıl öncesine 
kadar Türkiye genelinde 150-200 gırgır takımı varken günümüzde 300‘ün üzerinde gırgır takımı var. Bunlara 
trolcular, voliciler, küçük ağ balıkçılığı yapanlar, midyeciler, oltacılar ve dalyan balıkçılığı da eklenirse Sarıyer’in 
ne denli önemli bir balıkçılık merkezi olduğu ortaya çıkar.

Sarıyer Belediyesi ile KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) örgütünün birlikte yaptıkları balıkçılık konferansında 
sorunlar ortaya yatırılmış; Türk balıkçılığının, dolayısıyla Sarıyer’deki balıkçılığın sorunlarının neler olduğu 
tartışılmıştır. Ortak alınan kararların açıklanması ile durum çok daha iyi anlaşılacaktır.

Artık denizlerimizde yeteri kadar balık ve balık türü yoktur. Bazı balık avlama türleri de zamanla kaybolmuştur. 
Dip ağcılığı, kılıççılık, sepetle balık avlama, serpme/saçma balıkçılığı artık yapılır olmaktan çıkmıştır. Dalyan-
cılık ise sadece bir iki dalyanla direnmeye çalışıyor… Neden böyle oluyor bunu tartışmak gerekirse varılacak 
sonuç: Yanlış avlanma, avlanma süresinin uzunluğu, teknolojinin anormal şekilde kullanılışı, radar sisteminin 
terk edilmemesi, deniz ve çevre kirliliğinin doruk noktaya ulaşmasıdır. Tabii buna, gırgırlardaki ağların uzunluk 
ve derinliklerinin de anormal büyüklükte olduğu eklenirse vahim durum meydana çıkar.

En son teknolojiyi kullanan Sarıyerli balıkçılar, yeterince av olmadığı için iki yıldan beri yurtdışına (Mori-
tonya) gidiyor. Orada yasalara uygun şekilde, verilen kota dışına çıkmadan avlanıyorlar. Türkiye ekonomi-
sine kaynak sağlıyorlar. Bu demektir ki Sarıyer’li balıkçıların sadece Sarıyer ekonomisi üzerinde değil ülke 
ekonomisi üzerinde de büyük etkisi vardır. Bu nedenle balıkçılık Sarıyer için çok önemli ve gereklidir.  

Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet, Pontus’u fethettikten sonra, balıkçılığın İstanbul’da gelişmesi için 
Trabzon’dan 60 aileyi İstanbul’a getirtir ve sahil şeridinde yer alan insanlara balıkçılığın nasıl yapılacağının 
öğretilmesini ister. Yine aynı şekilde Kanuni Sultan Süleyman Belgrat Seferi sırasında esir aldığı bir köyün Sırp 
olan bütün halkını beraberinde getirir ve Belgrat Ormanı içindeki Petra Köyü’ne yerleştirir. Petra Köyü bilahare 
Belgrat olur ve sonraki padişahlar o köy halkına; Belgrat ormanı içindeki barajların temiz tutulması görevini 
verir. Köy halkı 19. yüzyılın sonlarına doğru bentlerin temizliğine bakamadıklarından kolera salgını meydana 
gelir. Durumu öğrenen Sultan II. Abdülhamit tarafından köy ortadan kaldırılır ve yerine ormanın dışında olan 
bugünkü Bahçeköy’ü kurdurur.

Tarihte bu kadar önemli önlemler alınırken, günümüzde balıkçılığın gelişmesi için yeterli önlemlerin alınması 
ve uygulanması takip edilmeli; Sarıyer eskiden olduğu gibi büyük balıkçı merkezi özelliğini yine kazanmalıdır.

Bizans ve Osmanlı dönemine bakılacak olursa görülecektir ki Sarıyer, Boğaziçi’nde balıkçı köyü olarak göste-
rilir. Sarıyer bu özelliğini kaybetmemelidir.
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Sarıyer ilçe olarak Türkiye balıkçılığının tarihinde öncelikli ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Sarıyer mülki 
sınırları içerisinde bulunan Baltalimanı’ndaki Damat Ferit Paşa Yalısı Osmanlıların son dönemlerinde yaz 
aylarında balıkçılık kurslarının yapıldığı yerdi.  

Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarında da aynı uygulama burada sürdürülmüştü. Ülkemizdeki ilk balıkçılık ensti-
tüsünün kurulduğu yer Baltalimanı’dır (1931-1936). En son 1951 yılında Türkiye’nin ilk hidrobiyoloji araştırma 
enstitüsü de Baltalimanın’da kurulmuştur. (1951-1983).
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BOĞAZIN BALIK GÖZÜ SARIYER
- BALIKÇILIĞA GENEL BAKIŞ -

İstanbul ve hatta ülkemizde balıkçılığın en yoğun olarak yapıldığı yerler ilçemizde bulunmaktadır. Ülkemizin 
en büyük balıkçı barınağı olan Rumeli Feneri balıkçı barınağı da ilçemiz sınırları içerisindedir. 

Sarıyer’de balıkçılık  faaliyetlerinin etkilendiği gruplar,

- Su Ürünleri Kooperatiflerinin Üyeleri              950  kişi
- Balıkçı aileleri                                               10.000 kişi
- Perakende su ürünleri satıcıları                           50  kişi

İlçemizde ekonomik olarak önemli bir yere sahip olan balıkçılıktan geçinen nüfus aileleri ile birlikte 
düşünüldüğünde 10-12 bin kişiyi bulmaktadır.

İşyeri                                                                     Envanter sayı

Su ürünleri perakende satış yeri 48
Su ürünleri işletme değerlendirme tesisi 6
Soğuk ve donmuş muhafaza deposu 2
Dalyan 2
Barınak 7

Yoğun balıkçılık yapılan ilçemizde Sarıyer Su Ürünleri Müdürlüğü’nün kayıtlarına göre balıkçılıkla ilgili iş yeri 
sayıları yukarıdaki tabloda görülmektedir. Bu iş yerlerine ilave olarak ayrıca 2 dalyan ve 7 barınak ta bulun-
maktadır. 

İlçemizde bulunan balıkçı barınakları yaklaşık 550 tekne kapasitesine sahiptir. 

Barınaklar içinde Rumeli Feneri barınağı 530 tekne kapasitesi ile en büyük barınma alanıdır. 

İstanbul’da toplam 2002, Sarıyer’de ise toplam 550 tekne bulunmaktadır. Bunlar 64 gırgır, 56 voli, 53 trol ve 
327 küçük tekne olarak sınıflandırılmıştır. 
 
Sarıyer’de avlanan balıklar, balık hallerinde, İstanbul ve çevre illerde taze tüketim, satış ve işleme tesislerin-
de değerlendirilmekte; soğuk hava depolarında muhafaza edilmektedir. 

Sarıyer İstanbul balıkçılığının %35’ini karşılamaktadır. 

Kumkapı haline giren yıllık balık miktarı : 50.000 ton
Sarıyer balıkçıları tarafından getirilen : 17.500 ton

Balıkçılık sektöründe kooperatifleşmek büyük önem taşımaktadır. Bu durumun farkında olan bölgemiz balık-
çıları örgütlenmiştir. Şu an ilçemizde aktif 7 adet su ürünleri kooperatifi bulunmaktadır. Ancak kooperatifleri-
mizin biraz sonra detaylarını vereceğim ciddi sorunları bulunmaktadır. 

İlçemizde bulunan su ürünleri kooperatifleri 

1. Rumeli Feneri Köyü Su Ürünleri Kooperatifi
2. Rumeli Kavağı Su Ürünleri Kooperatifi
3. Sarıyer Merkez Su Ürünleri Kooperatifi
4. Kireçburnu Su Ürünleri Kooperatifi
5. Yeniköy Su Ürünleri Kooperatifi
6. İstinye Su Ürünleri Kooperatifi
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7. Garipçe Köyü Su Ürünleri Kooperatifi
8. Balık Üreticiler Kooperatifler Birliği

Sorunlar  :

- Balıkçılar Çarşısı
- Kooperatiflerin Fiziki Durumlarındaki Yetersizlik
- Teknik ve Mevzuatlar Konusundaki Bilgi Yetersizliği
- Soğuk Hava Deposu Eksikliği
- Midyecilik Sektörü Problemleri
- Paket Yerler
- Balıkçı Barınaklarının Fiziki Koşulları

İlçemizde balıkçılığın durumuna genel bir bakış yaptıktan sonra, balıkçılığımızın sorunlarına bir göz atalım. Ba-
lık ve balıkçılık Sarıyer’in marka değeri olan iş alanlarıdır. Bugün Sarıyer’de ne bir balıkçı çarşısı, balık mezat 
yeri, ne de yeterli kapasitede bir soğuk hava deposu ve balık işleme merkezi bulunmaktadır. Türkiye’de midye 
denilince akla Sarıyer, Rumeli Kavağı gelir. Ancak oradaki midyeciliğin durumu da içler acısıdır. 

Öncelikli çözüm önerileri :
  

1. Modern Su Ürünleri Pazarı – Balıkçılık Çarşısı Kurulması
2. Kooperatiflerin Fiziki Koşullarının İyileştirilmesi
3. Balıkçıların Eğitimi
4. Öncelikle Rumeli Feneri’nde Soğuk Hava Deposu Kurulması
5. Midyeciliğin Islahı
6. Balıkçı Barınaklarının Sayısının Artırımı
7. Çekek Yerlerinin Fiziki Koşulların Düzenlenmesi

Bu problemlerin çözümlerini ana başlıklar halinde özetleyecek olursak 5 ana maddede toplayabiliriz. Bu ana 
başlıklar; 

1. Modern Su Ürünleri Pazarı  - Balıkçılar Çarşısı

İlçemiz su ürünleri potansiyeli yüksek olan ilçelerden birisidir. Sarıyer denildiğinde akla ilk önce balıkçılık
gelmesine rağmen ne yazık ki halkın doğrudan ve ucuz bir şekilde su ürünleri alabileceği balık satış noktaları
bulunmamaktadır. Bu durumda Sarıyer ilçesinde balıkçıların toplu halde bulunduğu bir çarşıda halkın 
doğrudan balığını ilk elden temin etme şansını ortadan kaldırmaktadır. İlçemizde eğitimli balıkçıların kendi
avlarını satabildikleri modern bir su ürünleri pazarı kurulması hem balıkçıların hem de tüketicilerin ekonomik
açıdan faydasına olacaktır. 

2. Kooperatiflerin Fiziki Koşullarının İyileştirilmesi 

20.03.1999 Tarih ve 23645 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve ayrıca 05.06.2002- 24776 Balıkçı
Barınakları Yönetmeliğinin 5. maddesi  ‘c’ bendinde; su ürünleri kooperatiflerinin balıkçı barınaklarında 
aranan asgari vasıf ve teknik şartlara göre, ürünün aktarımı süresince ön soğutma istasyonu olarak 
kullanabilecek depo, av kapasitesinin en az %10’unun satışını yapabilecek kapasiteye sahip balıkhane ve
balık satır yeri bulundurma zorunluluğu vardır. 

İlçemizde bulunan 7 su ürünleri kooperatifinin özellikle fiziki koşulları ile ilgili önemli problemleri
bulunmaktadır. Halbuki Balıkçı Barınakları Yönetmeliği açıkça her kooperatif için kapasitelerinin en az %
10’unun satışını yapabilecekleri kapasiteye sahip bir balık satış yerine sahip olmalarını şart 
koşmaktadır. Yönetmelikte böyle bir zorunluluk olmasına rağmen Sarıyer İlçesinde bulunan balıkçı 
barınaklarının hiç birinde halka doğrudan su ürünleri satışı yapılamamaktadır. Dolayısıyla tüketicilere balık
birkaç el değiştirdikten sonra ulaşabilmektedir. Ancak su ürünleri sucul ortamdan çıkarıldıktan sonra hemen
buzlanarak soğuk zincirin başlatılması (0 – 4˚C) ve bu zincirin devam ettirilmesi gerekmektedir. 
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Hali hazırda balıkçı tarafından avlanan su ürünleri toptan satış merkezine (balık hali) nakledilmektedir. 
Buradaki aracılar vasıtası ile su ürünleri perakendecilere satılan ürünlerin birinci üreticiden nihai tüketiciye
ulaşana kadar her aşamada fiyatı artmaktadır. Bu arada tazeliği de azalmakta soğuk zincir de her zaman
sağlanamamaktadır. Sonuç olarak tüketici kendi bölgesinden çıkan, çeşitli aşamalardan geçerek başlangıç
bölgesine fiyatı artarak geri dönen su ürünlerini daha yüksek maliyetle tüketmektedir. 

Bu problemlerin önüne geçmek için ilçemizdeki su ürünleri kooperatiflerinin fiziki koşullarını yönetmelikte 
belirtildiği şekilde düzenlenmesi sağlanmalıdır. Böylece kooperatif üyeleri avladıkları su ürünlerini barınağa
getirdiklerinde, tercihen kooperatifin kendi buz makinesinden temin ettikleri buz ile buzlayarak ön soğutma
yapabileceklerdir. Daha sonra soğutuculu dolaplarda hem balıklarını muhafaza edebilecekler hem de 
barınakta oluşturulan satış noktası ile tüketiciye aracısız ucuz soğuk zinciri kırılmamış hijyenik şartlarda balık
satışı yapabileceklerdir. 

İlçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren restaurantlar ve su ürünleri perakende satış yapan esnaf da balığını
kooperatiflerden alabilecektir. Böylece alış maliyetlerinin düşmesi sonucu nihai tüketicide uygun fiyata balık
temin edecek ve balık tüketim miktarı artacaktır. Balıkçılarda avladığı ürününü balık haline götürmek için
nakliye masrafından ve zaman kaybından kurtulacaklardır. 

Bu proje ile, her kooperatifin kendi içerisinde görevlendireceği satış elemanlarına, İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilecek eğitimle su ürünleri hakkında daha bilinçlenip,
tüketiciyi ürün konusunda doğru bilgilendirerek alıcının daha kaliteli ve lezzetli ürüne ulaşmasına yardımcı
olacaktır. Bu sayede su ürünlerinin hijyen kalite ve standartlara uygun olarak hızlı ve güvenilir biçimde 
tüketiciye sunulması sağlanmış olacaktır. 

     
Kooperatiflerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi;

- Tüm kooperatifler için satış noktası oluşturulması,
- İlçe müdürlüğü tarafından kooperatif üyelerinin eğitilmesi,
- Kooperatif üyelerinin kendi avladıkları ürünleri aracısız satabilmesi,
- Halkın taze, hijyenik, ucuz balık temin edebilmesi,
- Balıkçıların nakliye masrafından kurtulması, gibi kazanımlar sağlayacaktır. 

3- Balıkçıların Eğitimi

Sarıyer İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün hizmetleri arasında balıkçıların, teknik ve mesleki
konularda bilgilendirilmeleri, bakanlık mevzuatı ve duyurularından kısa sürede haberdar olmaları 
bulunmaktadır. İlçe müdürlüğünün bu faaliyetleri yerine getirebileceği, balıkçıların kolay ulaşabileceği uygun
eğitim birimi bulunmamaktır. 

Genellikle eğitimler yer sıkıntısından dolayı kahvehanelerde yapıldığı için yeterli oranda katılım 
sağlanamamakta ve kaliteli eğitim verilememektedir. Sarıyer balıkçılığının sürdürebilirliğini sağlamak 
amacıyla, su ürünleri kooperatifi üyeleri ve balıkçılıkla uğraşan balıkçılara eğitim çalışmalarının rutin olarak
yapılabileceği bir eğitim birimi oluşturulmalıdır. 

Eğitim konuları teknik ve mesleki konular ile mevzuat eğitimleri olmak üzere 2 ana başlık altında toplanabilir.
Hedef A.B. standartlarında sürdürülebilir balıkçılık çerçevesinde ortaya konacak temel ilke ve yaklaşımlar ile
balıkçılıkla ilgili farklı avlanma teknolojilerinin ekosistem yaklaşımlı kullanımına dönük etkili ve kalıcı bir eğitim
verilmesidir. 

Üniversite ve Sarıyer İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelince eğitimin sürekliliğinin garanti
edilmesi ve balıkçıların bu husustaki mesleki farkındalıklarının arttırılması sağlanmalıdır. 
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4- Öncelikle Rumeli Feneri’nde Soğuk Hava Deposu İnşası  

İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, bünyesinde barındırdığı 7 su ürünleri kooperatifi, en büyük balıkçı barınağı 
ve karaya çıkış noktası olan Rumeli Feneri ile balıkçı sayısı ve avlanma kapasitesi yüksek olan balıkçı 
teknelerine sahiptir. Sarıyer ilçe sınırları dahilinde ortak kullanıma açık, balıkçıların kolay ulaşabilecekleri, 
balıklarını satış öncesi ve av sezonu dışında da hijyenik koşullarda muhafaza edebilecekleri bir soğuk hava 
deposu bulunmamaktadır. 

Rumeli Feneri’nde yıllardır atıl durumda bulunan bir soğuk hava deposu balıkçılar tarafından aktif hale geçiri-
lememiştir. 

İlçemizde talep fazlası balığın daha uzun süre tazeliğini koruyabilmesi için soğuk hava deposunda 
şoklanarak, muhafaza odalarında bekletildikten sonra civardaki depolara sağlıklı koşullarda balık transferinin 
yapılabileceği bir sistem bulunmamaktadır. 

Özellikle Rumeli Feneri’nde bir soğuk hava deposunun olmaması nedeniyle fazla miktarda ürün kaybı 
olmaktadır. Bununla bağlantılı olarak aşırı avcılık yapılmakta, balık popülasyonu azalmakta ve ekolojik denge 
bozulmaktadır. Ayrıca balıkçıların gelir miktarlarının düşmesiyle piyasada rekabet edebilirlik azalmakta ve 
tüketicilerin yıl boyunca tükettikleri balık miktarında düşüş olmaktadır.

Sarıyer İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli tarafından yapılan kooperatif ve balıkçı barınak-
ları çalışma ziyaret ve denetimlerinde, balıkçıların kolay ulaşabilecekleri ve içinde şok odasının da bulunduğu 
bir soğuk hava deposunun mevcut olmadığı, ortak kullanabilecekleri bir depoya ihtiyaç duyulduğu tespit edil-
miştir. 

Atıl durumda bulunan soğuk hava deposu, 100 ton balığın şoklanıp muhafaza edilebileceği bir ortak kullanım 
alanı haline getirilebilir. Böylece soğuk hava deposuna konulacak deniz suyundan buz yapma makinesinden 
elde edilen buz ile buzlanan balıkların bir kısmının sağlıklı ve hijyenik koşullarda pazara sunulması sağlana-
caktır. 

Balıkçıların balıkçı barınağına yakın, ulaşımı kolay bir depoya sahip olmaları nedeniyle % 20’lik ürün kayıpla-
rının önüne geçilecektir.

Aşırı balık avcılığının önüne geçilmesiyle balık popülasyonları ve ekolojik denge korunmuş olacaktır.

5- Midyecilik Islahı Projesi

İlçemizde yoğun çıkarılan ve işlenen midye aslında ilk avlandığında temiz ve tazedir. Öyle kalması içinde 
soğukta muhafaza edilmeli, kısa sürede işlenmeli, temizlemede kullanılan su ve malzemeler temiz olmalıdır. 

Bunların yanı sıra işçilerin kişisel temizliği büyük önem taşımaktadır. İstanbul’da midye denildiğinde ilk akla 
gelen yer Rumeli Kavağı’dır. 

Ancak mevcut haliyle ilkel ve hijyenik olmayan bir ortamda midyeler işlenmektedir. Midyelerin tazeliğini yitir-
meden saklanabilmesi için oda sıcaklığında veya güneş altında bekletilmemesine, soğuk ortamda muhafaza 
edilerek kısa sürede işlenmesi özen gösterilmelidir. 

Ayıklanan midyeler kirli kaplar içinde taşınması, kirli yüzeylere temas etmesi, kirli aletlerle ayıklanması ve 
ayıklandıktan sonra kirli su ve kaplara alınması, ayıklama yapan kişilerin ellerinin temiz olmaması gibi neden-
lerle mikrobiyolojik olarak kirlenebilmektedir. 

Burada midye işlemeyi yapan kişiler midye ve hijyen konusunda eğitimsiz ve yetersizdirler. 
Bu nedenle mevcut barakaların yerine, içinde elektrik ve temiz şehir suyunun olduğu, midyelerin yıkanması 
ve kumundan arındırması için temiz deniz suyu sistemini içinde bulunduran kapalı bir işleme tesisine ihtiyaç 
duyulmaktadır. 
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Burada midye işlemeyi yapan kişiler midye ve hijyen konusunda eğitimsiz olduklarından midyeciliğin sürdü-
rülebilirliğinin ve Rumeli Kavak midyeciliğinin katma değerini arttırmak amacı ile buradaki barakaların yerine 
daha sağlıklı ve hijyenik işleme tesisinin kurulması ve burada çalışacak olan kişilerin eğitilmesi amaçlanmak-
tır.

Midyeler yaşadıkları bölgenin etkisi ile virüs, ağır metal, bio toksinler ve çeşitli bakteriler içerebilmektedirler. 
Bu nedenle İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından, İstanbul Boğazı’nda bulunan Yeni-
köy 12 no.’lu, Tarabya 11 no.’lu, Umur yeri 6 no.’lu, İP 16 no.’lu ve İP 14 no.’lu Kara Midye üretim alanların-
dan su ve midye örnekleri alınarak rutin izleme programı kapsamında analizler yapılmakta ve istasyonlar bu 
analizlerin sonucuna göre midye avcılığına açılıp – kapatılmaktadır. 

İstasyonun avcılığa açık olduğu veya midye avcılığının serbest olduğu dönemlerde avlanarak soğuk 
muhafaza odalarında yada dolaplarında midyeleri saklayarak istasyonun kapalı olduğu dönemde veya 
avcılığın yasak olduğu dönemde de stoktan midye işleyerek tüketicinin daha sağlıklı midyeler tüketmeleri ve 
pazarın devamlılığı sağlanmış olacaktır. 

Midye kabukları tavuk yemi ve süs eşyası yapımında kullanılmaktadır.

Haftada 1.000 – 1.200 çuval midye kabuğu çıkmaktadır. 

Bu kabuklar iç piyasadaki tavuk çiftliklerine çuvalı 2- TL.’den verilmektedir. 

Midye kabuklarını İtalya da tavuk yemi yapımında ve Fransa süs eşyası yapımında kullanmaktadır. 

İşletmeye daha fazla maddi girdi sağlaması amacı ile, kapalı bir birim içerisinde midye kabuklarının toplana-
rak burada biriken kabukların gerek iç piyasaya gerekse dış piyasaya pazarlanması sağlanacaktır. 

Midyecilik konusundaki mevcut durum ve yapılabilecekleri özetlersek, 

• Midyeciliğin sürdürülebilirliğini sağlamak
• Barakaların kaldırılmasını sağlamak
• Hijyenik işleme tesisleri kurmak
• Çalışanları eğitmek
• Çalışma koşulları ve barınakların modernizasyonu şeklinde sıralayabiliriz.

17

SARIYER BALIKÇILIK RAPORU



RUMELİ KAVAĞI SAHİL ÇEKEK YERLERİ  
MİDYECİLER İÇİN DÜŞÜNÜLEN KULÜBELER 

VE PEYZAJ PLANLAMA FİKİR PROJESİ
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BALIK KARAYA İLK ÇIKTIĞI YERDE “DEPOLANMALI” 
SOĞUK HAVA DEPOSU VE BUZHANE

Günlük 1 ton buz kapasiteli buzhane ve 0-4˚C’de su ürünleri muhafaza edebilecek soğuk hava deposu kurulu-
mu ne yazık ki gerçekleştirilemedi. İ.B.B. ile görüşülüp uygun alanlara soğuk hava deposu inşası başlanmalı-
dır. İlçemizin soğuk hava deposu merkezi konumuna gelmesi adına ilk adım olarak görülmektedir. 2960 sayılı 
Boğaziçi kanunu bu alanda en büyük yasal engel olarak duruyor.
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“AMAÇ SAĞLIK İSE” GİYİM STANDARDI ŞART
İlçedeki balıkçılara giyim standardı getirmek hijyen koşullar oluşturmak, çalışan esnaf ve personelin sağlıklı 
koşullarda işlerini yapmaları içinde suni deriden yapılmış önlük, yelek, çizme, eldiven, tulum giymelerini özen-
dirmek ve denetlemek belediyelerin ortak amacı olmalıdır.
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Sarıyer’e boğazdan bakmak, sahil şeridi ve Karadeniz’in kıyı ve açık sularında 
balıkçıların ve esnafımızın karşı karşıya olduğu sorunlarına çözüm önerileri 
getirmek, sektörü canlandırmaya yönelik faaliyetlerde bulunmak önceliğimizdir. 
Balıkçılarımızın ve balıkçılığın sorunlarına çözüm aramak, sektör temsilcilerini 
dinlemekle aşılacağı kanısındayız.

50 km sahili olan Sarıyer, balıkçılıkla geçimini sağlayan 10-12 bin nüfusa 
tekabül eden demografik yapıya sahip, aynı zamanda da kıyısında yüzlerce balık 
lokantası ve restoranların yer aldığı, Boğaziçi’nin güzide balıkçı kasabalarından 
biridir.

Yıllarca çeşitli yasal nedenler ve bürokrasiye takılan balıkçıların sorunları 
2960 Boğaziçi imar kaynaklı sit yasası, kültür ve tabiat varlıkları problemleri ile 
didişmiş kıyının dar olması, trafik sorunu, rıhtım ve yaya yollarının dar olması 

sebebi ile balıkçılık yeterince istenildiği seviyeye bir türlü gelememiştir. Yerel yönetimlerin olmazsa olmaz 
yerinde yönetişim ilkeleriyle hareket eden Sarıyer Belediyesi, balıkçı esnafımızın sorunlarını dinlemek ve 
önerileri ile bir çıkış yolu bulmak için balıkçı dernekleri, kooperatifleri ve mahalle muhtarlarını dinlemek suretiyle 
rapor hazırlamak ve yasal prosedürlerden balıkçı esnafımızın zarar görmemesi için alternatif çözüm önerileri 
sunmak, farklı hedeflere farklı bakışlarla çıkış yolu bulmaya çalışmaktadır.

Sorunlarla karşı karşıya olan balıkçı esnafı, mahalle muhtarları, kıyı balıkçılığı ile uğraşan esnaf, liman 
balıkçıları geçimini su ürünlerinden sağlayan vatandaşlarımızın sorunlarını muhataplarından dinlemek, 
balıkçılığa bakışımızı aktarmakla yetinmeyip alandaki sıkıntıların aşılmasında çeşitli adımlar atılmış ve 
atılmaya devam edilmektedir.

Bilimsel verilerin kullanılması ile sorun tespiti yapılmış akademik düzeyde bu sorunların aşılması için bilgi 
ve belgeler derlenmiş, üniversitelerimizin su ürünleri fakültelerinden gerek yazılı doküman gerek seminer, 
konferans ve panellerle eksik görülen konular hakkında bilimsel akademik tabanlı çözüm önerileri ve yasal 
prosedüre ilişkin değerlendirme çalışmaları yapılmıştır.

Üzerinde çalışılan bu rapor sonuçlandığında Sarıyer balıkçılığına yönelik sorunlar ve çözüm önerileri 
ile fiili bir durum analizi yapılmış olacaktır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin ve çok sayıda akarsu ve 
göllerden geçimini bu yolla sağlayan vatandaş ve esnaflarımıza da bir yol haritası ve bir çıkış kapısı olacaktır. 
Amaç görmezden gelinen balıkçılık ve balıkçı esnafına dikkat çekmek farkındalık yaratmak sorunu taraflarla 
konuşmanın en sağlıklı yol olduğunu söylemek doğru olacaktır.

SARIYER’E BOĞAZDAN BAKMAK

Meclı̇s Başkanı ve 
 Beledı̇ye Başkan Vekı̇li 

Hüseyin COŞKUN
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BALIKÇILIKTA MEZATLA SATIŞ 

MEZAT ile yani açık arttırma ile satış balıkçılığın ana unsurlarından biridir. 
Ağ, dalyan, olta ve havuz balıkçılığının vazgeçilmezidir mezat. Saatlerce, hatta 
günlerce denizde kalan ve balık tutan balıkçılar, tuttukları balıkları kasalarla 
buzhanesinde saklayarak balığı satmak için kıyıya indiklerinde kendilerini mezat 
yerinde bulurlar... Mezat yerine gitmeyen, götürülmeyen balıklar yeteri kadar 
fiyat bulamaz ve esnaf tarafından ucuza kapatılarak balıkçılar zarara uğratılır. 
Balık tutucuları için vazgeçilmez yer mezat alanıdır.

En büyük mezat alanı balık halidir. Burada yeteri kadar belediye görevlisi ve 
satış öncesi ve sonrası gerekli olan araç gereç mevcut olduğundan, balık en iyi 
şartlarda tüketiciye ulaştırılır.

İstanbul balık hali Türkiye’nin en büyük balık halidir. Birkaç yıl öncesine 
kadar Sarıyer ilçesinde Sarıyer merkez ve Rumeli Kavak’ta mezat alanı vardı. Resmi mezat alanlarının dışında 
Rumeli Fener gibi çok önemli balıkçı mahallesinde de çok kez mezatla balık satılırdı.

Sarıyer merkezdeki mezat alanının Belediye sorumluları vardı. 1960’lı yıllara kadar Sarıyer’deki belediye 
ofisinde iki memur ve bir de memur dışında kaşeci (yardımcı) bulunuyordu. Sonraları bu sayı arttı. Üç memur 
ve bir yardımcı ile görev yapıldı. Ne var ki balıkçılıkta teknoloji geliştikçe, balıkçı teknelerinin konumları da 
değişti ve en kısa zamanda en iyi ve yararlı olacak şekilde İstanbul Balık Hali mezat yerine gitmeleri nedeni ile 
Sarıyer ve Sarıyer gibi mahallelerden mezat yapılmasına son verildi.

Sarıyer merkezdeki mezat yeri Taş İskele idi. Balıkçılar tuttukları balığı, yedek motorları, kayıklar ya da 
kamyon ve kamyonetle buraya getirir ve satışı bekler.

Balığı satacak belediye görevlilerine miri denilir (Aslında satış memurudur, halk dilinde miri denir). Balık 
çavalye ya da kasalar halinde Taş İskele üzerine dizilir ve mirinin gelmesi beklenir. Miri elinde defteri ve 
kalemi ile Taş İskeleye balıkların yanına gelir. Balığı görüp inceledikten sonra, elindeki bekçi düdüğünü üç 
dört defa çalarak, madrabazları haberdar eder. Kıyıda, köşede, kahvehanede bulunan madrabazlar mezadı 
kaçırmamak için koşar adım gelirler. Gelen madrabazlar balıkları gözden geçirirler. Madrabazlar o kadar 
bilinçlidir ki balığı gördüklerinde kaç saat önce tutulduğunu yüzde yüze yakın bir şekilde anlarlar. Görevli miri 
olayı izler, madrabazların hazır olduğunu gördükten sonra eğer balık palamut ve torik ise çift çift satılması 
hesabı üzerinden “Balığın iki lirası var” diye bağırarak mezadı açar. Madrabazlar balık kasalarının yanında ve 
Mirinin karşısında bulunur ve Mirinin gözlerinin içine bakarlar. Madrabazlar arttırmaya başlar; “üç lirası var”, 
Miri yüksek sesle tekrarlar “Balığın üç lirası var, var mı arttıran” ve bu söylem devam eder; dört lirası var, beş 
lirası var, beş buçuk lirası var, altı lirası var, on lirası var” şeklinde devam eder durur. Belirli bir fiyata ulaştığını 
gören miri son bir iki kez daha bağırır “Var mı arttıran, var mı arttıran? Satıyorum…” Eğer istekli varsa başını 
sallar. Miri yani görevli memur onun ne dediğini anlar ve bağırır “12 lirası var. Var mı arttıran…”  Zaman zaman 
kıran kırana bir mücadele olur ve sonunda çekilen çekilir satışta en son fiyatı verende kalır balık. Miri birkaç 
kez daha bağırır “Var mı arttıran, satıyorum, satıyorum, satıyorum; Sattım!”

Bazı balıklar kasa ile (Tekir, çinekop, hamsi, istavrit, izmarit, gümüş, çaça, kefal  gibi), bazı balıklar tane ile 
(Lüfer, kofana, ıstakoz, uskumru gibi), bazı balıklar kilo ile (Orkinos, kılıç, kalkan, uskumru) satılırlar…

Meclis Üyesi - Gazeteci 
- Tarım, Hayvancılık ve 
Balıkçılık Komisyonu 

Başkanı

 Mustafa BALCI
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Belediye’nin memuru olan Miri, satılan balığı tespit eder, kime satıldığını yazar ve satış sonunda balığın 
mirini (yani belediye hissesini) ayırdıktan sonra gelir makbuzunu keser, balıkçı reisinin parasının, madrabaz 
tarafından ödenmesine de yardımcı olur… Görevli Miri, o gün akşama kadar yapılan satıştan temin edilen 
belediye payını bankadaki hesabına yatırır.

Herkes hatta her esnaf mezada giremez. Mezada girmenin de kuralları vardır. Öncelikle İstanbul Hal 
Müdürlüğüne madrabazlık işine başlamadan, bu işi yapmak istediğini bildirir ve gereken depozite (belirlenen 
parayı) Hal müdürlüğüne yatırarak, mezada katılma hakkını alması gerekir. Depoziteyi yatırmamışsa mezada 
katılamaz.

Görevli Miri bulunduğu semtin, hatta değişik yerlerden gelerek mezada katılacakları tanır, bilir. 
Tanımadıklarını mezada sokmaz. Miri, mezada katılacak madrabazları çok iyi tanır. Hatta alabileceği balık 
miktarını, ödeyebileceği paranın ne kadar olabileceğini de bilir. Öyle zaman olur ki madrabaza “Sana bu kadar 
balık yeter” der ve kalan kısmı aynı fiyatla bir başka madrabaza satar…

Madrabazların üzerlerinde alabilecekleri malın tutarına yakını para bulunur, Madrabazlar balık pahalı ve 
çoksa birkaç kişi bir araya gelir ve ortak olarak mezada girerler. Balığın etrafına toplandıklarında hepsinin gözü 
Mirinin üzerindedir. Çok kez satışta bağırmazlar sadece başlarını sallayarak ya da göz kaş işareti yaparak 
veya elini ileri çıkarıp yere doğru indirerek fiyat artırımı yaparlar.

Günümüzde Sarıyer’de artık belediye görevlisi miri yok, mezat alanı yok. Belediye ofisi kaldırıldı. Aynı 
şekilde Rumeli Kavak’ta da miri görevlisi yok. Ancak zaman zaman balık satışı (mezat) yapılıyor. Bunu da 
balıkçılıkla haşir neşir olan her hangi bir kişi balıkların satılmasına yardımcı olur. Ama eskisi gibi belediyenin 
her hangi bir pay alması söz konusu olmaz, çünkü görevli her hangi bir memur yoktur.

Sarıyer Miri memurları içinde efsane olmuş iki önemli isim vardır. Sarı Hüseyin Efendi (Sarıyer) ve Baba 
Kenan (Dereli)…
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YÜZYILLIK BÜYÜKDERELİ OLMAK

Yüzyıllık Büyükdereli olmak, evet, babam buraya geleli 80 yıl olmuş, ben 
doğma büyüme buralıyım. Çocuklarım da burada kalırlarsa yüz yıllık Büyükdereli 
olmak gerçekleşmiş olacak. Dağlarında piknik yapıp uçurtma uçurduğumuz 
geçmişten, toprak bile göremez duruma geldiğimiz bugünümüz.  

Kazıklı yol öncesi, balıkçı motorlarının kıyıya bağlandıkları, Alabamaların 
sahile çekildikleri dönemlerden, balığı tezgahlarda dahi göremez olduğumuz 
dönemlere hızlı bir şekilde yol alışımız. Çocukluğumda, kasa kasa gelen 
toriklerin tuzlanıp tenekelenmesinden, her evden gelen balık kokularından 
(balık kilo ile değil kasa ile alınırdı), çocuklarımızın ancak dondurulmuş balık  
yiyebilmelerine evrilen bir süreçteyiz.     

Büyükdere’de hatırlarımki, çarşı içinde balıkçı dükkanları vardı. Halk daima taze balık bulur idi. Zira bütün 
balıkçı motorlarının reisleri ya akraba ya da komşuydu. Balıkçı motorları içinde vakit geçirmek yaşamımızın 
bir parçası sayılırdı. Günümüzde her şeyin bozulması gibi, bu alışkanlıklarda bitti.     

Artık ne balık var ne de balıkçı motorları. Uzun uğraşlar sonunda 5-6 dükkandan oluşan bir balıkçı çarşımız 
var kazıklı yoldan Büyükdere’ye giriş de. Dükkan sahipleri halihazırda çocukluk arkadaşlarım, kendimi şanslı 
sayıyorum bu bakımdan. Sarıyer, İstanbul’un balığının tutulduğu yer. İnsanların balık yemek için geldikleri 
yer. Halen balığın tutulduğu yer ama yemek için gelinen yer olmaktan çıktı. Alternatiflerin çoğalması, ulaşımın 
güçlüğü turizm sektörünü de olumsuz etkilemekte Sarıyer’de.       

Tezgahlarda, lüferden kalkandan vazgeçtim en son istavritin 30 TL.’yi (evet 30 TL.’yi) görmüş olması 
balıkçılığımızın son durumunu gayet iyi izah etmekte. Büyükdere’de olta balıkçığı da önemli bir unsur idi her 
daim. Balıkçılar Derneğimiz var, çocuk bahçesinin deniz kenarındaki çekek yerleri (bir zamanlar benimde 
sandalım var idi bu iskelede) olta balıkçılarının sandallarını ağırlamakta. Bu kızakların yenilenmesi Belediyemiz 
tarafından kısa zaman önce sağlandı. Bir sonraki aşama kızakların tekrar elden geçirilmesi, sandalların 
üzerine tente yapılması olabilir.           

Sarıyer’deki balıkçılık ve sorunları ile ilgili hazırlamış olduğumuz bu kitap pek çok konuda, bilgi sahibi 
insanların görüşleri alınarak hazırlanmıştır. İnsanların var oluş sebebinin, bildiklerini başkalarına aktarmak 
olduğu inancımla bu kitabın oluşmasında bir nebze faydamın olması beni mutlu kılmakta.

Meclis Üyesi -  
Mali Müşavir - Engelsiz 

Yaşam ve Araştırma  
İnceleme  

Komisyonu Başkanı

Hayrettin DERELİ
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SARIYER BALIKÇILIĞINA BAKIŞ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ,  
BALIKÇILAR İLE GÖRÜŞMELER

25

SARIYER BALIKÇILIK RAPORU





SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ İLE GÖRÜŞMELER
Su ürünleri kooperatifleri ile görüşmeler devam etmekte olup, dönemsel olarak talepler karşılanmaktadır.  
 
Birkaç örnek verilecek olursa; 

• Kooperatif üyesi balıkçıların yakaladığı yabancı balık ve su ürünleri türlerinin tayini ve laboratuvar analiz-
lerinde destek sağlanması.

• Balıkçı teknelerinin kıyıya bağlanmasından sonra yaşanabilecek sorunların çözümlendirilmesi 
• Çeşitli dönemlerde seminer ve konferanslar düzenlenerek sektörün sorunlarının tartışılıp bilgilendirme 

toplantıları yapılıp çözüme kavuşturulması.
• Belediye bünyesinde su ürünleri mühendisi istihdam edilmesi bu görüşmelerin bir neticesi olarak ele alın-

mış olması. 

İlçemizdeki kooperatif ve derneklerin sorun ve taleplerinin düzenli ve devamlı olarak belediyemize iletilmesi-
nin gerekliliği kadar sorunun tarafları ile konuşulmasıda en doğru yol olarak görünmektedir.
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NE DEDİLER!

KATILAN KURUM VE KURULUŞLAR 

• Kireçburnu ve Cumhuriyet Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi
• İstinye Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi

• Yeniköy Su Ürünleri Kooperatifi
• Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi
• Rumeli Kavağı Su Ürünleri Kooperatifi

• Yenimahalle; Sarıyer Merkez Su Ürünleri Kooperatifi
• Garipçe Su Ürünleri Kooperatifi

• İstanbul Balık Üreticileri Su Ürünleri Kooperatifi
• Büyükdere Balıkçılar Derneği

• Sarıyer Belediyesi Kent Konseyi
• Mahalle Muhtarları

• İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
• Gazeteci ve Araştırmacıların Görüşleri

• Balıkçılıkla Uğraşanlar - Esnaflar
• Kilyos Balıkçıları

• Büyükdere Mah. Balıkçı Esnafları
• Çayırbaşı Mah. Balıkçı Esnafları

• Maden Mah. Balıkçıları
• Sarıyer Merkez Balıkçıları

29

SARIYER BALIKÇILIK RAPORU





SARIYERLİ BALIKÇILAR - SARIYER MERKEZ TAŞ İSKELE
- RAPOR -

Sarıyer Taş İskelesi Dayanışma Derneği Başkanı ve aynı zamanda Sarıyer Su  Ürünleri Kooperatifinin de Baş-
kan Yardımcılığını yapan Arif Odabaşı, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonunun, Sarıyer’de balıkçıların 
sorunları, Sarıyer limanının sorunları ve genel isteklerinin neler olduğunu sorduk. 

Arif Odabaşı, Yeniköy balıkçılarının sorunları ile Kireçburnu limanında bulunan balıkçıların sorunları aynı gö-
zükse de Sarıyer limanı balıkçılarının sorunlarının çok farklı olduğunu bilmenizi isterim.

Sarıyer balıkçıları olarak her şeyden önce Sarıyer limanının düzenlenmesi gerekmektedir. Milli Emlak ile ya-
pılan görüşmede limanın kiralanması ve işletme olarak kullanılması teklif edilmişti. Derneği kurduk, buradaki 
balıkçıların işletme esasında ne kadar kira verebilirler bu mümkün değil, küçük balıkçılar ve günlük yaşamla-
rını sürdürebilmek için tuttuklarını satan insanlar, uzun senelerdir  bu limanda barınıyorlar, babadan oğula bu 
limanda yaşamlarını devam ettiriyorlar.

Liman işletme olarak yapmak istesek yaşam savaşı veren bu insanların aidat alma gibi durumu söz konusu 
değil, ancak bir kaçı verebilir ve diğerlerinden almak mümkün değil, öyle bir ekonomik güç yok. Biz de dernek 
olarak vaz geçtik, limanda bulunan balıkçılar olarak baktığımızda, balık satan esnaf var. 

Balık tutan esnaf var, büyük motor sahipleri limanın işgal durumu var.

Sarıyer’in doğal plajları olan büyük liman, Menekşe plajlarına yolcu taşıyan büyük ve küçük ölçekli 29 motor 
burada çalışıyor. Sorunlarımız sadece balıkçılık olarak değil. Çok yönlü sorunlarımız var. 

Sarıyer Taş İskelesi “liman değil, barınaktır”.
 
Sarıyer tarihinin Osmanlı tarihi kadar eski barınağı, Sarıyer barınağı olarak adlandırdığımız bu küçük limanda 
restorasyon ve iyileştirme çalışmaları yaptılar. İyi olmadı. 

Eski taş iskele zamanında alttan dalga ve büyük denizlerin geçişi yoktu. 

Liman düzenlemesi ve bu parkların yapımı sırasında limanı kırdılar ve yeni liman yaptılar, kazıkların üzerine 
kurulmuş bulunan limanın altında deniz olduğu gibi sert havalarda limana girmektedir. 

Bildiğiniz gibi her yıl burada birkaç kayık kırılmaktadır ve batmaktadır.

Birinci sorunumuz. Siz mi yaparsınız?, Büyükşehir mi yapar? bilemiyoruz. 

Limanın kazık olmaması lazım, nerede ve hangi zamanda kazıklı liman olmuş, altında kocaman dalgaların 
geçtiği bir yerde, kuzey fırtınaları ve poyraz havasının yoğun olduğu bir limanda nasıl olur da iskelenin altını 
boş bırakırlar, Sarıyer’e kazıklı yol yaptılar ve kazancı oldu, bunu kimse inkar etmiyor, ama aynı şekilde ka-
zıklı liman yapılması nasıl bir akıl karıdır inanamıyoruz.

İskelenin altını nasıl dolduracaklar mesele bu. Önce bunun hal edilmesi lazım. 

Yeniköy limanı ve Kireçburnu limanı ile farklılığımız burada yatıyor. 

Düşünmenizi istiyorum, Karadeniz’in azgın dalgalarında Rumeli Feneri’ne gidin bakın, mendireğin olduğu 
iskelede altı boş ve kazıklı olursa o dalgalarla nasıl boğuşacaksınız? mümkün değil. Bir tane balıkçı bula-
mazsınız. Bunun hangi mantıkla yapıldığını biliyoruz. 
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Büyük Şehir Belediyesi kazıklı yol yapılırken maalesef burayı yapan insanlarda aynı mantıkla yol statüsünde 
tek elden çıkmış olsun diye yapmışlardır. 

İskelenin altının doldurulması lazım. Bugün ki teknoloji ile bu rahat ve fazla masraf olmadan yapılıyor.

Yeniköy Liman’ı ve Kireçburnu Liman’ı hiç bir değişikliğe uğramadan taş iskele olarak devam etmektedir ve 
hiçbir şekilde fazla etkilenmemektedir. 

Sarıyer taş iskele limanında ise tam tersi olduğundan maalesef bütün dalgaları limanın içinde görmekteyiz. 

Teknelerimiz parçalanıyor..

Sarıyer barınağı bugün pislikten geçilmiyor!

Liman çevresinde bulunan gazinolar rahatsız! Haklılar, iç turizme hitap ediyorlar. 

Bakınız görüyorsunuz, bir tarafta yasak olduğu halde yapılan trol ağları, diğer tarafta limanın bir ucunda mo-
tordan satılan balıkçı tezgahları, limanın düzenlemesini görüyorsunuz, bütün büyük motorlar takımlarını (ağ-
larını) iskelenin üstüne bırakıyorlar, küçük ve büyük balıkçı da bunları yapıyor, ortam ve görüntü çok pis biz 
de bundan rahatsızlık duyuyoruz. 

Ne yapabiliriz diye çok düşündük. 

“Sarıyer Cumhuriyet Parkı” bildiğiniz gibi İ.B.B’ye ait ve İ.B.B’nin zabıta, kontrol merkezi ve danışması var. 
Aynı zamanda Sarıyer Belediyesi’nin de karakolu var.

Kimi kime şikayet edelim, bizler yaşamımızı devam ettiriyoruz, 

Trol yapan da, olta balıkçılığı yapan da bizim  esnafımız. Büyük balıkçı da bizim esnafımız, yolcu taşıyan da 
bizim esnafımız. Tek çare yeniden düzenleme yapılması lazım. Bir disiplin altına girmesi lazım, bizimle kimse 
ilgilenmiyor. 

Atatürk büstünün orda bütün balıkçılar ağlarını çekmişler, Sarıyer’in en büyük ve en önemli alanı, bayramlar-
da, törenlerde kimse görmüyor mu? Kimse müdahale etmiyor mu? 

Etmiyor, çünkü hiçbir siyasi Sarıyer balıkçılarını karşısına almak istemiyor.

Çünkü Sarıyer balıkçıları halkı ile özleşmiş ve Sarıyer merkez halkı, Yenimahalle, Rumeli Kavağı, Garipçe, 
Rumeli Feneri maalesef aynı ve çeşitli farklılıkları içinde barındıran büyük bir potansiyel.

Sarıyer Balıkçıları Türkiye’nin balık ihtiyacının %25’ini karşılıyor. 

Biz bunun farkında olduğumuz kadar devletimiz de, hükümet de farkında. Bu yüzden mazotu indirimli veriyor. 
Bunu biliyoruz. 

Sarıyer’den başlarsak bütün Karadeniz sahilinde bu sorunlar ile karşılaşırsınız. Aynı sorunlar, İğne ada Lima-
nı’nda da var. Poyraz’da da var, Karadeniz Ereğlisi’nde de var. 
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Biz Sarıyer’i konuşalım!
Balıkçılar komisyonu olarak çalışmalarını ve bizler için bir şeyler yapmanızı takdir ediyoruz! Acil çözümler 
istiyoruz! 

Şunu unutmayın bizler sonradan gelen insanlar değiliz. Burada balıkçı olarak doğduk, dedelerimiz, babala-
rımız burada yaşadı ve balıkçılıkla geçimlerini sağladılar, bizler de aynı şekilde balıkçılık ile geçiniyoruz. Her 
birimiz yüzlerce aileden oluşuyoruz! 

Hükümet ve Büyükşehir bizleri yalnız başımıza bıraktılar!

“Sarıyer Belediyesi’nden ne isteyebiliriz ki? Bütün limanlar ve sahiller Büyükşehir’in elinde ve sorunun biraz 
da balıkçıların politikadan uzak oluşlarından kaynaklandığını düşünüyorum.”

Denizden ekmeğini kazananlar, dalgalar ile boğuşuyorlar, bu yüzden siyasetle pek fazla ilgilenecek durumları 
yok.

Biraz düşünün ve ne ile mücadele verdiğimizi anlayın. 

Balıkçı esnafı bunlar, dernek olarak büyük mücadeleler veriyoruz! Esnaf balığını ayıklıyor ve kuşlara atıyor. 
Taşın üzerine atıyor! Aynı zamanda taş iskele kirleniyor. Üstüne bir de kış ayındayız ısınmak için ateş yakı-
yor, taşın üzerinde silinmeyen bir is ve leke kalıyor. Ne kadar yıkayabilirsiniz. 

Her hafta Sarıyer Belediyesi’ne telefon açıyorum ve beni kırmıyorlar, gelip her hafta ilaçlı suyla yıkıyorlar, 
yani elbette sorumluluklarımız olsa da biraz da esnafın buna dikkat etmesi lazım. 

Gerçekte liman olarak şartlarımız çok ağır ve bu koşulları belki yaptırım, belki güzelleştirme adına, belki de 
eğitim adına sorumlulukları gösteren ve herkesin sahip çıkacağı bir ortam içinde çalışmalar yapılması lazım.
Her şeyi siyasilerden bekliyoruz ama biraz da bizlerin çaba göstermesi lazım. 

Bizler doğma büyüme Sarıyerliyiz ve bugün balıkçı esnafı olarak biraz değişikliğe uğramış olsak da gerçek-
ten yaptırımların olması lazım insanların ve balıkçıların bir çeki düzene gelmesi lazım.

Sarıyer’e balıkçılar çarşısı lazım!

Böyle barakalarda bu işler olmaz, Sarıyer tarihi balıkçılar çarşısı yüz yıllardır merkez camii yanında olmuştur, 
bunu resimlerle kanıtlayabiliriz.

180 yıllık balıkçılar çarşısından bahsediyoruz, daha eski resimleri bulamadık.

Sonra Sarıyer deresinin aktığı yer olan  o tarihte dere kapandı ve Sarıyer Spor Kulübü binası yapıldı. 

O zamanlar Sarıyer Belediyesi yoktu ve Sarıyer Belediyesi olarak sadece şube olarak vardı, İstanbul Bele-
diye Başkanı Ahmet İsvan dönemiydi ve Sarıyer Balıkçılar Çarşısı ilk defa resmi olarak kurulmuş oldu, biraz 
moderndi ve hizmet ediyordu.

Maalesef orası bir süre sonra yıkıldı ve hemen bugün bu kafeteryanın olduğu Sarıyer Balıkçılar Çarşısı yapıl-
dı. 10 sene bu sürdü. 

Sonra emekli bir albayın manzaramı kapatıyor diye açmış olduğu dava neticesinde Yusuf Tülün bunları fırsat 
bilerek ve mahkeme kararıyla balıkçılar çarşısı yıkıldı. 

Sarıyer Spor Kulübü Kafeteryası da yıkıldı. Ama Milli Emlak’tan anlaşmamız olduğundan Sarıyer Spor Kulü-
bü Kafeteryasını kurtarmış olduk. 
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Sarıyer balıkçılar çarşısı istiyoruz.

Bugün burada bulunan Sarıyer Belediyesi’nin sağlamış olduğu geçici balıkçılar çarşısı ile bu ihtiyacımızı 
gidermiş olmamız mümkün değil. Burası geçici bir ünite ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç mağdur 
olmamamız için yapmıştır.

Sarıyerliler yararlansın diye ve Sarıyer halkı biraz da olsa nostaljiyi yaşasın diye buna müsaade etmektedir. 
Onun da çekmiş olduğu zorlukları biliyoruz.

Bütün arkadaşlarla gerekli görüşmeleri yaptık. Bizden çözüm ve öneri istiyorlar, sizlerde istiyorsunuz. Bunu 
biliyoruz.

“Bugün Sarıyer’de yapılacak en önemli iş elbette balıkçılar çarşısı olması gerekmektedir. Bunun için de hükü-
metin projesinde bulunan ve bugün Sarıyer Belediyesi’ni başka parti aldığından dolayı siyasi olarak yaklaş-
mayan ama gerekli görüldüğü üzere kendi projeleri olan ve bugün tarih üzerinde kabul gördüğümüz ve çalış-
ması durdurulmuş ve kapatılmış bulunan İ.D.O. işletmelerinin yeniden düzenlenerek balıkçılar çarşısı olarak 
yapılmasını arzu etmekteyiz.”

Sarıyer balıkçılar çarşısı için en ideal yer olarak orası gözükmektedir. Park alanı ile, Sarıyer’in giriş kısmı ol-
duğundan dolayı kullanımı kolay ve park alanı olarak mevcut durum itibariyle bizlere ve Sarıyer halkına hitap 
edecek konumdadır. Sizlerden çarşı olarak isteklerimiz bu yönde olacaktır ve en kısa zamanda yürürlüğe 
girmesi hem bizim için hem de Sarıyer halkı için iyi olacaktır.

Sarıyer barınağının bir kot alttan girilerek çarşı yapılması.
Barınak içinde ise ikinci bir alternatif sunmaktayız. 

Sarıyer Limanı (barınağı) içinde iskeleden bir kot alttan girerek aynı İstinye Limanı’nda olduğu gibi yer açıla-
bilir ve bir balıkçılar çarşısı yapılabilir. Bunu denediler ve başarılı oldu. 

İstinye gerçeği varken bunu inkar edemeyiz. 

Bence en güzel yer, ya derenin üzerindeki mendireğin üstü. İ.D.O. olmasa ise limanın içinde böyle bir teşek-
kül kurabiliriz, her üçü de sağlıklı olur.

Lakin. liman, liman olarak geçmiyor! 

Bu yüzden bir kot alttan, altı doldurularak yapılacak olan bir balıkçılar çarşısı aynı zamanda Sarıyer Tarihi 
Balıkçılar Çarşısı olarak da anılacaktır. 

Barınağın altı denize açık olduğundan dolayı balık pisliği de kalmayacaktır. 

Sarıyer akla gelince, mahalle arasında, içerilerde balıkçılar çarşısı olmaz, hepsi kapandı ve yaşamaları müm-
kün değil. 

Nasıl yaparsanız yapın insan psikolojisi olduğundan dolayı balık deniz kenarında alınırsa tazedir ve bu yüz-
den oradaki arkadaşlarımız dükkanlarını kapatmışlardır.

Maden’de balıkçılar çarşısı var, birkaç tezgah var. Ama oranın arkasında saffet balıkçılığın çok büyük bir so-
ğuk hava deposu var, orada kendini devam ettiriyor ve buzhanesi olduğundan dolayı gerekeni yapıyor.

Ne kadar sağlıklı ve buzhane olmasından dolayı da ne olduğu zaten görülüyor!

Büyük motorlarda buzhaneler var. Kendileri paketleyip üretim yapıyorlar. Büyük balıkçılar Rumeli Fene-
ri’nde kendi buzhaneleri var. Ama burada böyle bir imkan yok, varsa bile çok küçük buzhane ile yaşamaya 
çalışıyorlar, sağlıklı mı bunu sorgulamak lazım. 
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Sarıyer Belediyesi aynı şekilde bir balıkçılar çarşısı yaparak ve bir de yan ünitelerini tamamlarsa bu elbette 
bütün ihtiyacın karşılandığını gösterir.

Sarıyer’de balıkçıların mezat olayı kalktı. Küçük esnaf mezat yapamadığında hem tutan zarar ediyor, hem 
satan zarar ediyor. 

Mutlaka balıkçılar çarşısı olduğunda belediye olarak ki bütün tarihte resmi olmuştur belediyede ve gelir ka-
zanacaktır. Bunu hep böyle yaşadık. Hatta resmi olarak %3 gibi bir rakam vardı ve bu gerçekten büyük bir 
meblağ tutuyor.
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S.S. KİREÇBURNU VE CUMHURİYET MAHALLESİ
 SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ

1950 yılında yapılmış olan S.S. Kireçburnu ve Cumhuriyet Mah. Su Ürünleri Kooperatifi’mizin kullanımına ait 
olan limanımızın denize bakan beton kısımları kısmen çökmüş olup kalan taraflarda denizin yıpratılması so-
nucu çökmek üzeredir. 

Ayrıca kooperatifimizin 1999 yılında üyeleri tarafından yapılmış olan tamamı ahşap barınak binamız da taban 
kısımlarının denizin yıpratması sonucunda kullanılamaz hale gelmiştir. 

Üyeleri köyümüz halkı olan, çoğunluğun geçimini balıkçılıkla sağlamakta olan kişilerden oluşan kooperatifi-
miz üyeleri olarak kendi imkanlarımızla yapılması gereken tüm güvenlik, çevre düzenlemesi, çevre kirliliğini 
önleyici tedbirler vs. işleri yapmaktayız.

Ancak bu acil olarak yapılması gereken iki tadilat kooperatifimizin imkanlarını aşmaktadır. 
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İSTİNYE MAHALLESİ 
SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ

2006 yılında 7 ortakla İstinye Mahallesi Su Ürünleri Kooperatifi olarak kuruluşumuzu yaptık. Bugün ortak sa-
yımız 35 kişidir. Bütün ortakların ana sözleşme gereği İstinye’de ve Sarıyer’de ikamet etmesi şarttır.

Ana sözleşme ve 1163 sayılı kooperatif kanunu Kooperatife verilen en önemli görevler ortaklarının avladıkları 
su ürünlerini en iyi şekilde pazarlama görevidir, der.

İstinye Mah. Su Ürünleri Kooperatifi olarak Sarıyer Belediyesi’nden acil olarak

1. Kooperatifin balık satış yeri (Temini)

2. Bilgisayar, faks, fotokopi makinaları teminin

3. Milli Emlak Müdürlüğü’nden yaptığımız 10 yıllık kira mukavelelerine göre Emirgan Caddesi 1-2 no’lu 
parselde kooperatif ofisinin (konteynır) yapılması

4. Sürdürülebilir balıkçılıkla ilgili toplantıların diğer kooperatiflerle beraber gerçekleştirilecek şekilde ça-
lıştayların yapılmasına ev sahipliği yapılması.

5. Komşu ilçelerde bulunan kooperatiflere gidilmesi ve örgütlenmelere önem verilmesi

6. Yapılacak toplantılara ilçe tarım müdürlüğü su ürünleri şubesinin de katılımını sağlayıp bakanlığın 
çıkardığı sirküler ve genelgeler doğrultusunda Sarıyer balıkçılarını bilgilendirmek.
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YENİKÖY SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ
Yeniköy çekek yerlerinin düzeltilmesi ve balık satış yerlerinin hijyenik olmaması sorunlarına çare bulmak ve 
balıkçılarımızın her türlü su ürünlerinin üretimini, yetiştiriciliği, avcılığı, işleme, depolama, pazarlama konula-
rında ilgili tesisleri kurulmasını sağlanması ve işletilmesi için gerekli çalışmaların yapılması. Balık satış yerle-
rinin yapılması, balık indirme iskelesi yapılması gibi temel sorunların giderilmesi.
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RUMELİ FENERİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ 

İstanbul Boğazı’nın en büyük limanlarından olan ve 41 yıldır faaliyet gösteren Rumeli Feneri Su Ürünleri 
Kooperatifi, 120 tekne, 3000 tayfanın çalıştığı balıkçılık sanayinin ilk gırgır tekneleri ile yenilikçilik yapan 
Rumeli Fenerli reisler, 41 yıl önce kurmuş oldukları Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Vekili 
Yunus Yalçın, Kooperatif Müdürü İbrahim Konak, Yönetim Kurulu Üyesi Şekip Yalçın komisyon raporuna 
görüşlerini  bildirdiler. 

41 yıldır kooperatif faaliyetini devam ettiren Rumeli Feneri halkı %99 balıkçılıkla geçinen köyün sorunlarına 
çare arama mücadelesini veriyorlar. Su ürünleri kooperatifinin işgal ettiği bina eskiden köyün malıydı, şimdi 
mahalle oldu ve bina Sarıyer Belediyesi’ne geçti. Bina 65-70 yıllık bir bina, bakımsız, bana yardım elini uzatın 
diyor adeta. Denize nazır ama bakıma-onarıma muhtaç bina Rumeli Feneri Limanı’nı 35 kamera ile gözetleme 
yapılıyor. 

Gerçekten büyük bir liman olan Rumeli Feneri Limanı zamanında büyük olduğu düşünülse de bugün yeterli 
değil. Limanın büyütülme isteklerini 1 Eylül 2016 balıkçılık sezonu açılışında kooperatif olarak Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a limanın yetersiz 
geldiğini, büyük fırtınalarda limanın içine dalgaların mendireği aşarak girdiğini ve teknelerin büyük zarar 
gördüğünü gerekli çalışmanın yapılmasını talep ettik. 

Bu talebimiz üzerine bir hafta sonra heyet geldi, limanı inceledi. Projede beş milyonluk bir yatırım ile sorunların 
çözüleceğini belirtmelerine rağmen bugüne kadar bu talebimiz yerine getirilmedi. Rumeli Feneri Limanı, 
Garipçeʼye doğru 500 metre daha uzatılması, limanın yükseltilmesi gerektiği, genel çözüm olarak yeterli 
olacağını belirttiler. Halkının %99‘u balıkçı olan Rumeli Feneri limanında balıkçılar için bir sosyal tesis yok. 
Tayfaların  istirahat edecekleri bahçeli bir kafeterya, bir dinlenme alanı, bir park talepleri bulunuyor. 

Limana inen yolun viraj kısmı dar ve teknelere yakıt taşıyan tankerler güç bela sahile inebiliyorlar, zaman 
zaman duvarlara da çarpıyorlar. Geniş kamyonlar, tankerler yolu kullanamıyorlar. Papaz Burnu’ndan limana 
gelecek bir yol yapılması önemli isteklerden biri.

Türkiyeʼnin en büyük balıkçı mahallesinin (köyünün), koskoca limanında gelen taze balıkların satılacağı 
bir kaç dükkanlık bir küçük hal yeri, soğuk hava deposu en önemli ihtiyaç. 50 bin kasalık saklama, 3000 
kasalık şoklama yapılabilecek soğuk hava deposu en büyük talebimizdir. Balıkçılar en önemli eksiklik ise 
mağazalarının olmaması olduğunu belirttiler. Liman içinde yer müsait, şartlar uygun, her tekne için bir mağaza 
yapılırsa, (Gırgırlara büyük, kalkancılara, tirolculara, küçük ağ ve olta balıkçılarına sınıflarına göre daha küçük) 
mağaza yapılırsa çok önemli bir soruna çare bulunmuş olacaktır. 

Çağı yakalamak için eksikliklerin acilen giderilmesi gerekir, zira yakalanan balığı koruyacak bir depo, buzhane 
yok. Bu olayı balıkçıların lehine çevirebilmek için acilen bir buzhane yapılması düşünülmeli, başlanıpta 
tamamlanamayan buzhane ikmal edilmelidir. Her gırgır takımında 25 kişi ile 40 kişi arasında değişen sayıda 
insan var. Tirol kayıklarında en az beşer kişi, küçük ağ kayıklarında üçer-beşer kişi, oltacılarda ikişer, üçer kişi. 
Bu demektir ki binlerce insanın ekmek yediği bir meslek olan balıkçılığa gereken ilgi gösterilmeli, önem verilmeli 
ve üç yanı deniz olan ülkemizdeki balıkçılık Tarım Bakanlığı’na değil, Denizcilik ya da Balıkçılık Bakanlığı’na 
bağlanmalıdır.
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RUMELİ FENERİ BALIKÇI BARINAĞI
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RUMELİ KAVAĞI SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ 

Sarıyer ilçe olarak Türkiye balıkçılığının tarihinde öncelikli ve ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Sektöre hizmet 
etmiş birçok bilim insanları var. Mezarları bile ilçemizde (Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig, Sarıyerlilerin ebedi 
konuğu) Aşiyan Mezarlığı’nda yer aldığını öğrenmiş bulunmaktayız.

İstanbul’un coğrafi şartları balıkların doğal üremesi, büyümesi ve gelişmesi için her zaman özeldir. İstanbul ili 
bünyesinde yer alan Sarıyer ilçesinin ekonomik açıdan en karakteristik özelliği balıkçılıktır. Ülkemizdeki yerel 
yönetimler açısından incelendiğinde bünyesinde “Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimi”ni ayrıcalıklı olarak içeren 
tek yerel yönetimin de Sarıyer Belediyesi olması sevindiricidir.

Sarıyer hepimizin bildiği gibi Türkiye’nin en etkin balıkçılık ilçesidir ve bu bağlamda balıkçılığın merkezidir. 
İstanbul balıkçılığının %42’sini, Türkiye balıkçılığının ise %31’ini ve aynı zamanda İstanbul midyeciliğinin 
%90’nı karşılayan Sarıyer’de balıkçılık ve su ürünleri üzerine ilçede ortak çalışmaların yapılması önem arz 
etmektedir. Bu çalışmalar yaklaşık 10 bin kişinin midyecilikten ve balıkçılıktan geçimini sağladığı Sarıyer için 
katılımcı yerel yönetim anlayışıyla sürdürülebilir bir şekilde sağlanıyor.

Sarıyer Belediyesi “Balıkçılık ve Su Ürünleri” ilçe sınırları içerisinde “Balıkçılık ve Su Ürünleri” ile ilgili, ilçe 
yönetiminin öngördüğü vizyon, politika ve hizmetler konusunda; araştırma yapma, projeler hazırlama ve uy-
gulama, ilçe balıkçısına, midyecisine ve halkına balıkçılık ve su ürünleri üzerine eğitimler verme, etkinlikler 
düzenleme ile yükümlüdür. Aynı zamanda ilçede mevcut su ürünleri kooperatifleri ve balıkçılık ile ilgili tüm sivil 
toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde ortak hedeflerin belirlenmesi, ilçede bulunan balıkçılık kooperatifleriyle 
network ağı kurup, ortak havuz oluşturulma ve mümkünse kooperatiflere birer su ürünleri mühendisleri istih-
dam edilmeli ve belediye kadrosunda olmalı).

Hedef kitle göz ardı edilemez.

İstanbul’un Sarıyer ilçesi Batı Karadeniz’in balıkçı bireylerin varlığı, balıkçı filosunun üslendiği ortam ve balık 
avcılığının ana ağırlığının da oluştuğu bölgedir. Orta Karadeniz için Samsun, Doğu Karadeniz için Trabzon 
ne ise Batı Karadeniz için de Sarıyer odur. Haliyle Türkiye balıkçılığının bünyesinde var olan tüm sorunlar 
Sarıyer balıkçısı veya Sarıyer’de konuşlanan tüm balıkçılar için de geçerlidir. Böylesine bir ortamda balıkçılıkla 
ilgili programların sektörün var olan sorunlarını giderici veya gelecek ile ilgili olası problemleri çözümleyici, 
fiili balıkçılara katkı sağlayıcı konular üzerine özellikle inşa edilmesi gerekirdi. (İlçede bulunan her kooperatif 
başkanına veya sözcüsüne söz verilmeli).

Bu tür programların hazırlanmasında hedef kitle önemlidir ve hedef kitle ise balıkçının ta kendisi olmaktadır. Bu 
nedenle tüm planlamalar, yapılanmalar, teorik ve pratik uygulamalar hedef kitleye göre tanzim edilmeli. Yerel 
yönetim olarak mükemmel bilgi akışını sağlayan programlar hazırlansa bile eğer hedef kitle göz ardı edilmiş 
ise bu uygulamaların değer askıda kalmaya mahkumdur.

Aslında balıkçılık sektörü bireylerine daha net ifade ile bir balıkçıyı gönülden eğitim programlarına, balıkçının 
sorunlarına ve sürdürülebilir balıkçılık politikalarına katılımını sağlamak zor bir olaydır. Her ne kadar balıkçı 
camiası eğitim bakımından taban düzeyde bir eğitim sahibi ise de balıkçılık konusunda  tekniğine ve 
uygulamalarına egemen olduğu; tam tersine merkezi otoriteyi oluşturan kuruluşların teknik kadrolarının bu 
konudaki yetersizliğine ve donanımsızlığına inandığı ve gözlemlediği için çoğu kez eğitim programlarına itibar 
göstermez. Çünkü kendi açısından gerek felsefi ve gerekse uygulama yönünden yansıyan bir pozitif tablo 
bulunmamaktadır. Burada önemli olan durum balıkçı kitlesi üzerinde güven unsurunu yaratmaktır. Burada 
önemli olan durum balıkçı kitlesi üzerinde güven unsurunu yaratmaktır. Bu güveni uygulamalara yönelik bilgiler 
ve bunun pratiğe dökebildiğiniz takdirde balıkçının güvenini kazanabilirsiniz. Bu tip programlar, genelde katılımın 
sağlanması için balıkçıların denizde olmadığı zamanlara denk getirilmeli (Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos). 
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Balıkçı kitlesi kendi bünyesinde yapılan toplantılara doğal olarak ilgi gösterir. Bunun dışında kamu ve yerel 
yönetimler tarafından yapılan veya yapılacak etkinlilere taban olarak yaklaşımları sınırlı düzeydedir. Bu 
oluşumu veya alışkanlığı pozitif anlamda çözümlemek ise etkinlik düzenleyici kuruluşlara düşmektedir. 
Nitekim Sarıyer’deki yerleşik balıkçılık sektörü bireylerinden Belediyenin ön ayak olduğu bu eğitim programı ve 
sürdürülebilir balıkçılık politikalarıyla ilgili olarak ortak bir eleştiri söz konusudur. O da bu etkinlik için belediyenin 
hedef kitleyi dikkate almadığı balıkçı reisleri ve balıkçı kooperatiflerinin tamamına söz verilmemesi, genelde 
akademisyenlerin söz sahibi olması daha açık bir ifade ile Sarıyer’de mevcut balıkçı sektöründen (Gırgır, 
Tirol, Volici, ufak balıkçı) görüş almadığının ifade edilmesidir. Batı Karadeniz’de şayet Sarıyer balıkçılık açı-
sından 1 numara ise organizasyonları, tasarımları ve icraatları da konusu açısından önder olmak zorundadır. 
 
Türkiye balıkçılığının en büyük sorunu merkezi otoritenin balıkçılık sektörünün temel sorunlarına köklü çözüm 
üretememesi, kaynak yönetimi konusunda zafiyet göstermesi, balıkçıların birlik ve beraberlik içerisinde sek-
törün sorunlarını çözümlemedeki kısırlığı, vahşi avcılığın ülkemize yansıyan ve balıkçılığımızı tehlikeye atan 
uygulamaları makro sorunlar olarak ülke gündemini işgal etmektedir. Haliyle merkezi otoritenin çözümleyeme-
diği ve çözüm üretmek zorunda kaldığı tüm sıkıntılar aslında yerel yönetim olarak Sarıyer Belediyesi’nin de 
özellikle ele almasını gerektiren konuları olarak görülebilir. Çünkü amaç Sarıyer’deki mevcut balıkçı ve filosu-
nun sorunlarına çözüm üretebilmeye katkı sağlayabilmektir. Bunu yapabilen belediye, bünyesinde oluşturduğu 
balıkçılık biriminin sözde değil özde bir birim olduğunu da kanıtlamış olacaktır.

Karadeniz balıkçılığı için 10 ülkenin bir araya geldiği “Uluslararası Balıkçılık ve Mavi Büyüme Konferansı” 
çok verimli oldu. Sarıyer Belediyesi’ne böyle bir konferansa kusursuz ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz.

Rumeli Kavağı Su Ürünleri Kooperatif Başkanı
Mert AYAN
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YENİMAHALLE; SARIYER MERKEZ  
SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ 

Su ürünleri kooperatifi Başkanı Bilal Çınar Yenimahalle sahilinde eski iskele yerinde küçük sandallar için 
çekek yapılması, balıkçıların kendi zorlukları ile yapmış oldukları küçük bir iskelenin kullanım açısından 
yeterli olmadığını belirtti.

Parkın bir alanında Kooperatif için yer yapılmasını istiyoruz. Pazar başı çekekler için çok müsait bir yer 
olmasına rağmen burası şahıs malı. Büyük motorlar ise Rumeli Feneri Limanı’nı, Sarıyer ve Kireçburnu 
sahilini kullanmaktadırlar.  
 
Sarıyer’de balıkçıların en büyük sorunu indirme iskelesinin olmamasıdır. Sarıyer Merkez Liman’ın çok küçük 
liman ve küçük kayıklar için ise barınma yeridir, bu nedenle balıkçılarımızın ihtiyacına cevap verememektedir. 
 

Yenimahalle; Sarıyer Merkez Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı 
Bilal ÇINAR
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GARİPÇE SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ

Garipçe su ürünleri kooperatifi başkanı Ayhan Aslan, Garipçe köyünün tarihle iç içe olmasında dolayı anıtlar 
kurulu tarafından koruma altında olduğunu, balıkçıların istediği projeler gerçekleşemiyor. 

Garipçe’de iki aile turizmden yararlanıyor, diğer ailelerin tamamı ise balıkçılıkla geçimini sağlıyor, babadan 
oğula geçen bu meslek yıllarca devam ediyor. 

Turgut Özel döneminden bugünde Garipçe incelendiğinde liman özelliğinin kalmadığı, geliştirilen projelerde 
iptal oluyor. İki sene önce yine liman isteğini yetkili makamlara bildirdik, 150 metre liman planı için projeler 
gerçekleşti. Yetkililer gelip dalgıçlarla zemini incelediler, Garipçe Kalesi’nin zarar görebileceği tespiti yapıldı ve 
gereçlerini bu şekilde belirttiler. 

Bugünkü teknoloji ile limanın nasıl yapılamayacağını anlayamıyoruz.

Köyün ve balıkçıların kullandığı bina belediyeye geçtikten sonra bina kahve olarak kullanılamaya başlandı. 
Kooperatif olarak bunu kullanamıyoruz. 

Garipçe’nin sahilinde sandalları ve küçük motorları bağlayacak yer kalmadı. Turizm patlaması ile küçük olan 
sahil restaurantları yüzünden kullanılamaz hala geldi. Bu restaurantların Garipçe köyüne ve balıkçılığına hiç 
bir faydası olmadı. 

Garipçe köyünün girişinden itibaren görüldüğü gibi küçük motorların evlerin bahçesinde olduğunu, mağaza 
olmadığından dolayı balıkçıların yolları ve bahçeleri kullandığını göreceksiniz. 

50 teknemizle Rumeli Feneri limanını kullanıyoruz. Bu da yeterli gelmiyor, Rumeli Feneri limanından boğaza 
yetmediği Bandırma dahil olmak üzere bütün teknelerin buraya gelmesi ile  limanı kulanmakta zorlanıyoruz. İki 
köye bu liman yetmiyor. Garipçe limanının mutlaka yapılması lazım. 
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İSTANBUL BALIK ÜRETİCİLERİ SU 
ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ

 
ÜLKE BALIKÇILIĞININ GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ

Ülkemiz balıkçılığının günümüzü ve geleceğimizi yazmadan önce geçmişini iyi 
bilmek lazımdır, eğer bu ülkede balıkçılığın geçmişini bilmiyorsanız günümüzde 
gelinen noktayı ve bundan sonraki süreçte gelecekle ilgili bir plan ve program 
yapamazsınız.

1923 yılında cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen zaman 
zarfında Türkiye balıkçılığı hiç bir zaman radikal kararların alındığı etkili balıkçılık 
yönetimine sahip olamamıştır, ülkemiz üç bir tarafı dört denizle çevrili olmasına 
rağmen bir asırdan fazladır cumhuriyet hükümetlerinin siyasal programlarında 
yer almamış ve hiç bir cumhuriyet hükümetlerinde parti programında, seçim 
propagandalarında balıkçı ve balıkçılığa ithafen anlatım olmamıştır.

Geçmiş yıllarda balıkçılık yönetimi devlet idaresinde futbol topu gibi bir o tarafa bir bu tarafa atılarak kadrosu 
ve bilgisi olmayan yönetimlerin arasında dolaşıp durmuştur, 2014 yılından sonra Balıkçılık ve su ürünleri 
genel müdürlüğü kurulduğu zaman sektör olarak bu duruma çok sevinmiştik fakat geriye doğru bir araştırma 
yapıldığında bu ülkede iki defa su ürünleri genel müdürlüğü kurulmuş eleman yetersizliği ve kadrosuzluktan 
kapanmıştır.

1950 yıllarında hazırlanan fakat bu ülkenin meclisinin tozlu raflarında 20 yıl bekletildikten sonra 1971 yılında 
yayımlanan bir su ürünleri kanunu ile günümüz balıkçılığı idare edilmeye çalışılmakta fakat yönetilememektedir.

Bu kanuna istinaden ilk yıllarda her yıl daha sonraları 4 yılda bir yayımlanan avlanma tebliğleri günümüz 
balıkçılığının çok gerisinde kalmıştır.

Bu ülke bir deniz ülkesi olmasına rağmen en üst makamı olan büyük millet meclisinde sorunları her ne kadar 
nadir olarak anlatılmaya çalışılsa da asla ciddiyetle üzerinde tartışılıp karar aşamasına gelecek bir pozisyona 
gelmemiştir ve her zaman göz ardı edilmiştir, günümüze kadar siyasal platformda temsil hakkı bulunmadığı için 
hiç bir partinin programında da yer almamıştır.

1990 yıllardan sonra denizlerdeki avcı filosundaki plansız programsız aflar ve yeşil ruhsat adı altındaki 
plakalarda yapılan usulsüzlüklerden dolayı denizlerimizdeki av stoklarının çok üzerinde bir büyümeye sebep 
olmuş bu gün artık bu stoklar bu filonun av baskısı yüzünden büyük hızla çökme noktasına gelmiştir, yapılan 
istatistikler ve alınan veriler bunu doğruluğunu şiddetle doğrulamaktadır, ülkemiz balıkçılığı artık bir üretim 
zihniyeti dışında hareket ederek aşırı bir yarışın içinde denizlerdeki stoklar üzerinde aşırı bir baskıya sebep 
olmaktadır, bunun sonucunda av sezonu açılır açılmaz bir anda bu kadar güçlü bir filo denizlerdeki balık 
stoklarını avlayabileceği en yüksek kapasiteye kadar avlamakta ve bu avcılıkta balık asgari boyları ve stoğun 
mevcut durumu hiç dikkate alınmadan erişebilecekleri en yüksek kapasitelerini kullanarak ve hiç bir kural 
tanımadan yapmış oldukları üretim bir yerde balık katliamına dönüşmektedir ve o yılın balık stokları eskiye 
oranla %80 avlanmakta, bitme noktasına gelmekte buna mukabil balığın gelecek sezona kendini yenileyecek 
bir imkanı kalmamaktadır.

Aslında bu kapasiteyi geçmiş yıllara göre analiz ettiğimizde ülke balıkçılığı 1980 yılların ikinci yarısından sonra 
orkinos balığı ile tanışmış ve bu süreç o yıllardan sonra hızla artmaya başlamıştır, bu avcılık beraberinde 
büyük bir büyümenin ve yatırımların önünü açmış bu avcılıkta at izi it izine karışmıştır, bu avcılık sonucunda 
2006 yılından sonra kota adı altında haksız ve adaletsiz bir paylaşımlar yapılmaya başlanmış, etkili bir yönetim 
şekli belirlenemediği için yasal olmayan bir hayali filo yaratılmış 10 yıl bu ülkede içlerinde hiç orkinos avcılığı 
yapmamış bu konuda istihdam sağlamamış, üretime hiç bir katkı sağlamamış kişilere kura ile milyarlar 
dağıtılmıştır, bu sistem yıllarca ülke balıkçılığının bir kangreni olmuştur, merkezi otorite bu avcılıkta Avrupa’da 
ve dünyada olduğu gibi bir filo ayırımına gitmeyi gerekli görmemiştir, bunun sonucunda ortaya büyük bir haksız 
rekabet ortamı çıkmış bunun beraberinde buradan nemalanan belirli bir grup haksız bir büyümenin sahibi 
olarak rekabet ortamında 10 adım ileriye geçmiştir.

İstanbul Balık Üreticiler 
Su Ürünleri Kooperatif 

Başkanı  
İlyas TORLAK 
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Orkinos avcılığı hem ağlar konusunda hem elektronik balık bulucuları sonarlar olmak üzere ileri teknoloji 
tarzında yapılanma ve sistem olarak büyüme gerektiren bir avcılık şeklidir ve bu avcılık 1980’li yılların ilk 
yarısında Marmara ve Karadeniz’de başlamış olmasına rağmen daha sonraları Akdeniz ve egeye doğru açık 
denizlere çıkılmış ve böyle bir avcılık 1990’lardan sora tekne boylarında olsun av araç ve gereçlerinde olsun 
aşırı büyüme ve büyümenin plansızlığı sonucu aynı sistemle iç denizlerde avcılığa devam edilmesi sonucu 
yıllar sonra bu durum günümüze kadar denizlerdeki av baskısına balık stokları cevap verememiştir.

Böyle bir durum günümüze her ne kadar uysada uymasada endüstriyel balıkçı adı altında değerlendirdiğimiz 
bu sistemin çok gerisinde kalan ve geleneksel kıyı balıkçılığı adı altında ülkemizdeki mevcut sayıdaki filonun 
%90’nını oluşturan kıyı balıkçılığının aşırı kalabalıklaşması denizlerdeki mevcut balık stokları üzerinde en 
az endüstriyel balıkçı kadar etkiye sahip olmuştur, konuyu en basit normlarda değerlendirmeye alırsak kıyı 
balıkçılığının kullanmış olduğu av araç ve gereçlerinin sistemsiz olarak kullanılması kıyılarında tükenmesine 
sebep olmuştur.

Genellikle küçük ölçekli balık avcılığında kullanılan uzatma adı altındaki akıntıyla sürüklenen ağların azaminin 
çok üzerinde kullanılması 10 boy /15 boy (1,5 ila 2 km boyunda) Karadeniz’de asırlardır devam eden asırlık 
balık göç yollarını aşırı bir şekilde etkilemeye başlamış, yıllar sonra başta palamut balığı olmak üzerine genelde 
bütün türler üzerinde göç bakımından büyük değişkenliklerin yaşanmasına sebep olmuştur.

Ülke balıkçılığının yasadışı avcılığında en çok su istimal edilen avcılık tiplerinden bir tanesi de trol avcılığıdır, 
trol avcılığına getirilen müeyyidelerin hiç biri yıllardır aynen gırgır avcılığında olduğu gibi denetim boşluğundan 
dolayı, denetimsizlikten dolayı yasadışılığı balık boyları konusunda olsun, yasak saha ihlali (kıyı şeridinden 3 
mil) konusunda olsun her zaman ihlal edilmiştir, son yıllarda Cumhuriyet tarihinde trol avcılığındaki yasa dışı 
avcılık İstanbul Boğazı’ndan başlamak üzere Marmara denizine kadar önü engellenemez bir avcılık şekline 
dönüşmüştür ve bu durum denizlerdeki sucul kaynağın tahrip olmasında ve dip yapısının tamamen tahrip 
olmasına sebebiyet vermiştir.

Bu tip bir avcılığın kontrol altında tutulması ve denetlenmesi bakımından bir etkili plan yapılmadan orta su trolü 
adı altında yeni bir sistem Avrupa’dan model alınarak 2000’li yılların ikinci yarısından sonra denizlerimizde 
işlerlik kazanmaya başlanmış ve orta su avcılığı 2008 avlanma tebliğleri ile beraber 3 milin içinde avcılığına 
yasallık kazandırılmıştır.

Dip trolü avcılığının 3 mil sınırlarının dışında tutularak orta su trolünün çalışma sisteminin ve 3 mil içinde 24 
metre derinliğe kadar iki tekne tarafından çekilme suretiyle kullanılmasına müsade edilmesi, bu avcılığın yıllar 
sonra ekosistem yapısına vermiş olduğu zararlar bu gün dahi tartışılıp değerlendirilmeden avcılığının giderek 
artan bir hızla devam etmesi her türlü avcılıkta olan aşırılığın hız kazanması gibi bu avcılık türünde de aşırı bir 
şekilde hız kazanmıştır.

Olaya daha değişik bir perspektiften baktığınızda yıllardan beri trol avcılığı ile gırgır avcılığı avlanma alanı biri 
3 milin dışında biri 3 milin içinde olmak üzere devam etmiştir fakat yıllar sonra kıyı balıkçılığı ile gırgır balıkçısı 
arasındaki alandaki paylaşıma birde orta su trolünün müdahil olması sapla samanın birbirine karışmasına 
sebep olmuştur, ve buradan yıllar sonra denizlerdeki ortama bütün olumsuzlukları da beraber getirmiş, devamlı 
baskı diye tabir ettiğimiz bir aşırı avcılığın limitsiz boylarda artmasına sebep olmuştur.

Bu ülkede her zaman denetimsizlik boşluğunda büyük sıkıntı olduğu konusundaki hem fikirlilik 1960 yılların 
sonlarında Karadeniz’de ve Marmara’da ışıkla avcılık 10 yıldan fazladır Marmara denizinde yasadışı bir 
şekilde kullanılmaya devam etmiş devlet bu yasadışı avcılığın önüne geçememiştir, buradan Bandırma ve 
Gemlik civarındaki avcı filosu haksız bir kazanç sağlamakta bu işi yapma konusunda faaliyet gösteren boğaz 
ve Karadeniz filosunun baskısıyla geçtiğimiz yılı (2016) avlanma tebliğlerine ekim ve kasım ayları içinde 45 
gün müsade edilerek serbestlik getirilmiştir, bu tip bir ışıkla avcılığın denizlerdeki stoklara zaralılığı konusu bu 
kadar kesinleşmiş denetlenemezliği bir kenara birde yasallık kazanması ve bilhassa iç deniz olan Marmara 
denizinde buna yasallık kazandırılması çok düşünülecek bir konudur.

Bu gün Marmara denizi yıllarca ışıkla avcılık ve yasadışı trol avcılığı neticesi sonucunda ölü bir denize 
dönüşmüştür, geçmişteki bu kadar türleri bünyesinde barındıran dünyanın nadir iç denizlerinden bir tanesi 
olan Marmara denizi ülkemizdeki balıkçılık yapılanmasının ağırlığını taşıyamamıştır ve gereken önlemler 
ve kısıtlamalar alınmadığı sürece bu oluşumlar artarak devam edecektir, buna birde çevre kirliliği faktörünü 
eklerseniz durumun vehameti ortaya çıkmaktadır.
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Ülke balıkçılığı bir asırdan beri belli bir plan ve program dahilinde değerlendirilemediği için balıkçı yapmış 
olduğu bilinçsiz ve programı olmayan yatırımların bütün hırsını ve husumetini denizden almaktan başka bir 
seçeneği bulunmadığı için gelecek konusunda asla bir düşünceye sahip olamamakta ve günlük düşünceleri de 
farklı bir yapıya sahip olmamaktadır.

Evet bu ülkede 1380 sayı bir su ürünleri yasası ve bu yasalarla desteklenen bir avlanma sirküleri var, buna 
mukabil önemle korunması, gelecek nesillere bırakılması gereken bir deniz var ve balık var, fakat bu faktörleri 
büyük bir itina ile koruyacak bir kadroya ihtiyaç var ama ne yazık ki yok.

Bu gün 1886 kilometre sahil şeridi, 24 milyon hektar kullanım alanı ile en az tarım kadar kullanım alanına sahip 
olan sucul ortama bir genel müdürlük ve buna bağlı daire başkanları yetersiz kalmakta, illerdeki su ürünleri 
şube müdürlükleri sadece evrak düzenleyici pozisyondan farklı bir oluşumun ötesine geçmemektedir.

Yıllardan beri bu kadar klişeleşmiş sorunların içinde uğraşı vermeye çalışan ve bu zamana kadar plansız bir 
büyümenin içine giren balıkçılık sektörü bu gün bunun zararlarını fazlası ile hissetmeye başlamış yapmış olduğu 
yatırımların karşılığını almak için denizlerdeki sucul ortama uygulamış olduğu ağır av baskısı sonucu kendi 
felaketini ve yok olşunuda hazırlamaktadır, böyle bir değerlendirmenin ardından bu durumu bütün açıklılıkla 
ve doğrululukla şöyle izah edebiliriz; Ülkemizde avcılık sezonu 15 Nisan’ da kapanır ver 4,5 aylık bir dinlengeç 
süresinden sonra 1 Eylül’de balıkçılık sezonu başlar, aradan geçen bu süre zarfında balıkçı yasak dönemi 
boyunda bir uğraşı içindedir, eksiklerini tamamlar, ağlarını tamir eder, makinalarını tamir eder, teknesini karaya 
çeker tamiratını boyasını yapar ve sezona tam teşekküllü ve eksiksiz olarak hazırlanmaya çalışır, sektör bütün 
bu oluşumlarla meşgul olurken bu nekahet döneminde çalışması gereken, denizlerdeki mevcut av stoklarının 
tespitini yaparak mevcut olan sucul kaynakların hazırlık yapan avcılık filosuna cevap verip veremeyeceğine 
dair araştırmalar yapması gereken bir etkili yönetim tarzı ve politikaları belirlenme zorunluluğu vardır ve 
yıllardır balıkçılık konusunda hiç bir zaman böyle bir çalışma olmamıştır, olmayınca da ortaya şöyle bir durum 
çıkmaktadır; Bu 4,5 aylık hazırlık periyodlarını tamamlayan balıkçı sezonun başlayacağı 1 Eylül tarihine yakın 
son aşamada çalıştıracağı gemicilerine avanslarını dağıtarak (10.000 TL.’den 20.000 TL. arası avans veya 
4.000 ila 8.000 TL. arası aylık) önündeki 7,5 aylık avcılık sezonunun başlama tarihini beklemeye başlar, böyle 
bir harcamanın hesabı bu günkü şartlarda 300.000 ila 400.000 TL.’yi bulmaktadır ve bu durum gemicisi sayısı 
ile ilgili olup daha da artabilmektedir.

Sezon açılmıştır ve balıkçı önünde belirli bir plan program, sistem olmadığı için böyle bir harcamanın ve sezon 
sonuna kadar kendisine getireceği külfetin ve harcamalarının hesabını çok iyi bildiği için denizde önünde 
ne varsa, kendisini bu durumdan kurtaracak ne varsa geleceğini geçmişini düşünmeden açıkça söylemek 
gerekirse üretim değil katliam yapmaktadır.

Her türlü illegal, yasadışı, yasak saha, derinlik ihlalleri, balık boyları ihlalleri artık balıkçı için hiç bir önem teşkil 
etmemekte sadece günlük hesapların peşinden koşmak düşüncesi bu denizler üzerinde bütün olumsuzlukları, 
yok oluşları da peşinden sürüklemektedir.

Böyle bir oluşum sonucunda başı boş ve denetim yetersizliğinden dolayı cumhuriyet tarihinden beri yasadışı 
avcılık en üst seviyeye ulaşmıştır, hızla artmaya devam etmektedir, koruma alanları ilan edilmiş, 24 metre 
avlanma derinliği sınırı getirilmiş ve korunamamış bu koruma alanları 9 yıl sonunda denetlenemediği için 
yasadışı haksız kazançtan büyük menfaatler sağlayan bir kesim oluşmuştur, namusu ile çalışan balıkçı bu 
müeyyidelerden büyük zarar görüp iflasın eşiğinde bocalamaktadır, bu kadar başı boşluk sonunda balıkçının 
kullandığı av araç ve gereçlerindeki denetimsizlik yani ağ en ve boylarındaki denetimsiz zafiyetinden oluşan 
azaminin üzerindeki büyüklük balık stokları üzerinde aşırı baskı ve aşırı avcılığa sebep vermektedir.

2011 genel seçimlerinden önce Türkiye büyük meclisinde mühalif partilerin Türkiye’de balıkçılık sorunlarının 
araştırılması konusunda verilen önerge şu an iktidarda bulunan Ak Parti grubunun red kararı ile reddedilmiş 
ve gerekçe olarak şöyle denilmiştir. Biz balıkçıya mazot desteği veriyoruz, çiftlik ve yetiştiricilikte 2000 yılların 
başında 20.000 tonlarda olana üretimi 250.000 tonlara çıkardık, Avrupa’ya balık ihraçatında 3. Ülkeyiz ve 
Avrupalının mutfağına giren her üç balıktan biri ülkemizden gidiyor.
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Bu gün bu rakamlar aradan geçen zaman zarfında 300.000 tonlara çıkmış ve 500.000 tonların hesabı yapılıp 
kafesleri kuracakları yeni yerler keşfetmenin peşindeler, fakat burada bu konuyu değerlendirmeye aldığınızda ülke 
balıkçılığı, denizlerdeki ekosistem yapısı böyle bir üretim şekline uygun mudur? değil midir? yıllar önce yapmış 
olduğumuz gibi plansız bir yatırımın içine girmenin zaten var olan sorunları daha çözümsüz hale sokacağı kesindir.
Yapılan hesaplara göre kafeslerde yetişen çiftlik balıkları 1 kilograma erişmek için 1,8 kilogram yem tüketmektedir 
ve bu yemin temin etmek için 10 kilo deniz balığın fabrikalarda işlenerek yem haline getirilmektedir, istatistiklere 
bakıldığında bu kadar üretime cevap verecek bir deniz bu ülkede yok ve görünmüyor, bu yıl yapılan istatistiklere 
de deniz avcılığı son 15 yılda 700.000 tonlardan 300.000 tonlara gerilemiş yetiştirici kafes üretimi 270.000 
tonlara yükselmiş ve üretim aynı orantıya ulaşmış belki bu gidişle yetiştiriciliğin deniz avcılığı üzerine çıkacağı 
kesin gözüküyor, fakat gerçekçi bir gözle değerlendirdiğinizde bunu ileriye dönük getirilerini ihracat için ülke 
menfaatleri gerçeğiyle düşündüğünüzde olumlu fakat denizlerdeki dengenin ve eko sitem yanı sıra vereceği 
zararları da iyi hesaplanması gereken çok önemsenecek bir konudur.

1980 yıllarda Trabzon’da yıllık 100.000 ton işleme kapasiteli bir fabrika, daha sonra Fatsa’da yıllık 300.000 
ton işleme kapasiteli balık unu ve yağı işleme kapasiteleri ve o yıllarda denizlerdeki stokların en asgari 10/15 
kat gerisinde faaliyet gösteriyor ve işleme kapasitelerin azlığından dolayı hamsi avcılığı sezon boyunca 
sürdürülebilirliğini tamamlıyor ve nisan ayında sezon kendini amorti edip bir daha ki sezona artırım kalabiliyor 
fakat 1990 yıllardan sonra balık unu yağı işleme fabrikalarındaki limitsiz artış ile sayıları 25 in üzerine çıkıyor 
ve yıllık toplam işleme kapasitelere 3.000 000 tona ulaşarak denizlerdeki av stoklarının 10 katı büyüklüğünde 
bir rakama ulaşıyor.

Şimdi böyle bir oluşumda ortaya şöyle bir acı tablo çıkıyor; Kapasitesi artan bu işleme fabrikalar sonucu avcılıkta 
da dinlence ve avlama kısıtlamaları otomatikman kalkıyor ve balıkçı burada yıllarca durmadan büyümenin 
vermiş olduğu azamet ve güvence ile denizlerdeki hamsi stoğunu mümkün olduğu en kısa sürede ve en aşırı 
bir şekilde yarış halinde avlayarak fabrikalara limitsiz ve hesapsız bir şekilde boşaltmaya başlıyor ve yıllarda 
beri bu avcılıkta avlanma süresi en fazla 1 ay gibi korkunç bir süre geriliyor, burada ortada böyle bir realite 
varken bu ülkede sürdürülebilirlik söylemleri, aşırı avcılık söylemleri tapmanın bir anlamı olacağı meçhul ve 
anlamsız kalmaktadır.

Bu yıl yapılan istatistikler de denizlerdeki balık üretimi 300.000 ton civarında gözüküyor , bu üretimin 120. 000 
tonu hamsi avcılığından hesaplandığı düşünülürse ki veriler öyle o zaman ortaya sorgulanması gereken bir 
çok belirsizlikler çıkıyor.

Her bir yetiştirici çiftlik balığı 10 kilo deniz balığının işlenmesi sonucu 1 kilograma erişiyorsa ve bu üretimin 
270.000 ton olduğu verilerde gösteriliyorsa. (270.000 çarpı 10 kilogram = 2.700.000) Eğer bu rakamlar 
doğruysa ve bu yemin işlenmesinde hamsi balığı ağırlıkta ise bu işte yanlış çözümü zor bir hesapların olduğu 
kesin, nerede bu üretime gereken böyle bir stok, bu değirmenin suyu nereden geliyor.

Avrupa ülkelerinde yetiştirici ve çiftlik balığı üretimi yıllık %10 civarlarında ve bu balığın geri kalanını dışarıdan 
ithal ederek kendi denizlerindeki popülasyonu devamlı koruma altında tuttuğu düşünülürse ve ülkemizin 
Avrupa’nın bu konuda denizlerini taşeronluk yapma pozisyonunda olmasının etkilerini bu denizlerde gelinen 
son durumlara değerlendirdiğinizde çok iyi anlayacaksınız, bu yol palamut balığının popülasyonunda değişik 
bir oluşum izlenmiş ve çok kısa bir sürede 900 gramlara kadar büyüme aşamasına gelen bu balık 500 gramdan 
fazla bir ağırlığa erişememiştir.

Bu yıl ülke genelinde her türlü avcılıkta gözle görülür bir kıtlık yaşanmaktadır, bazı türler başta istavrit olmak 
üzere geçen süre zarfında avcılığı yok denecek kadar azalmış, çinekop balığı standart boya erişememiş ve 
standartların çok altında bir boyda avcılığı bütün şiddetiyle yasal olmadan devam etmektedir.

Bu denizlerin içinden limitsizce çekilen bir veya bir kaç tür zamanı gelince diğer türlerinde sirkülasyonunu 
engellemektedir, denizin yemi olan hamsi ve çaça balığı insan ve kendi bünyesindeki büyüme sirkülasyonunu 
tamamlayan bir gıda maddesi iken bunun çabuk ve aşırı denizden çekilmesi ve işleme fabrikalarına boşaltılması 
denizin ekosistem yapısını tamamen bozmaktadır.
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Bütün bu anlatımlarım 42 yıllık balıkçılık hayatımın bilgi birikimlerinin kısa bir anlatımıdır ve bugün 
gelinen durum, izlemiş olduğum manzaralar geleceğin karanlık olduğunu göstermektedir, bu ülkenin 
denizlerinin balık ve balıkçılık yapılanmasının ağırlığı göç balıkçılığıdır, yıllar önce avcılıkta yapılan hatalar 
sonunda 1960’lı yılların sonunda uskumru balığının Karadeniz’den başlayarak göçünü kaybetmişizdir, 
1980’li yılların sonlarına doğru aynı şekilde orkinos balığının göçünü kaybetmişizdir, 2000’li yıllardan 
sonra lüferin göçünü kaybetmişizdir, kılıç balığının göçünü kaybetmişizdir.     

Eğer bundan sonraki süreçte etkili ve sürekliliği olan bir balıkçılık yönetimi ile radikal kararlar alınıp deniz 
avcılığı ve balık stokları üzerinde sürdürülebilirlik esasına göre tedbirler alınmadığı taktirde bu kaybettiğimiz 
türlere ilaveten palamut balığını kaybedebiliriz, istavrit balığı zaten son beş yıldan beri sinyallerini vermeye 
başladı, bunların hepsi bu ülkenin denizlerindeki var olan ve bugün bu kadar baskıya ve aşırılığa dayanamaya 
avlanma sisteminin neticesinde çökmüş veya çökme aşamasına gelmiştir.

Yıllardan beri her balıkçılıkla ilgili çalıştaylarda, sempozyumlarda, seminerlerde ve kongrelerde fırsat 
bulabildiğimiz kadar ve verildiği kadar sorunlarımızı anlatmaya, sessiz çığlıklar halinde duyurmaya mücadele 
ediyoruz, çünkü böyle toplumsal oluşumlarda devamlı kürsülerde konuşan farklı insanlar sıralarda oturan 
ve dinleme pozisyonunda olan, sadece soru sorma pozisyonunda olan balıkçı oluyor, sonuç olarak kürsüde 
sunum yapanlar ayrı konuşuyor bu ülkenin denizlerinde farklılık var birbiri ile hiç uyumlu olmayan şeyler hasıl 
oluyor ve bu gün bu sorunların ağırlığında bunlar yatmaktadır.

Evet bu ülkede balıkçılık filosu stokları kat be kat üzerindedir diyoruz ve bakanlık buna tedbir olarak av baskısını 
azaltmak için destekleme adı altında tekneleri geri alımlarda açıklamış olduğu metre fiyat listesi belki 10 metre 
ila 15 metre arası 10.000 lira bu gruba çok cazip gelmiştir ama istenilen amacına ulaşılamamış 1211 tekne 
geri alınmış 160 milyon para ödenmiş ama av baskısını hiçbir etkisi olmamıştır, bu konuyu derinlemesine 
araştırıldığında esas av baskını azaltmak için 30 metre üstü balıkçı filosunun tekne boyları fiyatı (30.000 lira) 
çok düşük tutulmuş ve hiç talep olmamıştır.

Burada açıkça matematiksel olarak bir alt boy olan 20/30 metre aralığındaki tekne boylarına verilen fiyat 
15.000 olduğu hesaplanırsa 25 metre bir balıkçı tekne sahibinin destekleme adı altında teknesini ve ruhsatını 
devrettiği, ceketini alıp dışarı çıktığı zaman alacağı para 15.000 & 25=375.000 TL. Bu paralara kimse teknesini 
vermiyor ve ne yapıyor; 25 metre yeşil ruhsatın tekne hariç piyasa fiyatı en asgari 600.000 lira ve devletin 
verdiği paranın neredeyse iki katı, vatandaş ruhsatını bu fiyata satıyor ve kendisine kalan teknesi ile ruhsatsız 
avcılığa devam ediyor, av filosu verilerindeki kayıtlarda gösterilen av filosu sayısı böyle bir konumda asla 
gerçeği yansıtmamaktadır. Bu denizlerde ruhsatlı sayısı kadar en az ruhsatsız avcılık yapan tekne sayısı 
10.000 üzerinde olduğu tahmin edilebilir çünkü sistem bunu teşvik ediyor.

Sonuç olarak bu uygulamadan istenilen sonuç alınamamıştır ve bu yıl talebin yok denecek az olduğu 
görülmektedir fakat biz balıkçı olarak bunun yanlış olduğunu her defasında anlattığımız halde ısrarla doğru 
yaptıklarını iddia eden bir balıkçılık yönetimi ile karşı karşıyayız.

Ülke balıkçılığı bütün bu anlatımların sonunda bir belirsizliğe doğru parçalanmış bir şekilde bütün hızıyla devam 
etmektedir, balıkçı kişisel çıkarlarını her zaman ön plana tutmayı bir prensip haline getirdiği için hiç bir zaman 
ortak bir noktada buluşmak amacı gütmemektedir ve hem bildiğini okumakta hem bindiği dalı kesmektedir.

Son 20 yıldır ülkemizde balıkçılıkla ilgili balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili çalıştaylar, seminerler, sempozyum ve 
kongreler yapıldı ve yapılmaya devam etmekte, buralardaki sunumlar sadece bir bilgi mahiyetinde paylaşım 
olup ülke balıkçılığının sorunları ile ilgili hiç bir yapıcı faaliyetler olmamıştır, çünkü buralardaki anlatımların 
denizlerde avcılık yapılanmasına bir yararı olmamıştır ve denizlerdeki bireyler kendi bildiğini okumaya devam 
etmektedir.

Gelinen bu noktada ülke balıkçılığı için acil bir eylem planı ile beraber balıkçılık reformuna ihtiyaç vardır 
çünkü bu denizlerin ve balığın bu kadar ağır baskıya cevap verecek bir pozisyonu kalmamıştır ve bu durum 
devam ettiği müddetçe ileriki yıllarda türlerde kayıp yaşanmaya devam edecektir.
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BÜYÜKDERE BALIKÇILAR DERNEĞİ 

1984 yılında kurulmuş olan, faaliyetlerinde son dönemde bir ivme kazanan dernek üye sayısını 67’den 120 
kişiye çıkartmıştır. Dernek üyelerini 7 metreyi aşmayan sandal sahipleri oluşturmaktadır.

En büyük sorun Büyükdere’deki çekek yerlerinin yenilenmesi. Sandalların kızak ağaçları yıpranmış, yenilen-
mesi gerekmektir. Üyelerin S.S.K.’ları yok, hepsi Bağ-Kur kapsamında. 

Çekek yerlerinin güvenliği sağlanmaktadır.

Büyükdere’deki, seyyar satıcıların çokluğu en büyük sorun. Trol teknelerinden ezilmiş balıkları daha ucuza 
satmaları esnafı zarara sokmaktadır. 

Derneğin lokalinde de tadilat işleri var. Tuvaletler harap durumda, elden geçmesi gerekmekte. Büyükdere’deki 
çekek yerlerinin acil olarak aydınlatılması gerekmektedir.

Çekek yerlerinin parmaklık ile parktan ayrılması da bir çözüm önerisi olarak gözükmekte. Dernek beş yılda 
bir 45.000.- TL. kızak yerleri için ecrimisil ödemekte. Kızakların üzerine tente yapılması görsellik olarak değer 
katacaktır.  

Büyükdere Balıkçılar Derneği Başkanı
Erdal TAŞKENT
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BÜYÜKDERE SAHİLİNDE PLANLANAN  
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ SATIŞ MERKEZİ

Balıkçı Satış Birimleri İçin;
• Kent silüetini etkilemeyen,
• Sahilde görüntüyü etkilemeyecek,
• Bölgenin dokusuna uygun,
• Modern,
• Ulaşılabilir,
• Estetik,
bir proje geliştirilmiştir. 
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BALIKÇILIK HAKKINDA DUYMADIKLARIMIZ
- BALIKÇI SOHBETLERİ -

Balıkçılık konusu uzmanı, eski dernek Başkanı İSMET YALÇIN, Kabataş Lisesi 
mezunu, makine mühendisi, dededen gelen bir kuşağın temsilcisi olarak görüşle-
rinden istifade edilmiştir. 

2. Dünya savaşının bitim yıllarında bir çift torik 2.5 TL. idi. Romanya, Bulgaristan 
tarafından gelen yabancılar tarafından alınıyor idi. Savaşın bitimi ile talep azalınca 
tutulan bütün balıklar denize döküldü. 

Çünkü Türk halkının bunu alacak parası yok idi. GSMİ’nın yüzde 0,5’ini balıkçılar 
karşılıyordu. 1945 yılları balıkçıların en zengin olduğu dönemler. Şu anda en fakir 
kesim balıkçılar, deniz kenarı eğitimin en yüksek olduğu kesim. 

Denizcilik hayatımız İğne Ada’dan Hopa’ya, Çanakkale’ye uzanıyor. Karadeniz jeolojik yapsı itibariyle derinli-
ği bize yakın olmak üzere bir çanak şeklinde. 

Karşı kıyılar 40 kulaç derinlikte, bizim sahillerimiz derin sularda kalmış vaziyette. Kalkan türü balıklar sığ 
sularda yetiştiği için bizim sularımızda yok. Bu durum 1915 yıllarında da aynı idi. Karadeniz’in orta çanağı 
verimsiz bir çukur içeriyor. 

Bizim sahillerimiz daha verimsiz. Orkinos Antalya Körfezi’nde yumurtasını bıraktıktan sonra Karadeniz’e çık-
makta. Türk filosu Akdeniz’de çok kuvvetli idi. 100 teknenin 60 tanesi Sarıyerli idi. 

Tayfalardan çoğu Karadenizli çocuklardan oluşuyor. Karadeniz çocuğu zora daha dayanıklı olduğundan ter-
cih sebebi olmakta. Sarıyer’deki tayfalar zaman içinde tekne sahibi olmaya başladıklarından, tayfalar Kara-
deniz sahillerinden, Bandırma, Erdek gibi yerlerden tedarik edilmeye başlandı. 

Pulatka (iş avansı) denilen sistemle maaşlar ödeniyor. Şu anda tayfa yönünden sıkıntı var. İş avansı verilen 
tayfalar çalışma döneminde çalışmaya gelmiyorlar. 1954 dönemi, 1955 dönemi, 1969 dönemi, 2005 dönemi 
balıkçılık açısından çok verimli idi. Kazanılan para oldukça iyi idi. 

Bilgi için; balıkların hepsi göç eder, Karadeniz’den, Ege’ye.  Katavaşya – Karadeniz’den – Güney’e göç 
etme, Ege’den okyanusa açılma. Anavaşya – Güney’den Karadeniz’e göç etme hali, Karadeniz’de yumurta 
bırakma dönemi. 1967’den sonra Karadeniz’de uskumru balığı görülmemiştir. 

1984’te Turgut Özal Rumeli Fener’ine geliyor, balıkçılar sonar takıyorlar diye dert yanıyor, Özal bilimin önüne 
geçemezsin diyor, herkes sonar alıyor. Sonar şu anda Japonya kara sularında yasak, ama bizde hali hazırda 
serbest. 

Bütün balıkçıların ortak talebi çok balık tutmak. Devlet kota koyarak fazla balık tutmaya imkan vermiyor diğer 
ülkelerde. Dünyada uygulama böyle. 

Sorunların tek çözüm yolu devletin verdiği kota çerçevesinde balık tutmaktır. Fazla tutulmaya engel olacak, 
balıkçılığın geleceğini kurtarmaya yardım edecektir. 

Balık hali Kumkapı’dan Ambarlı’ya taşınıyor. Bu durumda Sarıyer’de bir mezat yerinin olması, mini bir balık 
halinin, bölgesel bir balık halinin olması çok uygun olacaktır. 

Mezat sisteminin çalışmasının, Sarıyer’de bulunan balık satıcılarının balıklarını Sarıyer’de oluşacak balık 
halinden alınması çok uygun olacaktır. 

Balık en çok Marmara Bölgesi’nde yeniliyor 15 kg. Avrupa’da balık yeme 50 kg. çok gerisindeyiz hali hazırda. 
Sarıyer balığa ulaşmada en uygun yerlerden biri. 

Balıkçı Reisi 
(Makina Mühendisi) 

İsmet YALÇIN

52

SARIYER BALIKÇILIK RAPORU



ARAŞTIRMACI GÖZÜ İLE 
BALIKÇILIĞA BAKIŞ 

Sarıyer İlçesinin ekonomik açıdan en karakteristik özelliği balıkçılıktır. İstanbul 
balıkçılığının %42’sini, Türkiye balıkçılığının ise %31’ini ve aynı zamanda 
İstanbul midyeciliğinin %90’nı karşılayan Sarıyer’de balıkçılık ve su ürünleri 
üzerine ilçede ortak çalışmaların yapılması önem arz etmektedir. 
 
Aynı zamanda ilçede mevcut su ürünleri kooperatifleri ve balıkçılık ile ilgili 
tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde ortak hedeflerin belirlenmesi, 
ilçede bir bütün olarak Balıkçılık ve Su Ürünleri çalışmalarını, katılımcı ve 
sürdürülebilir bir şekilde yürütmekten sorumludur. 

 
Orta Karadeniz için Samsun, Doğu Karadeniz için Trabzon ne ise Batı Karadeniz için de Sarıyer odur. Haliyle 
Türkiye balıkçılığının bünyesinde var olan tüm sorunlar Sarıyer balıkçısı veya Sarıyer’de konuşlanan tüm 
balıkçılar için de geçerlidir.

Bu tür programların hazırlanmasında hedef kitle önemlidir ve hedef kitle ise balıkçının ta kendisi olmaktadır. 
Bu nedenle tüm planlamalar, yapılanmalar, teorik ve pratik uygulamalar hedef kitleye göre tanzim edilir ve 
edilmeliydi. 
 
Aslında balıkçılık sektörü bireylerine daha net ifade ile bir balıkçıyı gönülden eğitim programına katılımını 
sağlamak zor bir olaydır. 
 
Merkezi otoriteyi oluşturan kuruluşların teknik kadrolarının bu konudaki yetersizliğine ve donanımsızlığına 
inandığı ve gözlemlediği için çoğu kez eğitim programlarına itibar göstermez. 
 
Belediye’nin hedef kitleyi dikkate almadığı daha açık bir ifade ile Sarıyer’de mevcut hiç bir balıkçılık 
kooperatifi ile diyaloga girmediği ve onlardan görüş almadığının ifade edilmesidir.

Türkiye balıkçılığının en büyük sorunu merkezi otoritenin balıkçılık sektörünün temel sorunlarına köklü 
çözüm üretememesi, kaynak yönetimi konusunda zaafiyet göstermesi, balıkçıların birlik ve beraberlik 
içerisinde sektörün sorunlarını çözümlemedeki kısırlığı, vahşi avcılığın ülkemize yansıyan ve balıkçılığımızı 
tehlikeye atan uygulamaları makro sorunlar olarak ülke gündemini işgal etmektedir.

Sarıyer Belediyesi’nin de özellikle ele almasını gerektiren konuları olarak görülebilir. Çünkü amaç 
Sarıyer’deki mevcut balıkçı ve filosunun sorunlarına çözüm üretebilmeye katkı sağlayabilmektir.

Özetle Sarıyer balıkçılık, balık bilimi ile hidrobiyoloji eğitimlerinin ve araştırmalarının nüvesini teşkil etmiştir. 
Haliyle yakın geçmişte yaşanan zenginliklerin güzelliğine ve mirasına Sarıyer halkıyla yerel yönetimi geçmişe 
sahip çıkarak çağdaş anlamda bu geleneği en verimli düzeyde sürdürebilmelidir.

Onun için yerel yöneticiler ilkin Sarıyer’in balıkçılık tarihini özellikle detaylarıyla bilmelerinde yarar vardır. 
Akademik camia temsilcileri olduğu dikkate alındığında hedef kitlenin var olmadığı veya iyimser bir ifade ile 
eser miktarda olduğudur. 

Sarıyer Belediyesi yetki alanı içerisinde yer alan balıkçı ve sektörü ile var olan sorunları çözümleyici aynı 
zamanda bütünleşmeyi de sağlayıcı uygulamalara yönelmelidir.

Gazeteci 

İrfan TERZİ
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BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ İLE UĞRAŞAN ESNAFIN SORUNLARININ TESPİTİ VE ÇÖZÜMLERİ

Su ürünleri ve balıkçılık sorunlarının da meclise getirilmesini, sürdürülebilir ve modern balıkçılık için T.B.M.M.’de 
gerekli yasal çalışmalar için kamuoyu desteği sağlanması temel amaç olmalıdır.

1- Sahil çekek yerlerinin tamir, bakım ve onarımlarının yaptırılması.

2- Midyecilerin sorunlarının çözümü için Sarıyer Belediyesi ve İ.B.B.‘nin hazırladığı projelerin hayata geçiril-
mesi. Bu anlamda Rumeli Kavağı Mahallesindeki midyeciler için düşünülen projenin hayata geçirilmesi des-
teklenmeli.

3- Balıkçı barınaklarının sorunlarının çözülmesi, olmayan yerlere yenilerinin yapımı.

4- Su ürünleri kooperatiflerinin, limanlarının bakım ve onarımının yaptırılması.

5- Köyler bölgesindeki ve sahil mahallelerimizde, balıkçı esnafının satış yapacağı alanların oluşturulması, var 
olanların koşullarının düzeltilmesi.

6- Olta balıkçılığı yapanların ruhsat ve ehliyet işlemlerinin kolaylaştırılması ve denetimlerinin yaptırılması, 
belgesiz balık tutmanın önüne geçilmesi.

7- Büyük balıkçı esnafına ilişkin kapsamlı çalışmanın, sürdürülebilir, ölçülebilir bilimsel eğitim çalışmaları ile 
desteklenmesi, akademik  veriler ve teknolojik yeniliklerden yararlandırılması.

8- Balıkçı esnafının ve köylünün uygun bulduğu alanlara soğuk hava deposu yaptırılması.

9- Sarıyer Belediyesi’nin Büyükdere mahallesinde (mevcut çekek yerine), Sarıyer Merkez Mahallesi’nde  
(Sarıyer Spor Kulübü Kafesi yanı) yapmış olduğu Balıkçılar çarşısı projelerinin hayata geçirilmesi.

SARIYER BELEDİYE MECLİSİ, 
TARIM - HAYVANCILIK BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ KOMİSYONU, 

ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU İLE İMAR KOMİSYONLARININ 
ORTAK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ   
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10- Rumeli Kavağı Limanı’na balıkçı çarşısı, mezat yeri ve küçük balık pişirme alanları yapılması. 

11- İstinye Mahallesi’ne uygun alana balık satış yeri yapılması.
 
12- Çayırbaşı mahallesine camii karşısındaki, kazıklı yola paralel üçgen alana (heykelin olduğu yer) balık 
satış yerleri yapılması

13- Kireçburnu ile Kefeliköy arasına balık satış yerleri yapılması

14- Sarıyer ilköğretim okulunu yanı, mevcut köylü pazarının alanına, ilave olarak mini balık satış yerleri yapılması

15- Rumeli Kavağı’ndaki balıkçı restaurantlarının iş hacimlerini yükseltmeleri, daha çok yerli - yabancı turistin 
gelmelerini sağlayacak çalışmalara destek olunması,

16- Hacıosman metrosu alanı yanındaki İ.B.B. alanının, projelendirilme esnasında, o alana balık çarşısı ve 
balık lokantalarının yaptırılması

17- Kefeliköy fidanlık alanına balıkçılar çarşısı ve balık ve midye pişirme alanlarının yaptırılması

18- Deniz ulaşımının payı arttırılmalı, yeni iskeleler yaptırılmalı

19- Sarıyer İlçe Tarım Müdürlüğü çalışmalarından yararlanılmalı

20- Sarıyer Belediyesi Strateji Müdürlüğü su ürünleri birimi çalışmalarından yararlanılmalı
 
21- İ.B.B. bilgilerinden yararlanılmalı. 

22- Ayazağa Mahallesine Balık Çarşısı yapılması için uygun zemin-mekan bulunması çalışmaları ve balık 
satış yerlerinin arttırılması desteklenmeli.

23- Boğaz Belediyeler Birliğine üye belediyelerden konuya ilişkin destek alınmalıdır. 

Konuya ilişkin çalışmaların İ.B.B. meclis üyeleri ve grup başkan vekilleri düzeyinde eşgüdüm içerisinde takip 
edilip yaptırılması ve bu doğrultuda çalışmaların sürdürülmesi komisyonlarımızca uygun görülmüştür. 

Çevre ve Sağlık Komisyonu

İmar Komisyonu

Tarım Hayvancılık Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu
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TÜRKİYE’DE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜ

 Türkiye su ürünleri sektörünün; avcılık, stokların korunması, çevre ve kirlilik, 
yetiştiricilik, girdiler ve destekleme, sanayi ve ticaret, örgütlenme ve organ-
izasyon ile eğitim ve Avrupa Birliğine uyum gibi çözüm bekleyen pek çok 
sorunu vardır. Bunlar; 

1. Organizasyon Sorunu
2. Çevre Kirliliği Sorunu
3. Eğitim Sorunu
4. Teknoloji Sorunu
5. Kullanılabilir Stokların Yeterince Saptanmamış Olması Sorunu
6. Kültür Balıkçılığı İle İlgili Sorunlar 
7. Göl ve Akarsuların Islahı Sorunu
8. İşleme ve Pazarlama Olarak Sayılabilir. 

 Yetiştiricilik Ege yöresinde, özellikle de Muğla civarında yoğunlaşmıştır. Yetiştiriciliğin Ege kıyılarında 
yol açtığı ve etkileri henüz tartışmalı olan kirlilik olgusu, turizm sektörü ile ciddi sıkıntıların yaşanmasına yol 
açan en önemli sorun olmuştur. Sonuçta işletmeleri kıyısal alanlardan daha derin sulara kaydırılmasına karar 
verilmiştir. Sektörün diğer önemli sorunları; yatırım aşamasındaki bürokratik engeller, üretim aşamasındaki 
sorunlar, pazarlama problemleri, üretim sahalarının kiralanmasındaki sorunlar, yetiştiricilerden kaynaklanan 
sorunlar, yetersiz öz kaynak ve işletme sermayesi, teknolojinin yenilenmesi, sağlıklı ve kaliteli yavru üretimi, 
yasal düzenlemeler ile balık hastalık ve zararlıları olarak belirtebiliriz.

BALIKÇILIK VE AVCILIKTAKİ SORUNLAR VE ÖNERİLER 

1. Balıkçı-komisyoncu ilişkisi ve yapısı modern balıkçılık örgütlenmesi modeline uymamaktadır. 
2. Gırgır balıkçıları arasında güven eksikliği mevcuttur. Ben avlamazsam diğerleri avlar kanaati egemendir. 

Son yıllarda avın dalgalanmalar göstermesi ve av sezonunun erken kapanması nedeniyle ileriye yönelik 
sorunlara işbirliği çerçevesinde sahip çıkılmaktadır. 

3. Sürekli rekabet sonucu teknelere ve av araçlarına gereğinden fazla yapılan yatırım aşırı ve illegal 
avcılığa sebep olmaktadır. 

4. Av sezonu boyunca fiyat istikrarı gözetilmeden sürekli avcılık yapılarak piyasaya dönemsel olarak gereğin-
den fazla ürün sürülmektedir. Sezon içinde avın miktarına göre fiyatlarda dalgalanmalar olmaktadır. 

5. Taze balık tüketim alışkanlığı balığın av sezonunda tüketilmesine neden olmaktadır. İşlenmiş balık tüket-
im alışkanlığı yeterince olmadığından insan tüketimine dönük işleme sanayi arzulanan şekilde gelişeme-
mekte ve balığın yan ürünlerinin israf olması nedeniyle büyük ekonomik kayıplar olmaktadır. 

6. Modern bir balıkçılık yönetimi açısından zorunlu olan izleme projeleri, uygun araştırma gemisi ve işletilm-
esi yüksek maliyet nedeniyle henüz gerçek anlamda oluşturulamamıştır. 

7. Merkezi bürokrasideki dağınıklık araştırma-yönetim açısından verimli olmamaktadır. A.B. kapsamında 
yapılan karaya çıkış noktaları önemli bir gelişme olarak gözükmesine rağmen uygulamada sıkıntılar 
devam etmektedir. Dolayısıyla ileride uygulanabilecek kota uygulamaları için şu anda alt yapı yeterli 
değildir.

8. Yol, inşaat, deniz dolgusu gibi yapım alanlarının oluşması biyo çeşitliliğin azalmasında diğer tehdit unsurudur. 
9. Elde edilen ürünün karaya çıkarıldığında hijyenik şartlara uygun modern balık hallerinin uygun alanlarda 

olmayışı 

Veteriner Hekim  

M.Oktay AKSU

56

SARIYER BALIKÇILIK RAPORU



Ülkemizde yeni bir balıkçılık yönetimine ihtiyaç vardır. Bu nedenle; 

1. Gırgır balıkçıları birliği kurulmalıdır. Bu birlik balıkçıların ortak hareket etmesi ve diğer paydaşlarla birlikte 
stokun verimli işletilmesini sağlamalıdır. 

2. Balığın fiyat istikrarı sağlanmalıdır. A.B. ülkelerinde birliklerin fiyat düştüğünde fazla ürünü geçici olarak 
soğuk hava depolarında muhafaza ettikleri, avcılığa ara verdikleri ve piyasaya düzenli ürün sunulması ile 
fiyat istikrarı sağlandığı görülmektedir. 

3. Balığın pazarlanması birlik tarafından yapılabilir veya mevcut komisyoncu yapısı gözden geçirilebilir. 
4. Balığın av sezonu dışında da tüketimini sağlayacak faaliyetler desteklenmelidir. 
5. İşleme sanayi insan tüketimi için kullanılan balığın balık unu-yağına döndürülmesi sınırlandırılmalıdır. 
6. Balığın temizlenerek dondurulması, konserveye işlenmesi teşvik edilmeli, işleme sanayinin artıkları balık 

ununa işlenmesi aynı zamanda ürünün ekonomik alana daha fazla katkı yapması ve ürünün önemli bir 
kısmının israf olması önlenebilir. 

7. Gelecekte A.B. üyesi olma yönünde ilerleyen ülkemizin uluslararası çalışmalara katılabilecek alt 
yapısının oluşturulması A.B. ülkelerindeki stok izleme ve değerlendirme çalışmalarına benzer çalışma-
lara başlanması  ve sürekli hale getirilmesi stok yönetimi için gereklidir. 

8. Ülkemiz için mevcut balık stoklarının verimli şekilde kullanılması ve sürdürülebilmesi stokların kontrollü 
ve sürdürülebilir bir şekilde yönetimiyle mümkündür. Bu yönetimin devamlılığı için nakil belgelerinin 
düzenlenmeleri, nakil alanlarının takibi ve tüm bunlardan elde edilen verilerin Su Ürünleri Bilgi Sistemi 
(SÜBİS) kayıt ortamına doğru ve hızlı bir şekilde girilmesi ile sağlanmaktadır. 

9. Balıkçılığın daha rasyonel yönetimi için etkin bir veri tabanı ve bunun için de veri toplama sisteminin 
oluşturulması gereklidir.  
 
Bu kapsamda sırasıyla; 

a. Balıkçı kooperatiflerinden sağlanan sektöre ilişkin her türlü balıkçılık bilgi akışının sağlanması, 
b. Amatör balıkçılar ile ilgili veri eksikliğini tamamlayacak yeni bir sistemin oluşturulması, 
c. İllegal / kaçak avcılık, rapor edilmeyen av ve ıskarta / hedef dışı avın bir şekilde kayıt altına alınması 
sağlanmalı, 
d. Pazarlama sürecinde her türlü canlı cansız balık sevkiyatının kayıt altına alınması, 
e. Karaya çıkış noktalarındaki kayıt sisteminin kurumsallaştırılması, 
f. Avcılıkta kullanılan her türlü av araç ve gereçlerin standart olarak teknik özelliklerinin kayıt altına alınması, 
bu envanterin her yıl yenilenmesi gereklidir.

 Günümüzde Gemi izleme sistemi ile tamamen uydu izlemesi yapılması ve balıkçı teknelerinin, 
avladıkları ürünleri bu noktalarda kayıt altına alınması, soğuk hava depolarının kurulması ve soğuk zincir ve 
hijyen şartları sağlanmış sistemler sayesinde pazarlama imkanlarının geliştirilmesine yönelik olarak faaliyetler 
tam olarak hayata geçirilememiştir. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için en kısa zaman sürecinde konunun ele 
alınması gerekmektedir. Avcılıktan elde edilen balıklar yaygın olarak taze veya soğutulmuş olarak pazarlanmak-
tadır. Kaliteyi arttırmak, etkin pazarlar oluşturmak ve ürün çeşitliğini sağlamak için tüketime sunulacak balıkçılık 
ürünlerinin muhafazasında etkili muhafaza tekniklerinden yararlanılmalıdır. İllerde ihtiyaç duyulan modern balık 
hallerini yapılandırılması gerekmektedir. 

İŞLEME, PAZARLAMA VE TÜKETİM  

 Ülkemizde su ürünleri istihsali büyük ölçüde taze tüketime sunulmakta, %25,7’si balık unu ve yağı 
fabrikalarında değerlendirilmektedir. %10’u ise yine insan tüketimine sunulmak üzere su ürünleri işleme ve 
değerlendirme tesislerinde kullanılmaktadır. Türkiye’de avlanan su ürünlerinin büyük bölümü, dünyadaki 
eğilimin aksine taze olarak tüketilmektedir. İşlenmiş ürünler daha çok ihracata yöneliktir. Kişi başına tüketim 
ülkemizde 7-8 kg düzeyinde olup, bu oran Dünya’da 16 kg ve A.B.’de 25 kg dır. Sağlıklı beslenmedeki öne-
minden dolayı su ürünlerine olan ilgi dünyada ve ülkemizde gittikçe artmaktadır.  

Balık tüketiminin arttırılması için gerekli çalışmalar devlet eliyle yapılmalıdır.
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KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ  
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
Sarıyer Belediyesi Kent Konseyi 

Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Komisyonu Görüşleri 

1) Komisyon Başkan Yardımcısı İlyas Torlak

Sarıyer’de balıkçıların çok büyük sorunları olduğunu, Sarıyer Merkez Balıkçılar Kooperatifi’nin bir yeri olma-
dığını, Kent Konseyi’nden kendilerine yer tahsis edilmesi gerektiğini ifade etti. 

Hala Yenikapı Su Ürünleri Hali’nde yapılan balık alım-satımlarının Sarıyer balıkçıları için ulaşım ve benzeri 
zorluklar getirdiğini, halin Gürpınar’a taşınacağından daha büyük sorunların ortaya çıkacağını ifade etti. 

Sarıyer’deki balıkçıların ve kooperatiflerinin kendilerine balık çıkarma iskelesi yapılmasını ve balıklarını sata-
bilecekleri balık satış yeri tahsis edilmesini istedi.

2) Sarıyer Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Balcı

Sarıyer’de liman yapılması gerektiğini. Merkez limanın altından su geçtiğini, balıkçılara balık çıkarma iskelesi 
yapılması gerektiğini, yine balıklarını satmaları için modern ve çağdaş balık satış pazarlarının kurulması ge-
rektiğini ifade etti. 

Belediye Su Ürünleri Komisyonları’nın tüm partilerden gelen üyelerinin de aynı çalışmaları yaptığını anlattı. 
Sarıyer merkezdeki İDO iskelesinin Sarıyer Balıkçılar Çarşısı olarak kullanılmasını Büyükşehir Belediye-
si’nden talep ettiklerini, bu amaçla anılan yerin Balıkçılar Çarşısı olarak tahsisi edilmesini ve kurulmasını 
istediklerini ifade etti. 

Kent Konseyi’nin ilgili komisyon raporlarını dikkate alarak, Büyükşehir Belediyesi’nden balıkçı kooperatifi yeri, 
balık çıkarma iskelesi ve balıkçılar çarşısı yapılması konusunda çalışılmasını istedi.

Eskişehir ve Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi çalışmalarının takip edilmesi gerektiğini söyledi. Sarıyer Beledi-
ye’sinin kent konseyiyle birlikte çalışarak uyuşturucuyla mücadele konusunda örnek çalışmalar yaptığını ve 
T.B.M.M.’de uyuşturucuyla mücadelede yasa teklifi verilmesi sağladığını ifade etti. 

3) Mehmet Emin Torlak

Sarıyer’in balık üretimiyle Türkiye’de marka ve büyük yeri olduğunu ancak Sarıyer merkez balıkçılarının yeri 
olmadığını, balıkçılar çarşısının olmadığını, bu eksikliklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

4) Şaban Bostan

Balıkçıların balık çıkarma iskelesinin olmadığını, Yenikapı ve Kadıköy’den başka balık çıkaracak yerlerinin 
olmadığını, Sarıyer merkezde makul bir balık çıkarma iskelesinin yapılması gerektiğini ifade etti.

5) Burhan Menekşe (Balıkçı)

Doğma büyüme balıkçı olduğunu, babasının da balıkçılığa hizmet ettiğini, balıkçılığa hizmet etmiş ve rahmet-
li olmuş tüm reislere teşekkür etti. Sarıyer’de balık çıkarma iskelesinin ve balık çarşısının yapılmasının şart 
olduğunu, Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de kendilerine destek verdiğini anlattı.

6) Şaban Şengül (Balıkçı)

Kireçburnu’nda teknelerini bağlayacak yerlerinin olmadığını, balık çıkarmak için Yenikapı’ya gitmek zorunda 
olduklarını, Maltepe ve Kadıköy’de balık çıkarmada zorluk çektiklerini. Kireçburnu’na büyük bir balık çıkarma 
iskelesi yapılması gerektiğini anlattı.
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7) Zafer Bey

Türkiye’nin en büyük balıkçılık filosunun Sarıyer’de olduğunu ancak kooperatiflerin sorunları olduğunu, balık 
çıkarma iskelesinin ve balık satış yerinin olmamasından bahsederek sorunun çözülmesini istedi. Bu amaçla 
Kireçburnu’na iyi bir projeyle balık çıkarma iskelesinin yapılabileceğini anlattı. Montrö Boğazlar Sözleşme-
si’ne göre, boğazda her tür yat limanın yapımına izin verildiği ancak sıra balıkçılara geldiğinde bu konuda 
zorlukların çıkarıldığını ifade etti.

8) Seyhan Ergin (Kilyos Balıkçılar Derneği Başkanı)

Kilyos  Balıkçılar Derneği başkanı olduğunu, rahmetli Menderes’in 11 yaşındayken kendilerine balıkçılık lima-
nı sözü verdiğini ancak hala limanın yapılamadığını ifade etti. Yapılacak balık çıkarma iskelesinin Kilyos’a da 
yapılabileceğini veya kendilerine bir balıkçı barınağı yapılması gerektiğini ifade etti. Kilyos’taki küçük iskele 
için yıllık 5260 TL ecr-i misil ödediklerini ifade etti.

9) Cemal Torlak 

Balık çıkarma iskelesinin Kireçburnu’na yapılmasının daha iyi olacağını ifade etti.

10) Turgut Serdarlı (Kilyos Muhtarı)

Kilyos’a büyük bir balıkçı limanının yapılmasını ve balık çıkarma iskelesinin de bu limanın eklentileri olabile-
ceğini, kendilerinin de bu işe gönüllü olduğunu ifade etti.

11) Şaban Şengül

Karaburun’da avlanan ve Karaburun’dan gelen balıkçılar için Kilyos’a liman yapılması gerektiğini ifade etti.

12) ADD Sarıyer Şube Başkanı Fahrettin Serdaroğlu

Balıkçılık çarşısı tesislerinin modern olması gerektiğini, aynı zamanda yanında buz üretim tesislerinin yapıl-
ması gerektiğini ifade etti.

13) Turgut Serdaroğlu

1380 sayılı Balıkçılık Yasası’na girecek konular hakkında balıkçıların ve kooperatiflerinin görüşlerinin de et-
kili olması gerektiğini ifade etti. ‘Trol yasak olmasına rağmen yapılıyor. Trolcü atıklarından ağlarımız zarar 
görüyor, yine misina ağı çok pahalı ve maliyetli ancak gerekli gereksiz ağlarımız denizden toplanıyor ve bu 
konuda zarar görüyoruz.’ dedi. ‘Basına ve yayında balıkçılıkla ilgili herkesin, gerek bilerek gerek bilgisizce 
söyledikleri balıkçılığımıza zarar vermektedir. İlgili yasal düzenlemelerde taraf olmak istiyoruz.’ dedi.

14) Sinan Çınar

‘Bizler balıkçılıktan ekmek kazanan insanlarız. Kireçburnu’na makul büyüklükte bir veya üç adet içinde suyu 
ve elektriği olan kısa balık çıkarma iskelesi yapılabilir.’ dedi.

15) Şevki Yalçın

Boğazlarda balıkçılığın yasak olması kampanyası var. Bu konuda rahatsızız. Kooperatiflerin, kent konseyinin, 
belediyenin yanımızda yer alması gerekiyor.’ dedi

16) Ahmet Torlak

Boğazlarda balıkçılığın yasaklanma kampanyasından rahatsız olduğunu anlattı.

17) Aydın Purmut

Balıkçılığın sorunlarına dikkat çekti. 2013 yılında A.B. müktesebatına başvurduklarını ve bu işi yasal yaptıkla-
rını anlattı. A.B. Bakanlığı izleme ve koordinasyonunu yürütmektedir ancak Türkiye ile ilgili 13 no’lu Balıkçılık 
Faslı açılmadığından ilgililere konu aktarılmıştır.

Kent Konseyi
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BALIKÇILIĞIN GEÇMİŞİ VE GELECEĞİ İÇİN  
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Öneri sahibi: İbrahim Ketenci, (eski balıkçı) eski Marmara Birliği Kooperatif Başkanı

Sarıyer/Garipçe 1942 doğumludur. Dededen günümüze kadar gelen balıkçı bir ailenin mensubudur. Balıkçı-
lığa babasının gırgır takımında başlamış delikanlılık yıllarında reisliğini kabul ettirerek gırgır takımının bütün 
sorumluluklarını üstlenmiştir. Ahşap tekne ile yaptığı balıkçılığı iki saç tekne eskiterek sonuçlandırmıştır. 
Marmara Birliği Kooperatifi Başkanı iken Tarım Bakanlığı tarafından orkinos kotası ile ilgili olan Napoli/İtalya 
toplantısına gönderilmiş olup, dünya balıkçılığındaki gelişmeleri öğrenmek için birkaç kez Japonya’ya gide-
rek incelemelerde bulunmuştur.

İbrahim Ketenci; 1960’lı yıllar balıkçılığın altın yıllarıydı. Balıkçılık teknolojisi gelişmemiş, dededen/babadan 
görme avlanma usulü ile avlanılıyordu. Benim gibi 65 yılını balıkçılığa vermiş insanlar o günleri özlemle ha-
tırlarız. Hemen hemen balıkçılığın her türünü yaptım. 1988-1993 yılları arasında okyanusta balıkçılık yaptım. 
1994 yılında Kuzey Batı Afrika’da trolla 1 yıl çalıştık ve Türkiye’ye resmi yollardan bir hayli döviz getirdik. 

ÜST ÜSTE YANLIŞLAR 

1- Bizim büyüklerimiz balıkçılığı Rum ve Ermeni balıkçılardan öğrendiler. Ne var ki sadece öğrendiklerimizi 
balık tutma yönünde değerlendirdik ve acımasız binlerce ton ya da çift balık tutarak, çok büyük iş yaptığımızı 
zannettik. Balığı tutuyor, satabildiğimizi satıyor, fazlasını denize döküyor ama yine de denize çıkıp av yapı-
yorduk. Şunu da itiraf etmek isterim, az da tutsak, çok da tutsak balığı değeri üzerinden para kazanmamız 
mümkün olmadı, vatandaş ise sattığımız fiyatın üç-beş katı üzerinden para ödeyerek balığı tükettiler. 

2 - Balık avlanma konusunda maalesef hiçbir balığa kota koymak aklımızdan geçmedi. Eskiden dönemde 
kapalı radar sistemi vardı. Bu balık bulucu radarlar kapalı sistem olarak 300 watt çıkışlı idi. Bu radarların 
kullanımı 1980’li yılların başına kadar devam etti. 1980’li yıllardan sonra renkli ve 1000 watt çıkışlı radarlara 
sahip oldu balıkçılar. Bu radarlarla balığı anormal şekilde fazla avlayarak büyük hata yaptık. Nerede ise balı-
ğın kökünü kazıyacak hale geldik. 
 
3 - Eskiden kullandığımız teknelerin (gemilerin) boyu 12 mt. idi. Zamanla 12, 15, 18, 20 ve 22 metrelere ka-
dar çıktı. Tabii ki teknelerin boyunu büyüttük. Buna paralel olarak kullandığımız ağları da büyüttük. Örneğin 
eskiden 50-60 kulaç boy, 35 ile 45 kulaç arası derinlik var iken, bu zamanla 60. 70 kulaç arası boy, 45, 65 
kulaç arası derinliğe çıkarıldı. Bununla da yetinilmedi ağların boyları 1200 kulaçtan 1500 kulaca, derinliği de 
80 ile 90 kulaça ulaştı (Bir kulaç 185 – 190 cm. olarak hesap edilir.   
 
4 - Balıkçılık teknolojisi geliştikçe saç teknelerin boyları da uzadı. Örneğin saç tekne boyları 30 metrelerden 
60, 65 metreye kadar çıktı. Ağların boyu ise 2200, derinliği de 180 kulaç oldu. Tekne boyları ve ağların boy 
ve derinlikleri gelişirken yeni yeni radarlar da devreye girdi. Böylesi büyümeyi balıkçılıkla ilgilenen hiçbir ülke 
asla kabul etmez, mani olacak kararları alırdı. Öylesine ileri gidildi ki 10 bin metrelik sonarları ülkeye rahat 
rahat soktuk ve balıklara yaşam hakkı tanımadık. 

5 - Bu teknolojik gelişmelerle beraber balıkçı tekneleri ve ağları büyütme yolu tercih edilirken daha beter bir 
yol izlendi ve Karadeniz kıyı şeridinde 17 adet balıkla üretim yapan yem fabrikası kuruldu.  Bu fabrikaların 
çalışması balıkla oluyor. Hamsiye de kota konulması gerekir ama bu yola başvuran hiç kimse yok.  
 
6 - Balıkçılıkla ilgili en büyük yanlış, balıkçılığın “Tarım Bakanlığı’na” bağlanmasıdır. Ülkemizin üç tarafı de-
niz, onlarca göl ve sair şekilde kıyıda, derelerde balık üretim sahaları var.  Balıkçılık büyük bir sektör. Bu sek-
töre büyük yanlış yapıldı. Maalesef balıkçılık, asli görevi, ormanlarla, tarımla, sebze ve hayvancılıkla ilgilenen 
Tarım Bakanlığı’na bağlanmış olması yanlışlığı düzeltilmeli ve yanlıştan dönülmelidir. Tarım Bakanlığı yetki-
lileri bizden, biz de onların dilinden anlayamadık ve birliktelik ve uyum sağlayamadık. Balıkçılığı kâğıt üze-
rinde değil, deniz üzerinde öğrenmedikten sonra bu bakanlığın başarılı olması mümkün değil. Bir dönem Su 
Ürünleri Daire Başkanlığı’ndan gelen bir görevli kendisini işe fevkalade verdi, hatta işi çok iyi öğrenmesine, 
balıkçıların dilini gereği kadar öğrenmesine karşın, beklenmedik şekilde bir başka göreve tayin ettiler. Yetkili 
de istifa ederek ayrıldı ve balıkçılar yalnız bırakıldı.  
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7 - Yanlışlardan ders alınabilse ama nerede? Hiç kimsenin ders aldığı yok! Kanalizasyonların arıtmadan de-
nize boşaltılması deniz kirliliğinin baş nedeni. Hele deterjan gibi temizlik maddelerinin denize dökülmesi bir 
facia…  Deniz her şeyi temizler ama deterjanı temizleyemez. Çünkü deterjan bir nevi asit özelliği taşır. Mar-
mara denizine her gün 300 ton asit boşalıyor. Çamaşır suları,  lavabo temizleyicileri. Gemilerin sintine atık-
ları, limanların temizlenen döküntüleri ve denize naylonların atılmaları da cabası… Ama kaçak avcılık yapan 
troller de asla unutulamaz… Kaçak avcılığın kesinlikle önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

8 - Ülkemizin üç yanı deniz. Buna karşın ülkemiz denizleri dünyanın üçüncü balıksız bölgesi olarak kabul edi-
liyor. Marmara denizi hariç. Marmara denizi dünyada balık akvaryumu olarak kabul ediliyor. Biz Türk balıkçı-
ları burayı da bitirdik. Marmara denizinde sınırsız avcılığın yapılmasından başka, çok mühim olan  karides ve 
midye yani kabuklu balık türlerini de bitirdik. Midye türünün denizin kirli suyunu temizlediği bilinir. Hal böyle 
olunca Marmara Denizi’nde üreyen pek çok balık türü göç ederek gitti.  
 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER:
Konu üzerine çalışıldığında daha pek çok yanlış tespit edilebilir. Önceki maddelerde yazdığımız yanlışlıkların/
hataların düzeltilmesi yanında şunları da ekleyebiliriz: 

1 -  Marmara Denizi boyuna enine 4 dilime bölünmeli. İzmit Körfezi’nden Çanakkale’ye dikey bir çizgi ve  
Silivri’den, Bandırma’ya da bir çizgi çekilerek Marmara Denize dörde bölünmelidir. 

2 - Bir parçaya bir yıl yasak koyarak bir yıl boyunca balıkların üremesine imkan sağlanmalıdır “Bu önemli bir 
doğrudur ”. Özellikle Devletin balıkçıları teşvik ederek yabancı ülkelere ve açık denizle balık avlanmalarına 
izin verilmelidir. Hem denizlerimizdeki balık tüketimi önlenir hem de ülkemize döviz girdisi sağlanır. 

3 - Özellikle Marmara denizini 30 metreden büyük gemilerle yapılacak avcılığa kapatmak gerekir. Karides ve 
midye türlerini artıracak önlemler almak önemlidir. Diğer çiftliklerde olduğu gibi denize batık gemi bırakmak, 
midye çiftlikleri kurmak, karides yavruları bırakmak ve en az beş yıl süre ile av yasağı koymak gereklidir. 

4 - Karadeniz’de hamsi yataklarını korumak için KOTA koymak ve hamsi fabrikalarını teşvik ederek okyanus 
ve Afrika kıyılarına kaydırmak.

5 - Sahil şeridinde yer alan belediyelerin denizleri temiz tutmaları için önlemler almak/aldırmak, -denize akışı 
olan atık suları kontrol altına almak gerekir. Marmara Denizi adeta gemi mezarlığına dönmüş durumda. Ha-
cizli ve değişik nedenlerle yıllardan beri burada demirli bulunan gemileri belli bir limana toplamak gerekir 

6 - Kış aylarında balıkların Marmara Denizi’nde kalmalarını temin maksadı ile 35 kulaçlardan daha derin yer-
leri (açıkları) yasak kapsamına almak zorunludur. Çünkü Aralık ayından sonra balık göçleri azalır, o zamanda 
Marmara Denizi’nin açıkları balık için yatak yeridir. Balığın buralarda yaşamasına ve üremesine imkan sağla-
mak gerekir 

7 - Algarna belasının da dikkate alınması ve yasaklanması çok önemlidir. Bu bir balıkçılık cinayetidir, beladır. 
Algarna ile avlanma denizin karidesini bitiriyor, böyle olunca başta lüfer olmak üzere ton balığına kadar bura-
da balıklar kışın yem bulamıyor o nedenle de göç edip gidiyorlar. 

8 - Denize bir yasak koydular ki evlere şenlik. Kıyıdan 24 metre açıkta avlanılacak. Böyle karar mı olur? Bu 
kanunu çıkaranlar, maalesef bu işi hiç bilmeyenler. Balık 24 kulaçtan göç eder, gider. Aralık ayından sonra 
balık açıklarda yatak yapar, o zaman göç balığı burada durmayacak. Hal böyle iken balığa neden yasak ko-
nuluyor ki? Bunu anlamak zor. 

Burada bir anımı yazmak isterim. 1988 yılında Japonlarla İspanya’da çalışırken başıma ilginç bir olay geldi.
Şöyle ki: Atlas Okyanusu’nda ton balığı avcılığı yapıyorduk. Türk ve İspanyollar birlikte avlanıyoruz. Japonlar 
ile Koreliler mavi orkinos balığını -70 derecede şokluyor ve -50 derecede saklıyorlar. Yani biz tutucu onlar 
şoklayıcı/saklayıcı. 

Bir sohbet sırasında Japon balıkçı bana şöyle dedi: “Tanrı bir daha dünyayı yaratırsa bir akvaryum olan Mar-
mara Denizi’ni, bu denizin midyesini, karidesini size asla vermez. Hele Tanrı şu deniz kirliliğini gördükten 
sonra asla vermez… Bence mükemmel bir tespit.

Uluslararası İlk Balıkçı Reisi  
İbrahim KETENCİ
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MAHALLE MUHTARLARI İLE GÖRÜŞME
Denize komşu olan mahallelerimiz Sarıyer, Çayırbaşı, Büyükdere, Tarabya, Kireçburnu, Yeniköy, Emirgan, 
Rumeli Hisarı, Yenimahalle, Rumeli Kavağı ve İstinye Mahalle Muhtarları ile yapılan görüşmede;

- Kireçburnu’ndaki benzin istasyonu yanında balıkçılar çarşısı olabilir. Kireçburnu – Çayırbaşı arasında bir 
çarşı da düşünülebilir. Yol tarafı cam ile çevrilip modern bir çarşı yapılabilir. Tarabya’da balıkçı esnafı yok, 
ancak seyyar satıcılar mevcut. 

- Balıkçılar çarşısı yıkılınca İstinye’de çarşı içinde peyderpey satıcılar oluştu. İstinye’de yeni bir çarşı 
oluşturmak zor gözüküyor. Mezarlığın çevresindeki görüntüde hiç hoş değil. Balıkçıların kendi tuttukları 
balığı satabilecekleri bir satış yerinin olması çok güzel olur. Balıkçıların da talebi bu doğrultuda. Balıkçılar 
bir çarşının olmasını istemekte.

- Çayırbaşın’da deniz kenarında bir çarşının olması çok uygun. Camiinin karşısında heykelin olduğu yerde 
bir balıkçılar çarşısının olması düşünülebilir. Taksi durağının civarındaki seyyar satıcılar hijyen açısından 
hiç uygun değil. Bütün balıkçıların ortak bir yerde bulunması, deniz kenarında yapılması uygun olacaktır. 
Çayırbaşı balıkçı esnafının satış yeri sorunu çözülmeli.

- Kavak’ta balıkçılıkla ilgili liman projesi var. Ödenek olmadığından henüz yürürlüğe girmemiş. Midyeciler 
Türkiye geneline hitap ediyor. Midye çarşısı projesi gündemde. Midyeciler daha hijyenik bir ortam yaratıl-
masını istiyorlar.

- Büyükdere’de hazır bir balıkçı çarşısı var şuanda. Sıkıntı seyyar satıcıların çokluğunda. Camiinin önün-
deki satıcıların kirliliği camiye de sirayet ediyor. Balıkçı esnafı ile seyyar satıcılar arasında sürtüşme var. 
Sıkıntılı büyük olaylar çıkabilir. 9 adet balıkçı satıcı dükkanı var çarşıda 10 tane seyyar satıcı mevcut. 
Sahil sıhhiye önündeki seyyar satıcılar sokağı kirletmekte. 

Aynı toplumda yaşamanın zorlukları ortada. Birlikte çalışmalarını sağlamalıyız. Seyyar satıcıların çokluğu 
aslında daha fazla balık satılmasını sağlamaktadır. 

Başkan Yardımcı Semra Kartal -  Bir takım yerlerde çadırlar kurarak balıkçıları bir araya toplayarak satış im-
kanı sağlanmakta. Ekmek parası için uğraşan esnafa ve seyyar satıcılara hijyen ortamı sağlanmaya yönelik 
uğraş veriyor.

Sarıyer merkezde bir balıkçılar çarşısı yapılmalı. Rumeli Feneri’nde de aynı şekilde bir çarşı yapılmalı. Mid-
yeciler çarşısı rehabilite edilmeli. 

2012 senesinde Sarıyer Belediyesi’nin hazırladığı proje var, dikkate alınıp rapor hazırlanırken istifade edilme-
li ve var olan projeler hayata geçirilmeli. Büyükdere parkı içinde bir proje mevcut.

Önerilerin dikkate alınmaları için sürekli değerlendirme toplantıları yapılıp, problemlerin çözümü noktasında 
bütüncül yaklaşımla doğru yerden başlanılması konusunda görüş birliğine varılmıştır.
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

BİLİMSEL VE AKADEMİK TASLAK ÖNERİSİ

Su Ürünleri Fakülteleri ve Su Ürünleri Mühendisliği Meslek Örgütü olan SÜMDER vasıtası ile İçişleri Bakanlı-
ğı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde Büyükşehirlerde Su 
Ürünleri Dairesi Başkanlığı, ilçe belediyelerinde ise Su Ürünleri Ar-Ge Müdürlüğü kurulması konusunda destek 
alınmıştır. Birden fazla su ürünleri kooperatifi, balıkçı derneği veya balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili sivil toplum 
kuruluşuna sahip ilçelerde bu müdürlüğün kurulması son derece elzemdir. 

Başkanlık makamının talebi ve belediye meclisinin onayı ile kurulacak Balıkçılık ve Su Ürünleri Ar-Ge Müdür-
lüğü ile ilgili kanun ve yönetmelikler uyarınca aşağıdaki müdürlük görev, sorumluluk ve yetkilerin tanımlanma-
sı mümkündür;

1. Mahalli idare sınırında bulunan tüm su ürünleri perakende satış yerlerini izleme, denetleme ve ida-
ri-cezai yaptırımlar uygulamak,

2. Mahalli idare sınırında bulunan su ürünleri kooperatifleri, balıkçı dernekleri ve balıkçılık ile ilgili tüm 
sivil toplum kuruluşlarının envanterini toplama, saklama, talepleri doğrultusunda projeler araştırma, 
geliştirme ve uygulamak.

3. Mahalli idare sınırında bulunan balıkçılık ve su ürünleri üzerine ilçenin mevcut durumu da göz önüne 
alınarak Ar-Ge çalışmaları yapmak.

4. Mahalli idare sınırlarında balıkçılık ve su ürünleri üzerine ilgili kurum ve kuruluşlar işbirliği ile eğitimler 
düzenlemek. 

5. İlçenin sosyo-kültürel yapısına bağlı olarak balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili çalıştay, panel, sempoz-
yum, organizasyon, festival ve diğer ilgili etkinlikleri düzenlenmek.

Yukarıda tanımlanan asgari beş görev, sorumluluk ve yetkileri ile birlikte yerel düzeyde balıkçılığın kalkınma-
sına destek sağlayacak olup bu faaliyetlerin genel bir politikaya dönüştürülmesi yolunda önem arz etmekte-
dir. 

Yerel düzeyde balıkçılık ve su ürünlerinin kalkınması ile birlikte yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan balık 
türlerinin gelecek nesillere aktarılması, en hassas gıda ürünü olan balık ve su ürünlerinin muhafazasının ve 
tüketiminin doğru bir biçimde yapılması, deniz ve iç su kaynaklarının korunması, teknik olarak soğuk hava 
deposu, buzhane, midye ve balık işleme tesislerinin asgari şartlarına ve tüketilebilen balık türlerine hakim su 
ürünleri mühendisleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri ve su ürünleri teknikerlerinin bu müdürlüklerde istihda-
mı ile de mesleki kalkınmanın öncüsü olacaktır. 

Belediyenizde ilgili şubenin kurulması konusunda gerekli çalışmanın yapılması hususunu arz ederim.

Dekan V.
Doç. Dr. Melek İŞİNİBİLİR OKYAR
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ 
FAKÜLTESİ
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TÜRKİYE DENİZ VE TATLI SU CANLILARI
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DENİZ BALIKLARI YASAL AVLANABİLİR ASGARİ BOY ÖLÇÜLERİ
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İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Balıkçılık açısından belediyelerin görev ve yetkileri sınırlı kalmakla birlikte özellikle sektörün uzmanlaşması 
ve kurumsallaşmasının sağlanması adına su ürünleri mühendisleri, balıkçılık teknolojisi mühendisleri ve su 
ürünleri teknikerlerinin istihdamının arttırılması gerekmektedir. 

Bu noktada konunun birinci muhatabı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü olmaktadır.

Yılda ortalama 200 öğrencinin mezun olduğu düşünüldüğünde devlet kurumlarının bu mühendislik grubuna 
desteği önem arz etmektedir.

Aşağıda önerilen konularda çalışmalar yapabileceğini düşünmekteyiz:

1. Balık satış yerlerinin yeniden rehabilitasyonu

Su ürünleri hallerinin yapım ve işletilmesi belediyelerin yetkisinde kaldığından bu noktada toptan satış yerleri 
olarak su ürünleri hallerinde gerekli kalite ve hijyen standartlarının sağlanarak konusunda uzman su ürünleri 
mühendislerinin istihdamı önemlidir.

2. Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi amacıyla balıkçılarımıza 
sertifikalı eğitim kurslarının verilmesi

Sertifikanın zorunlu tutularak, çevreye karşı daha bilinçli balıkçılara ulaşılması sağlanmalıdır. 

3. Sportif balıkçılık yapan kişilere sertifikalı eğitim kurslarının verilmesi

Sportif balıkçılıkta tutulan balığın bırakılması esastır. Turistlerin sadece denizde o heyecanı almaları ve balık-
çılık noktasında deneyim sahibi olmaları adına son zamanlarda yaygınlaşan ve bölgelerin turizme olan önemli 
katkıları da düşünülerek, ilçelerde sportif balıkçılığın yapılması teşvik edilmelidir. Bu noktalarda verilecek ser-
tifikalı eğitimler ile turistlerin günlük sportif balıkçılık yapmaları sağlanabilir.

4. Toplumda balık tüketiminin arttırılmasına ve denizlerimizdeki kirlilik konularına dikkat çekmeye yö-
nelik, tüketici ve balıkçıları bir araya getirecek seminerlerin, toplantıların, festivallerin düzenlenmesi

Çevre-deniz kirliliği ve balığın faydaları üzerine toplum bilincini arttırmaya yönelik ilgili bilgilendirmeler, sem-
pozyumlar, paneller vb. diğer tüm organizasyonların belediyeler tarafından özellikle de sahil şeridine sahip 
belediyeler tarafından arttırılması gerekmektedir.

5. Balık göç yollarının yoğun olduğu İstanbul Boğazı ve çevresinde yapılan olta balıkçılığı için 
yarışmaların düzenlenmesi

Özellikle yerelde bölge halkının balık ve su ürünleri konularında bilgilenmelerini sağlamaları yanında balığı 
yemekten çok balığın nasıl tutulacağı da kendilerine öğretildiği takdirde bölge halkının sosyo-kültürel hayatla-
rına olumlu katkılar yapılmış olunacaktır. Bu noktada amatör balıkçıları bir araya getirecek çeşitli yarışma ve 
aktivitelerin yapılması belediyeler tarafından üstlenilmelidir.

6. Su Ürünleri kültürünü ve bilincini artırmak için basılı esrelerin (broşür, kitap, tanıtıcı duvar ilanları) 
tüketiciye ulaşmasının sağlanması

Bölge halkının bilinçlendirilmesi ve farkındalığını arttırmaya yönelik materyallerin belediyeler tarafından hal-
kın ulaşabileceği noktalarda bulundurulması gerekirse de balık satışı yapılan yerlerde halkın ulaşması adına 
stantlarda sunulması, bölge halkının hangi mevsimde hangi balığı yemesi gerektiğinden, balık ve su ürünlerini 
derin dondurucuda nasıl saklamaları gerektiğine kadar bilgilendirilmeleri belediyeler tarafından sağlanmalıdır.
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7. İlçe belediyelerinde su ürünleri ile ilgili faaliyet, etkinlik ve organizasyonların yürütülmesi adına Su 
Ürünleri Müdürlüklerinin kurulması

2014 yılının son çeyreğinde İçişleri Bakanlığı ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bünyesinde yaptığımız 
görüşmeler neticesinde ilgili çalışmalar yapılmıştır. Bu noktada Büyükşehir İlçe Belediyelerinde uygulanan 
Norm Kadro Cetvellerine Balıkçılık ve Su Ürünleri Ar-Ge Müdürlüğü eklenmesi olumlu yönde sonuçlanmıştır. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşme neticesinde ise daire başkanlığı altında bu müdürlüğün 
oluşturulması noktasında mutabık olunmuştur. Çalışma neticesinde İstanbul ilinde Üsküdar Belediyesi, Kadı-
köy Belediyesi, Adalar Belediyesi ile görüşmeler başlamış ve bu çalışma kıyısı olan tüm belediye başkanlık-
ları ziyaret edilerek aktarılacaktır. Bu bakımdan bu müdürlüklerin oluşturulması Sarıyer Belediyesi ve Sarıyer 
Belediye Meclisinin de görev ve sorumlulukları arasında kalmakla birlikte olumlu bir sonuç alınması önem arz 
etmektedir.

8. Su ürünleri tüketimini artırmak için belirli aralıklarla balık günleri düzenlenmesi

Ülkemizde balık tüketiminin kişi başına yıllık 6 kg seviyelerinde olmasına karşın Avrupa, Japonya ve Norveç 
gibi ülkelerde bu oranın 10 katı olduğu düşünülürse; balık tüketimini arttırmaya yönelik yerelde tüm belediyeler 
tarafından balık festivallerinin-balık günlerinin yapılması son derece önemlidir. Tüketimi arttırmaya yönelik bu 
tür teşvikler ile ülkemizin su ürünleri avcılığı noktasında üst seviyelerde bulunmasına tüketim yönünden de 
katkı sağlanmış olunacak, balık tüketiminin arttırılmasına katkı sunulacaktır.

9. İlçede düzenli aralıklarla anket yaptırılarak balık tüketiminin kontrol edilmesi 

10.Perakende satış yerlerinin tüketiciyi balık tüketmeye teşvik edecek şekilde düzenlenmesi, hijyen 
şartlarına uymayan işyerlerinin kapatılması

Özellikle seyyar satıcıların önüne geçilerek en hassas gıda ürünü olan balığın çabuk bozulabilen bir gıda 
maddesi olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Bu noktada gerekli hijyenik ve kalite kurallarına sahip balık 
satış yerlerinin düzenlenmesi, tüketicilerin balık pazarlarına teşvikinin sağlanması adına dikkat çekici mimari 
çalışmalar ile düzenlenmesi belediyelerin sorumluluğu altındadır.
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BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR DOĞRULTUSUNDA  
PAYLAŞILAN BİLGİLER

Göç zamanında Karadeniz’den Boğaz yolu ile Marmara Denizi’ne geçen balıklar geçişleri sıralarına göre;

1. Palamut

2. Palamuttan hava göçe müsait diğer bir değişle fırtına yoksa bir ay sonra Torik

3. Torikler boğaza girdiği sırada, uskumrular boğaz girişine yaklaşır,

4. Kasım sonunda torikler Marmara’ya geçtikten sonra uskumrular Boğaz’a girer,

5. Marmara sularında torikler görülmez olduğunda uskumrular Marmara’ya girerlerdi.

6. Kılıç balıkları, Mayıs ayında boğazdan geçerek Karadeniz’e çıkar, Kasım ayında tekrar boğazdan 
geçerek Marmara’ya gelirdi.

7. Ton balıkları, Nisan ayından itibaren Karadeniz’e çıkar, Ekim ayından itibaren Karadeniz’den Marma-
ra’ya göçerdi.

Boğaziçi’nin Rumeli ve Anadolu yakasında  1910-1920’li yıllar arasında çok sayıda dalyan kurulurdu. Bunlar-
dan bazıları; Bağlaraltı, Büyükliman, Kilyos, Uzuniye, Sırataş, Otuzbir Suyu, Kiremitli, Tellitabya, Pazarbaşı, 
Kefeliköy, Çayır, İstinye, Filburnu, Umuryeri, Beykoz, Külbastı, Çekme, Silistre dalyanlarıydı. Rumeli Kavağı, 
Pazarbaşı, Yenimahalle, Kefeliköy, Yeniköy, Büyükdere’de Kurtağzı tipi dalyanlar bulunurdu. Boğaziçi ve Mar-
mara kıyılarında altı tür dalyana rastlanmaktaydı. Bunların en önemlisi şıra tipi dalyanlardı.

Küresel iklim değişikliği, aşırı avcılık, deniz kirliliği ve istilacı tür tehdidi denizlerimizdeki balık stoklarında azal-
malara neden olmaktadır.

Küresel iklim değişikliği balıkların göç yollarına, üreme periyotlarına ve türlerin yaşam döngülerine etki etmek-
tedir. 

İnsanların etkisi ile oluşan atıklar (atık yağların kanalizasyon ile denize ulaşması, fabrika ve üretim hattının 
deniz ve iç sulara ulaşması, büyükşehirlerde kanalizasyon sisteminin etkin bir şekilde sağlanamamasından 
denizlerin ve suların kirlenmesi vb. etkenler) deniz ve iç sularımızı kirlettiğinden balık stokları olumsuz 
etkilenmektedir. 

Marmara denizi ve Türk Boğazlar sisteminde trol avcılığı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile trol avcılığı (deniz 
zemini kazıyarak yapılan avcılık) yasak olmasına karşın bu bölgelerde yapılan yasa dışı trol avcılığı ile balık-
ların yaşam ve üreme alanları bozulmaktadır.

Ticari amaçlı tanker ve büyük gemilerin balans suları vasıtası ile bölgemizde bulunmayan farklı türlerin deniz-
lerimize gelmesi, aşırı çoğalması ve yerli balık stoklarımızı tehdit etmesinden dolayı balık miktarları azalmak-
tadır.

Balıkların kendi neslini devam ettirebilmesi için yaşamlarında en az bir kez üreme şansı tanımak gerekir. Ticari 
balık türlerinin cinsi olgunlaşma boyu tespit edilerek avlanabilir balık boylarının tespit edilmesi çok önemlidir. 

Sürdürülebilir bir balıkçılık ancak başarılı ve güçlü bir balıkçılık yönetimi ile elde edilebilir. Denizle canlı kaynak-
larımızın sürdürülebilirliği sağlamak için yaşam alanları korunmalı ve ekosistem yaklaşımlı balıkçılık yöntemi 
benimsenmelidir. Yasadışı, kayıt dışı ve rapor dışı avcılığın engellenmesine yönelik tedbirler alınalı ve cezalar 
caydırıcı olmalıdır.
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Denizlerimizin ve balık stoklarının korunması için,

- Tükettiğiniz balıkların, sürdürülebilir balıkçılık yöntemleri ile avlanıp avlanmadığını öğrenin,

- Marmara Denizi ve Türk Boğazlar sisteminde trolle balık avcılığı yasaktır. Bu tür faaliyetleri gördüğünüzde 
şikayette bulunun. (Sahil güvenlik komutanlığı- 158, gıda, tarım ve hayvancılık bakanlığı il ve ilçe müdürlük-
leri-174),

- Denizlerimizin korunması için düzenlenen Sivil Toplum Örgütlerinin kampanyalarına katılın,

- Atıkların bertarafı ve geri dönüşümü için gerekli adımları atarak denizlerin kirlenmesini engelleyin,

- Deniz ekosistemini ve deniz canlılarını daha yakından tanıyın, Ülkemizdeki denizsel değerlerin korunması 
için yapılan düzenlemeleri öğrenin, kurallara uymayanları uyarın,

- Bilinçli bir tüketici olarak asla yavru balık yemeyin. Su ürünleri tebliğinde balıkların minimum avlanabilir boy-
larını öğrenin,

- Nesli tehlike altında bulunan türleri öğrenin, korunması için katkıda bulunun.

Bazı balıkların avlanma boyları,

Barbunya 13 cm, Hamsi 9 cm, İstakoz 25 cm, İstavrit 13 cm, Kalkan 45 cm, Kırlangıç 18 cm, Lagos 45 cm, 
Levrek 25 cm, Kılıç 125 cm, Kolyoz 18 cm.

Balık çiftlikleri üzerinde  yapılan ulusal ve uluslararası araştırmalara göre balık çiftliklerinin denizleri kirletmesi 
unsuru minimum düzeydedir. Denizleri tehdit eden başlıca kirletici unsurlar sırası ile,

Kentsel yerleşim
Endüstri faaliyetleri
Zirai faaliyetler
Turizm faaliyetleri
Deniz trafiği
Enerji dağıtım hatları
Askeri tatbikatlar
Madencilik faaliyetleri
Radyoaktif atıkların denizlere bırakılması
Deniz ve nehirlerden kum alınması.

Kanuna göre, balık çiftlikleri denizden en az 30 metre derinlikte, kıyıdan 1100 metre uzaklıkta ve 0,1 m/sn 
akıntı hızına sahip bölgelerde kurulabilmektedir. 

Tüm bu şartlara ek olarak, o bölgenin su kapasitesinin üzerinde bir üretim yapılamaz. Balık çiftliklerinde ye-
tiştirilen bir balık ile denizde doğal olarak büyüyen balık arasındaki tek fark yediği besindir. Çiftlik balıklarını 
beslemede kullanılan yemler, yüksek oranda balık unu (hamsi ve hamsiye benzeyen türlerden yapılmakta) 
kullanılır, hormon ve G.D.O. kullanılmaz. 

Dolayısı ile halk arasında yaygın bilinen ‘Çiftlik balıkları yenmez’ algısı yanlış olup, iyi bir balık çiftliğinde üre-
tilen balıkların tüketilmesinde hiçbir sakınca yoktur. Tersine, tüm bir yıl boyunca fiyatı aynı seviyelerde kalır 
ve tüketici yüksek proteine tüm yıl boyunca taze bir şekilde ulaşabilir. 

Çiftlik balıklarına hastalıklar, doğadan, su kalitesindeki bozukluklardan bulaşmaktadır. Ancak yavru 
döneminden sonra balıklar hastalıklara karşı aşılandığından önleyici tedbir alınmaktadır. Bu bakımdan çiftlik 
balıkları hastalıklı değildir, risk taşımaz. 
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Sadece antibiyotik tedavisi uygulanan balık 2 ay süre ile satışa çıkarılmaz. Bu süreç balığın antibiyotiği vü-
cudundan atması için yeterlidir. Unutulmamalıdır ki pis çevre koşullarında hiçbir canlı yaşayamayacağı gibi, 
balıklarda kafeslerde pis ortamda yaşayamazlar. Bu sebeple balık çiftlikleri çevreyi kirletici bir unsur olsaydı 
orada balıkların yetişmesi de mümkün olmazdı. 

Balık ve su ürünleri Avrupa’ya ve diğer ülkelere ihraç ettiğimiz tek hayvansal üründür. Çiftlik balıkları, yılın her 
zaman taze olarak bulunur, doğal maddeler (balık unu gibi) içeren yemler ile beslenir, fiyatları yıl içerisinde 
fazla değişmez, ağır metal-antibiyotik-kimyasal maddeler bulunmaz, et kalitesi son derece güvenlidir.

Satış tezgahından taze balık alırken dikkat edilmesi gerekenler:

Gözleri parlak, dışa doğru bombelidir.
Derisi gergin, parlak ve ışık yansıması olur.
Solungaçlar canlı kırmızıdır.
Balıkta taze deniz kokusu vardır.
Taze balık suya bırakıldığında dibe çöker. Bayat balık ise dibe batmaz, ortada veya yüzeye yakın yerde kalır.

Satış tezgahında olması gereken şartlar;

Tezgah mümkün olduğunca yoldan uzak ve korunaklı olmalıdır.
Balık ile temas eden yüzeyler paslanmaz, yıkanabilir ve kolay dezenfekte edilebilir olmalıdır. Tahta materyal 
kullanılmamalıdır.

Tezgaha gazete kağıdı ya da yeşil yapraklar, bezler serilmemelidir.

Balık ile zemin arasında sadece buz olmalı ve balık üzeri buz ile yeteri kadar kaplanmış olmalıdır.

31.07.2015 tarihli Hürriyet gazetesi haberine dayanarak, 

Türkiye’nin denizlerden avladığı toplam balık miktarında son 10 yılda yüzde 30 gerileme yaşandı. En çarpıcı 
düşüşler kefal, levrek, çipura, akya, kalkan gibi dip balığı türlerinde görüldü. 

Türkiye’nin denizlerden elde ettiği balık miktarı 2005 yılındaki 334 bin 248 ton seviyesinden düşüşle geçen yıl 
231 bin tona geriledi. 

En fazla avlanan türler arasında yer alan hamsi, sardalya ve istavritte son 10 yılın en kötü sezonu yaşandı. 
Ancak en çarpıcı düşüş, kalkan, dil gibi dip balıklarında gerçekleşti. 

Bir önceki yıl 649 ton avlanan kalkandan, geçen yıl denizlerden topu topu 197 ton çıktı. Avında artış yaşanan 
başlıca türler ise çaça, mezgit, tekir ve tırsi balıkları oldu. 

O.D.T.Ü. Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Cemal Gücü, Türkiye’nin çok fazla sayıda balık-
çı teknesi ve bu nedenle yüksek avlanma kapasitesine sahip olduğunu, bunun da balık stokları üzerinde bas-
kı yarattığını belirtti. Gücü, alınan önlemlere rağmen bir çok türünün popülasyonunda gerilemelerin devam 
ettiğini belirtti.

Hamsi, palamut, sardalya, istavrit gibi sürü balıklarında av miktarının iklimsel değişikliklere göre dalgalı sey-
rin izlendiğini, bu türlerdeki gerilemelerin kritik seviyede olmadığını anlatan gücü, şu bilgileri verdi: 

Ancak dip balıkları çok daha hassas konumda. Bulundukları bölgede kalıcı olan ve sürü balıklarına göre 
daha uzun süreli üreme dönemlerine sahip dip balıkları kendilerini çok kolay toparlayamıyor. Bu balıklar üze-
rindeki balıkçılık baskısı daha net görülebiliyor. 
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Hamsi doğduğu yıl yumurta bırakabilirken kalkan 3-4 yaşına kadar yumurta bırakamıyor. Kalkan artık koruma 
altına alınması gereken bir tür haline geldi. Bunun için Romanya ve Ukrayna’nın da dahil olacağı uluslararası 
bir projenin yürütülmesi şart.

Geçen yıl 96.400 ton hamsi, 18.077 ton sardalya ve 12.213 ton istavrit avlanırken en çarpıcı düşüşler dip 
balıklarında görüldü. 

10 yıl önce 10.560 ton avlanan kefal, geçen yıl 1.721 tona, 4.100 ton bakalorya 642 tona, 505 ton akya 173 
tona, 1.215 ton çipura 606 tona, 1.190 ton avlanan dil balığı 417 tona, 649 ton kalkan 197 tona düştü.

Lüferde ise 2005 yılında 18.000 tondan 2011’de 3.122 tona kadar gerileyen av miktarı, yeniden artışa 
geçerek geçen yıl 8.386 tona ulaştı.
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SARIYER BELEDİYESİ İLK ADIM İÇİN  
HAZIRLIĞA BAŞLADI

SU ÜRÜNLERİ 
AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ ÖNERİSİ İÇİN 

HAZIRLIĞINI YAPTI

77

SARIYER BALIKÇILIK RAPORU





Ocak 2015’den bu yana İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü ile yürütülen çalışmalar neticesinde büyükşehir ilçe belediyelerinde araştırma ve geliştirme müdür-
lüğü kurulması adına gerekli kadro ve idari yapının tanımlanması Nisan ayında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsam-
da belediyelere su ürünleri Ar-Ge müdürlüğü kurulması adına gerekli alt yapı da oluşturulmuştur.

Çalışmalar geniş bir alanda Ege Bölgesi’nde Ege Üniversitesi Su ürünleri Fakültesi, Akdeniz Bölgesi’nde 
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Karadeniz Bölgesi’nde  Karadeniz Teknik Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi ve Marmara Bölgesinde de İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi: denize kıyısı olan ve balıkçılığı 
etkin ilçe belediyelerinin, belediye başkanlarınca birebir görüşmeler ile devam etmektedir.

İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Dekanı Prof. Dr. Meriç ALBAY’ın bizzat CHP Genel Merkezi ile de koordineli çalı-
şarak, bugüne kadar belediye başkanları ile yapmış olduğu birebir toplantılar neticesinde: Avcılar Belediyesi, 
Beşiktaş Belediyesi, Kartal Belediyesi, Maltepe Belediyesi konuyu önemseyerek su ürünleri mühendislerini 
istihdam etmiş ve müdürlük oluşturulması adına gerekli altyapı hazırlıklarına başlanmıştır.

Mart ve Nisan aylarında İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç ALBAY ve Sarıyer 
Belediye Başkanı Şükrü Genç bir araya gelerek konu üzerinde görüşülerek mutabık kalınmıştır ve Şükrü Genç 
tarafından genel seçimlerden sonra ilgili adımların atılacağı sözü bu toplantıda alınmıştır.

Tarafınıza ekte gönderilen su ürünleri Ar-Ge müdürlüğünün kuruluş amacı, görev ve yetkileri ile çalışma 
usullerini gösteren yönetmelik/yönerge ile birlikte konunun tarafınıza değerlendirilmesini ve Ağustos ayında 
yapılacak meclis tatilinden önce müdürlüğün kurulması hususunu saygılarımla temenni ederim. Temmuz ayın-
da alınacak belediye meclisi kararı ile Eylül ayında balık sezonu açılışına müdürlüğün hazır şekilde girmesi 
sağlanacak ve yine Sarıyer Belediyesi bu alanda bir ilki gerçekleştirmiş olacaktır.
Gereğinin yapılacağından kuşkumuz yoktur. 

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Meriç ALBAY
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SU ÜRÜNLERİ YÖNETİŞİMİ NASIL OLMALIDIR?

SU ÜRÜNLERİ AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, 
GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK,  

ÇALIŞMA USUL VE  
ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE
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Amaç

Madde -1 Bu yönergenin amacı, su ürünleri Ar-Ge müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile 
çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde - 2 Bu yönerge su ürünleri Ar-Ge müdürlüğünün görev, yetki ve çalışma biçimine ilişkin hükümleri 
kapsar

Dayanak

Madde - 3 Bu yönetmelik 5393 sayılı belediye kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 

Madde - 4 Bu yönergede geçen.

Belediye: İlçe sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulun ve karar organ 
seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini: Sarıyer Belediye-
sini,

Başkanlık: İlçe halkı tarafından seçilerek göreve gelen, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin 
temsilcisini; Sarıyer Belediye Başkanlığını,

Meclis: Sarıyer Belediye Meclisini,

Müdürlük: Sarıyer Belediyesi Ar-Ge Müdürlüğünü,

Müdür: Sarıyer Belediyesi Ar-Ge Müdürünü,

Personel: Sarıyer Belediyesi Su Ürünleri Ar-Ge Müdürlüğü’nde görevli tüm personeli ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş ve İdari Yapı
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Kuruluş
Madde -5 Müdürlük, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nun 48. maddesi çevresinde belediye meclisinin kararı 
ve İçişleri Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı’nın standartları çerçevesinde kurulmuştur.

İdari Yapı 

Madde -6 (1) Su Ürünleri Ar-Ge Müdürlüğü bir müdür ile yeterli sayıda teknik personel, zabıta ve büro perso-
nelinden oluşur. 

(2) Su Ürünleri Ar-Ge Müdürü’nün gerekli mesleki yetkinlik, bilgi ve donanıma sahip olması bakımından su 
ürünleri alanında en az lisans düzeyinde eğitim almış olması tercih nedenidir.

(3)  Teknik Personel: Su ürünleri alanında lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim almış olması tercih nedenidir.

(4) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili diğer kanun, yönetmelik ve mevzuatların belediye zabıtası ve 
amirlerine verdiği görev, su ürünleri zabıtaları tarafından yerine getirilir, Zabıta kadrosunda olup, gerekli eği-
tim ve kurstan geçirilen zabıtalar, müdürlük bünyesinde Su Ürünleri Zabıtası olarak istihdam edilir.

(5) Müdürlüğün iş ve işlemlerinde müdür tarafından verilen görevler büro personeli tarafından yerine getirilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumlulukları
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Müdürlüğün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 
Madde -7 (1) İlçe Mülki İdare Amiri bilgisi dahilinde, müdürlük bünyesindeki zabıta ekipleri ile birlikte 1380 
sayılı kanun kapsamında kontrolleri planlamak, gerçekleştirilmesini ve gerekli işlemleri yapmak.
(2) İlçede bulunan su ürünleri kooperatifleri, balıkçı dernekleri, üretici birlikleri ve balıkçılıkla ilgili tüm sivil top-
lum kuruluşlarının envanterlerini toplama, saklama ve istatistiki bilgilerini düzenlemek,
(3) İlçede bulunan su ürünleri kooperatifleri, balıkçı dernekleri, balıkçılıkla ilgili tüm sivil toplum kuruluşlarının 
talepleri doğrultusunda, iş birliği içinde projeler geliştirmek ve uygulamak,
(4) İlçe halkının su ürünleri tüketimini artırmak amacı ile gerekli Ar-Ge çalışmalarını yapmak ve uygulamak,
(5) İlçenin mevcut durumundan yola çıkarak balıkçılık ve su ürünleri üzerinde gerekli Ar-Ge çalışmalarını yap-
mak ve uygulamak.
(6) Gerek tüketiciye yönelik gerekse de üreticiye yönelik balıkçılık ve su ürünleri üzerine eğitimler düzenlemek
(7) İlçenin sosyo - kültürel yapısına bağlı olarak su ürünleri üzerine çalıştay, panel, sempozyum, organizasyon, 
festival ve yarışma programları düzenlemek,
(8) Olta balıkçılığı üzerine faaliyet ve yarışma programları düzenlemek,
(9) Tüketiciyi daha fazla çekmek amacıyla balık satış noktalarının yeniden rehabilitasyonu yapımı,
(10) İlçe sınırlarındaki deniz suyu, balık ve su ürünlerinin laboratuvar tahlillerini yapmak
(11) İç ve dış turizmi canlandırma amacıyla sportif balıkçılık faaliyetleri ve yarışmalar düzenlemek
(12) İç ve dış turizmi canlandırmak amacıyla ilçeye akvaryum, müze, sergi, tematik parklar gibi yapıların pro-
jelendirmesini yapmak ve uygulamak,
(13)  Büyükşehir Belediyesi’nin bilgisi dahilinde deniz yüzeyi süpürme aracı ile kıyı temizleme çalışmaları yapmak,

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde - 8 (1) Müdür görev ve hizmetlerinden ötürü, başkan ve bağlı bulunduğu başkan ve başkan yardımcı-
larına karşı sorumludur.
(2) Görevin ilgili mevzuatına uygun, etkili, verimli ve ekonomik yürütülmesini sağlamak.
(3) Müdürlük görev alanına giren konularda ilgili mevzuat takibini yapmak ve personelini bilgilendirmek.
(4) Personelin tüm özlük işlerinin sevki ve idaresini yapmak,
(5) Müdürlüğün taşınır ve kayıt kontrol yetkilerini belirlemek, taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
(6) Müdürlüğün mutemet ve gerçekleştirme görevlerini belirlemek ve kamu harcama kanunu gereği bütçenin 
verimli kullanılmasını sağlamak.
(7) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmelerinin gerçek-
leştirilmesini sağlamak.
(8) harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı kanunda belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek, müdürlüğün genel 
iş konularında ilgili merci ve kurumlarla yazışmaların yapılmasını sağlamak.
(9) Müdürlüğe gelen ve kayda giren evrakları havale etmek.
(10) Müdürlük personelinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak
(11) Başkanlık makamından gelen teklifleri müdürlük yetki ve sorumlulukları çerçevesinde incelemek ve geliştirmek

Madde -9 (1) Yönergede hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Madde -10 (1) Bu yönerge, belediye meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yükümlüğe girer.

Madde -11 (1) Bu yönerge hükümleri Belediye Başkanlığı’nca Su Ürünleri Ar-Ge Müdürlüğü tarafından uygulanır.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
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NE YAPILMALI?

Nasıl Programlara Yer Verilmeli

• Balıkçılık Su Ürünleri Eğitimleri
• Su Ürünleri Eğitim Seminerleri

• Balıkçılık ve Su Ürünleri Birimleri
• Balıkçılığın Gelişmesi İçin Temiz Deniz, Temiz Su Alternatif Arıtma Tesisleri

• Arıtma Tesisi Alternatif Alan Önerisi
• Belediye Meclis Komisyonu Çalışmalar ve Raporu

• Festival ve Etkinlikler
• Balık Ekmek Günleri

• Balık Sezon Açılış Etkinliği

BALIĞIN İYİSİ GÖZÜNDEN, 
İNSANIN İYİSİ SÖZÜNDEN BELLİ OLUR
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BALIKÇILARIN SORUNLARI SARIYER’DE 
MASAYA YATIRILDI

Balıkçılığın temel problemleri, su ürünleri sektöründe kirlenme, aşırı avlanma, denetim sorunları Sarıyer Be-
lediyesi ile Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) düzenlediği “İstanbul Balıkçılık Kurultayı”nda masaya 
yatırıldı.

27 Aralık 2010

Balıkçılığın temel problemleri, su ürünleri sektöründe kirlenme, aşırı avlanma, denetim sorunları Sarıyer Be-
lediyesi ile Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) düzenlediği “İstanbul Balıkçılık Kurultayı”nda masaya 
yatırıldı.

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Sorunlara, balığımıza sahip çıkarak ve balıkçımızı mağdur etme-
den çözüm aramalıyız” dedi.

Sarıyer Rumeli Kavağı’ndaki İskele Restoran’da yapılan ve bütün gün süren “İstanbul Balıkçılık Kurultayı”na 
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile TÜDAV Başkanı Bayram Öztürk’ün yanı sıra CHP Muğla Milletvekili 
Prof. Dr. Gürol Ergin ile balıkçı kooperatifi temsilcileri, 200 civarında balıkçı esnafı ile Belediye Başkan yardım-
cıları; Sevgi Atalay, Şinasi Yalçın, Recep Yel, Seçkin Özdemir ve bazı birim müdürleri katıldı.

Sabah saat 10.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında yapılan kurultayda konuşmacılar, su ürünleri kooperatifleri 
ve birliklerin sorunları, İstanbul Boğazı’nda balıkçılık sorunları ve çözüm önerileri, balık işleme ve balık üretim 
sanayi sorunları, su ürünleri avcılığına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri, Avrupa Birliği balıkçılık müktesebatı 
ve uyum sorunları, Balıkçıların eğitim ve sosyal güvenlik sorunları ile geleneksel balıkçılığın desteklenmesi gibi 
pek çok farklı konu tartışıldı.

Kurultayın açılış konuşmasını yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer ve çevresinde yapılan 
balık avcılığının Türkiye’nin balık tüketiminin yüzde 40’ını karşıladığını anımsatarak, “Sarıyer ilçesi olarak, 
Sarıyer Belediyesi olarak ilçemiz için büyük anlamı ve önemi olan İstanbul Balıkçılık Kurultayı’na ev 
sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye, Sarıyer’i balığı, denizi ve ormanıyla bilmekte ve tanı-
maktadır. Bu açıdan, İstanbul Balıkçılık Kurultayı’nın ilçemizde yapılması Sarıyer’imize çok yakışmıştır, 
çok uygun düşmüştür” dedi.

Marmara’dan Karadeniz’e uzanan 50 kilometreye yaklaşan kıyısıyla Sarıyer, İstanbul’un en önemli balık ve 
balıkçılık merkezlerinden biri olduğunu anımsatan Başkan Şükrü Genç, Sarıyer’in bazı köylerindeki nüfusun 
tamamı, Rumeli Feneri ve Garipçe köylerimizde nüfusun tamamı, Rumeli Kavağı ile Yenimahalle’de ise nü-
fusun büyük çoğunluğunun balıkçılıkla uğraştığını ve nüfusu 400 bin olan ilçede, 10 binden fazla nüfusun 
balıkçılık sektöründen geçindiğine dikkat çekti.

Sarıyer’de balıkçılarımız, 7 ayrı su ürünleri kooperatifi ile çeşitli derneklerde örgütlendiğini kaydeden Başkan 
Şükrü Genç, şu görüşleri dile getirdi:

“Balıkçılık sektörü Sarıyer için ekonomik, sosyal ve kültürel açılardan çok büyük önem taşımaktadır. Ancak, 
sektörün Sarıyer için taşıdığı bu anlam ve öneme uygun bir altyapı ne yazık ki mevcut değildir. Bu nedenle 
balığımızın ve balıkçılarımızın birçok sorunu çözüm beklemektedir. En başta, tutulan balıkları Su Ürünleri 
Hali’ne naklini sağlayacak bir iskele alanımız yoktur. Balıkların değerlendirileceği bir balıkçılar çarşısı bile bu-
lunmamaktadır.”
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Belediye Başkanı Şükrü Genç, balıkçılık sektörünü korumaya ve sorunları çözmeye öncelikle denizden 
başlanması gerektiğini belirterek şu görüşleri dile getirdi:

“Bugün bazı balık türlerinin artık denizlerimizde kalmadığını biliyoruz. Mesela lüferin geleceğinin tehlikede old-
uğu konusunda ciddi uyarılar var. Denizimizin kirlenmesi, balık çeşitliliğinin ve miktarının azalması, midyeciler 
başta olmak üzere balıkçılarımızın çalışma koşulları, liman ve barınakların yetersizliği, balığın sabit fiyatının 
olmaması, balıkçıların eğitim ve sağlık ile ilgili mağduriyetleri, küçük balıkçı tezgahlarının sağlıklı hale getiril-
mesi, balıkçılar çarşısı, balıkçı teknelerinin park edebileceği kapasitede bir liman gibi saymakla bitmeyecek 
birçok sorun çözüm bekliyor.”

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’nın (TÜDAV) Başkanı Bayram Öztürk ise, her yıl av sahalarının daha da azaldığı-
na dikkat çekerek, 2010 yılında Kıbrıs Adası büyüklüğünde bir alanın avlanma alanı olmaktan çıktığını belirtti. 
Balıkçılara ve Sarıyer Belediyesi’ne sorunlara sahip çıktığı için teşekkür eden TÜDAV Başkanı Öztürk, çok 
yakında Ankara’da da büyük bir balıkçılık kurultayı düzenleyerek, sektörün sorunlarına yetkililerin dikkatini 
çekmeye çalışacaklarını anlattı.

Bayram Öztürk, denizlerin kendi kaderine terk edildiğini belirterek, “‘Orkinos, uskumru, kılıç balığı çoktan bitti. 
Kalkan balığını Romanya’dan Ukrayna’dan ithal ediyoruz. Şimdi sıra lüfere geldi. Bu sene kimse lüfer yiyemi-
yor. Neden? Çünkü balık daha çinekop iken avlanıyor” dedi. Öztürk, sorunların çözümü için balık fiyatlarını 
düzenleyecek bir kurum kurulması gerektiğini vurgulayarak, balıkçı tekneleri ve ağların daha iyi denetlenmesi, 
Marmara ve Adalar civarında deniz koruma alanları kurulması, arıtma tesislerinin yaygınlaştırılması önerilerinde 
bulundu.

CHP Muğla Milletvekili Prof. Dr. Gürol Engin ise, CHP olarak balıkçılarımızın sorunlarını çözeceğimize söz 
veriyoruz. Biliyorsunuz 27 milletvekiliyle Hopa’dan başlayarak bütün sahillerimizde incelemeler yaptık. Devlet 
balıkçılarımız arasında öz-üvey ayrımı yapıyor. Ziraat Bankası, yetiştiriciye farklı, avlanmaya farklı faiz oran-
larıyla kredi veriyor. Su ürünleri ile ilgili yasa tasarısı bir türlü genel kurula getirilmiyor. Çünkü birileri rahatsız 
oluyor” dedi.

Kurultaya katılan konuşmacılardan bazılarının görüşleri şöyle:

Kamuran Patrona (Muğla Kültür Balıkçıları Derneği): Kültür balık yetiştiriciliği her geçen gün daha da gelişi-
yor. Ancak, yeni üretim sahaları gereksinimi, kiralama süre ve bedelleri, iskele ve lojistik merkezler, su ürünleri 
organize sanayi bölgeleri, yem girdileri, ihracat teşvikleri ve tüketimin artırılması konularındaki sorunlarımıza biran 
önce çözüm getirilmesi gerekiyor.

Muharrem Aksoy (İstanbul İl Tarım Müdürlüğü): A.B. uyum süreci kapsamında hazırlanan Su Ürünleri 
Kanunu Değişiklik Tasarısı hazırlandı. Tasarı, kaynakların korunması, avcılık ve üretimin kayıt altına alınması, 
balıkçı gemileri izleme sisteminin kurulması ve işletilmesi, desteklemeler, cezai uygulamalarda caydırıcılığın 
artırılması, pazarlama standartları ve tüketici bilgileriyle ilgili hususları içermektedir. Ayrıca ikinci mevzuat uy-
gulamaya konulacak. Pazar standartları, gemi izleme, tüketici bilgisi, ruhsatlar, satış bildirimleri, seyir defteri 
taslak yönetmelik çalışmaları tamamlandı.

Ramazan Özkaya (Türkiye Su Ürünleri Kooperatif Merkez Birlik Başkanı): Ülkemizde, 543 adet trol gemi-
si, 526 adet gırgır gemisi, 469 adet trol-gırgır teknesi, 213 adet taşıyıcı gemi ile 16273 adet diğer teknelerle 
balıkçılık yapılmaktadır. Bu teknelerin yıllık yakaladığı balık miktarı ortalama 450.000 tondur. Ruhsatlı gerçek 
kişi sayısı 140.027. Balıkçılık yatırımımız yaklaşık 750 milyon dolardır. 2009 yılı itibarıyla su ürünleri istihsali, 
623 bin tondur. 
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Bunun dağılımı ise şöyledir: Avcılık 380.777 ton, yetiştiricilik 158.729 ton, iç sular 39.186, diğer 44.419. Sorun-
larımız ise başlıklar halinde şöyledir: Balıkçı barınakları, stok tespitleri, tarım Bağ Kur’u, krediler, AB müktese-
batına uyum sorunu, örgütlenme ve kooperatiflere yetki sorunu, kooperatifler kanununda yapılan değişiklik, 
kayıt dışı sorunu, teşvik sorunu.

İsmail Atalay (Türkiye Sportif Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği): “Bizler sucul yaşamdan ve su 
ürünleri stoklarımızdan geçimlerini sağlayan balıkçılar değiliz. Binlerce kişinin geçiminin sağladığı balık malze-
mesi sektörünü fonlayan insanlarız. Bizler ülkemizin su ürünleri stoklarının yok olmasının önündeki en büyük 
engeliz.

Nedim Ambar (Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi): Orkinos av teknesi sayısı ICCAT’ın bildirdiği miktar ile 
sınırlandırılmalı ve bu teknelerin diğer gırgır teknelerinden ayrılması için çalışma yapılmalıdır. Orkinos avından 
çıkarılacak gırgır teknelerinin yapmış oldukları yatırım süspanse edilmelidir. Türkiye’nin ICCAT tarafından tah-
sis edilen kota miktarının artırılması için çalışmalara daha yoğun bir şekilde devam edilmelidir.

Tarık Ersal (Rastgele-Der): Su Ürünleri Bakanlığı’nın ve kanunlarının olmadığı bir ortamda su ürünlerinin 
sürdürülebilirliği için çaba gösteriyoruz. Tırıvırı ismi verilen ve su ortamında yaşayan birçok canlıya ciddi boyut-
larda zararı olan bir av aletinin yasaklanmasına rağmen hala kullanıldığını ve henüz yasak olmayan bazı 3. 
dünya ülkelerine ihraç edildiğini görmekteyiz.

Kurultay sonunda sonuç bildirisi yayınlanmıştır.
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TÜRKİYE’DE BALIK STOĞU AZALIYOR
Türkiye’de balık stokunun, özellikle denizlerdeki kaçak, kural dışı ve bilinçsiz avlanma nedeniyle hızla tüken-
me eğilimine girdiği belirtildi.  
 
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Ramazan Özkaya TUİK verilerine göre ülkede 1979-
1996 yıllarında yükselişe geçen deniz balığı avcılığının 450 bin 878 tonluk üretim rakamı ile altın çağını yaşa-
dığını söyledi.  
 
Devam eden yıllarda kaçak ve bilinçsiz avlanma nedeniyle denizlerdeki balık stokunun azalmasıyla 1997-
2009 yıllarında ortalama 436 bin 434 tonluk üretimle sektörün durgunluk dönemine girdiğini, sonraki 6 yılda 
ise gemi sayılarındaki artışa rağmen sektörün ortalama 336 bin 588 tonluk üretim ile gerileme dönemine gir-
di. Denizlerdeki balık varlığının korunmasına yönelik önlemler alınmaması halinde deniz balıkçılığı için “dağıl-
ma döneminin” kaçınılmaz olduğunu biliyoruz.  
 
Geçen yıl 500 ton su ürünü ele geçirildi 
 
Eldeki verilerin, balık stoklarının azaldığını net bir şekilde ortaya koyduğunu, bunun eski seviyesine gelebil-
mesi için daha etkin önlemler alınması gerektiğini dile, Balık stoklarının azalmasındaki en önemli faktörlerin 
kaçak, kural dışı ve bilinçsiz avlanma kaynaklanmaktadır. 

“2015 yılında 78 bin dolayındaki 81 ili kapsayan denetimlerde, 515 ton su ürününe el konuldu ve 2 bin 322 
cezai işlem uygulandı. Buna rağmen kaçak avcılık maalesef devam ediyor. Öte yandan, avla avcı arasındaki 
denge bozuldu, teknelerimiz kontrolsüz çok büyüdü. Son model cihazları kullanılıyorlar, inanılmaz şekilde  
10 mildeki balığı tarıyorlar ve avlıyorlar. Eskiden 3-5 kuvvetindeki rüzgarda denize çıkılmazken şimdi 6-7 
kuvvetindeki rüzgarlarda balığa çıkılıyor. Ağların derinliği ve uzunluğu arttı. Teknelerimiz balığa kaçma şansı 
vermiyor. Dolayısıyla stoklarımız azalıyor ve balıkların bu çığlığını duymuyoruz.”
 
Denizlerde ve iç sulardaki su ürünleri avcılık üretiminin Türkiye ekonomisine 2015 yılında 1 milyar 245 milyon 
liralık katma değer sağladığına dikkati çekerek, bu ekonomik kaynağın korunması, herkesin daha ucuz ve bol 
balık yemesi için balık stoklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması gerektiğini, “Eğer stoklara kendilerini yenile-
yebilme fırsatı vermezsek yapılan bilimsel hesaplamalar avcılık üretiminin 2023 yılında 298 bin tona düşece-
ğini gösteriyor. İstatistiklere baktığımız zaman geç kalmış bir planlama içerisindeyiz, bu işi çabuk toparlama-
lıyız. Bize sunulan bu nimeti bitirmek için değil, sürdürebilirlik için kullanmalıyız. Günü kurtarmak değil, yılları 
kurtarmalıyız. Miras aldığımız bu denizleri torunlarımıza bol balıklı bereketli bırakmamız lazım.” 

Eylem planları hayata geçirilmeli

Gelecek nesillere bol bereketli denizler bırakabilmek için balık stoklarının korunmasına yönelik eylem planla-
rının hayata geçirilmesi ve önlemler alınması gerektiği, bu noktada su ürünleri kooperatifleri ve birlikler olarak 
kendilerine de önemli görevler düştüğünü. “Denizlerde ve iç sulardaki stok miktarlarına göre her teknenin 
yıl içinde avlayacağı balık miktarı belli olmalı. Avlanan balığın kayıt altına alınması için etkin bir mekanizma 
oluşturulmalı.  

Av güçlerine sınırlandırma getirilmeli, balığa kaçma şansı verilmeli. 30 metrenin üstündeki tekneler ulusla-
rarası sularda avlatılmalı. Stoklara zarar vermeyecek avcılık yaptırılmalı. Denizlerde balıkçılığı yasak yerler 
olması lazım. Zaten balık ekonomik boyuta geldiğinde orayı terk edecektir. Tüketici kaçak ve kural dışı balığı 
almamalı. Bunun için satış yerlerinde balık boylarını ve balığın kaçak zamanlarını gösteren tüketicinin oku-
yabileceği afişlerin asılması zorunlu hale getirilmeli. Eğer bizler de balığın direk aracısız ve rantsız tüketiciye 
ulaşmasını sağlarsak hem tüketici ucuz balık yiyecek hem de balıkçı kazanacaktır.” 
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BALIKÇILIK SU ÜRÜNLERİ EĞİTİM MERKEZİ

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü GENÇ ve TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK tarafından Sarıyer’de 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Eğitim Merkezi açıldı. Eğitim merkezinde ‘sürdürülebilir balıkçılık, iş hukuku, denizde 
güvenlik ve ilk yardım, deniz kirliliği neden ve sonuçları, su ürünlerinde kalite ve balık kalitesinin korunması, 
balık kesme-yıkama-temizleme, midyeler ve midyecilikte temizlik, AB balıkçılık mevzuatı, mevsimine göre ba-
lık tüketimi, akvaryum balıkları ve akvaryum bakımı, içme ve şebeke suyu özellikleri-farklılıkları’ konularında 
toplamda 4 ay süren, 32 saatlik eğitimler verilmiştir. 

Eğitimlerin sonunda katılımcılara Sarıyer Belediyesi ve TÜDAV’dan onaylı katılım belgeleri dağıtılmıştır. Eği-
timler her yıl devam edecektir. 

Eğitimler kapsamında gelen öğrencilere ‘uygulamalı olta yapımı’ dersinin sonunda 30 adet olta takımı hediye 
edilmiştir.

Eğitimler daha da kapsamlı olarak İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, Türk Deniz Araştırma Vakfı, Su 
Ürünleri Mühendisleri Derneği ve Ziraat Mühendisleri Odası ile belediyemizin oluşturduğu ortak program kap-
samında devam etmektedir.
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BALIKÇILARA SARIYER BELEDİYESİ DESTEĞİ

Sarıyer Belediyesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “A.B. Balıkçılık Pazarlama 
Standartlarının Uygulanması Yönünde Yerel Adımlar” adlı balıkçılık projesi kapsamında düzenlenen çalıştay, 
Baltalimanı Portaxe Restoran’da başladı. İki gün sürecek çalıştaya İspanya, İtalya, Malta ve Bulgaristan’dan 
katılan yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve uzmanlar, Avrupa Birliği balıkçılık politikalarına ilişkin 
bilgiler verecek.

A.B. tarafından finanse edilen ve Sarıyer Belediyesi öncülüğünde hazırlanan projenin iki gün sürecek çalıştay 
programının ilk gününe Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’de katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Genç konuşmasına, “Sarıyer, sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin en önemli balıkçılık bölge-
lerinden biri. Özellikle balık avlanması ve satılması konusunda ilçemizin bir depo olarak nitelendirilmesi gerek. 
Bizler de yerel yönetim anlayışı içerisinde, yaklaşık 10 bin kişinin balıktan geçimini sağladığı bir bölgenin yerel 
yöneticileri olarak, sorunların birlikte tespit edilmesini ve özellikle balıkçılık alanında yer alan bütün herkesin 
çözümün içinde yer almasını sağlayan bir çalışma başlattık” diyerek başladı.

Genç, sözlerini şöyle devam ettirdi: “Bu projeyle amaçladığımız, Avrupa Birliği standartlarında balıkçılık uygu-
lamaları gerçekleştirmektir. Balığın avlanmasından tüketiciye ulaştırılmasına kadar izlenen yolun en incelikli, 
en kaliteli hale dönüştürülmesi, A.B. standartlarına kavuşturulması için çalışıyoruz. Önemli bir başlangıç oldu. 
Bu başlangıcın devamını getirmek, daha çok yine biz yöneticilerin girişimleriyle olacak. Teknenin üstünde 
ağ çekenden, sektörün öncülerine kadar herkesin bu çalışma süreci içerisinde olması gerektiğini de unut-
mamamız gerekiyor. Balıkçılıkla ilgili gündem tespiti mutlaka yerelden olmalı. Sürece katkı sunan; projenin 
hazırlanmasında işbirliği içinde olduğumuz tüm kurumlara, kişilere sizlerin nezdinde çok teşekkür ediyorum.”

Sarıyer Belediye Başkanı Genç’in ardından projenin amaçları ve sağladığı faydalarla ilgili olarak çalıştaya 
katılanlara bir brifing sunan Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Seçkin Özdemir, Sarıyer Belediyesi’nin 
balıkçılık stratejilerini ve bugüne kadar yapılan çalışmaları bir sunum eşliğinde aktardı. 

Çalıştaya katılan Sarıyer Kaymakamı Ömer Karaman ve A.B. Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Nuri Yaşar 
da yaptıkları konuşmalarda projenin balıkçılığa katacağı değerlerden söz ederek, Sarıyer’in balıkçılık 
endüstrisindeki önemini vurguladı. Avrupa Koruma ve Kalkınma Bürosu Balıkçılık Politikası Uzmanı Arianna 
Broggiatto ise kurum bünyesinde yaptıkları çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. İtalya ve İspanya’dan 
gelen temsilcilerin, ülkelerinde balıkçılık pazarlama standartlarının uygulanmasına ilişkin tarihsel süreçten 
örnekler verdiği bölümün ardından çalıştay soru-cevap bölümüyle devam etti.
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BALIKÇILARA DESTEK DEVAM EDİYOR

Sarıyer Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Balıkçılık Eğitim Seminerleri” 
devam ediyor.

Sarıyer bölge balıkçılığını Avrupa Birliği standartlarına ulaştırmayı ve daha bilinçli balıkçı-tüketici portföyü 
oluşturmayı hedefleyen “Balıkçılık Eğitim Merkezi” eğitim seminerleri aralıksız devam ediyor.

İkincisi gerçekleştirilen seminer, 14 Ekim Cuma günü Öğr. Gör. Abidin Tekcan’ın vermiş olduğu eğitim ile 
gerçekleşti. Seminerde; iş sağlığı ve güvenlik önlemleri alınması üzerinde durularak, iş yerinin kapatılması 
veya  işlerin durdurulması ile ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi verildi.  

21 Ekim 2011
Sarıyer ilçesinde bulunan balıkçıların Avrupa Birliği standartlarına ulaşmaları ve bilinçli balıkçı-tüketici portföyü 
oluşturmaları hedeflenerek “Balıkçılık Eğitim Merkezi” eğitim seminerlerine devam ediyor.

21 Ekim Cuma günü Sarıyer Belediyesi Doktoru Armağan Eren tarafından gerçekleştirilen seminerde, denizde 
güvenlik ve ilkyardım konulu eğitim verildi.

Kazalarda ilk yardımcının, tedbirli, soğuk kanlı ve dikkatli olması gerektiğine vurgu yapıldı. Bunun dışında evde 
ecza dolabı, araçlarda ise ilkyardım çantasının her evde bulundurulması gerektiğini dile getirdi.

Ulaşılması gereken Acil Telefon numaralarını da paylaşan Eren, 110 İtfaiye, 112 Ambulans, 114 Zehir Danışma 
(Sağlık Bakanlığı), 155 Polis ve 156 Jandarma’yı mutlaka kişilerin bilmesi gerektiğini belirtti. 

4 - 11 Kasım 2011
4 Kasım 2011 Cuma günü Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’ndan Deniz Orun “Balık Kesme, Yıkama ve Temizleme” 
eğitimini verdi. Katılımcılara Balık kesme metotlarını, yıkama ve temizlemenin su ürünlerindeki kaliteyi 
doğrudan etkilemesini anlattı.

11 Kasım 2011 Cuma günü ise A.B. Uzmanı Şükrü GÜNEŞ “A.B. Balıkçılık Mevzuatı” eğitimini katılımcılara 
sundu. Güneş, katılımcılara A.B. balıkçılık politikasının temel unsurları, tarihi gelişimi ve amaçları ile ilgili eğitim 
verdi. 
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SARIYER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

SU ÜRÜNLERİ EĞİTİM SEMİNERLERİ
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Sarıyer Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü tarafından Şubat ayında başlayan Su Ürünleri Eğitim Semineri 
sona erdi.    

Katılımcılar 2 aylık eğitim süreci sonunda Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikalarını 
aldılar.

2012 ve 2013 yıllarında Türk Deniz Araştırmaları Vakfı ile işbirliği içerisinde düzenlenen Su Ürünleri Eğitim 
Seminerleri 2015 yılında Sarıyer Kaymakamlığı, Su Ürünleri Mühendisleri Derneği ve Ziraat Mühendisleri Oda-
sı - İstanbul Şubesi ile İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin değerli akademisyenlerinin desteği ile 
devam etti.

‘’Atıkları suya verdiğinizde tüm denge bozuluyor’’

Sertifika programı, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç Albay’ın Deniz Suyu ve 
İçme Suyu Kaynaklarımız Ne Kadar Güvenli? adlı semineriyle başladı.

Su kirliliği, şehir atıkları, biyolojik kirlilik, istilacı türler, içme suyu kaynakları ve sorunları, göllerdeki durum gibi 
bir çok önemli konuya değinen Albay, “Atıkları suya verdiğinizde tüm denge bozuluyor. Nüfus hızla artıyor, 
havzalara su taşımak yeterli değil, kaçak su kullanımının önlenmesi gerekiyor’’ dedi.

‘’İstanbul’da en çok balık üretimi yapan ilçeyiz’’

Sarıyer ilçesinden birçok balıkçının katıldığı programda konuşan Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin; 
‘’Sarıyer olarak su ürünlerinin depolanmasından muhafazasından ve satış yerleri konularında bazı eksiklerimiz 
var. İstanbul’un en çok balık üretimi yapan ilçesiyiz. Elde edilen ürünlerin değerlendirileceği yerlerimiz hala 
mevcut değil, en kısa sürede yetkililerle iş birliği içinde tamamlayacağız. Suyun kullanımı son derece önemli. 
Nüfusumuz çok fazla olduğundan nereden su getirirsek getirelim yetmiyor. Suyu kirletmemek için özen gös-
termeliyiz’’ diye konuştu.

‘’Balıkçılık ve su ürünleri birimini kuran ilk belediye olmanın verdiği avantajla çalışmalarımızı tek bir 
çatı altında topladık’’
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Konuşmasını yapmak için mikrofona davet edilen Sarıyer Belediyesi Başkan Yardımcısı Sevgi Atalay; ‘’Türki-
ye’nin 2013 rakamlarına göre İstanbul’un %42’lik balık ihtiyacının karşılandığı en etkili ilçelerin başında gelen 
Sarıyer’de gerçekleşen eğitim çalışmasını çok önemsiyoruz. 

Türkiye’de yerel yönetimlerde balıkçılık ve su ürünleri birimini kuran ilk belediye olmanın verdiği avantajla ça-
lışmalarımızı tek bir çatı altında topladık.

2012-2013 ve bu sene gerçekleştirilen eğitimlerde bu çalışmaların ürünüdür. Kaymakamlığımıza bağlı İlçe 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile işbirliği içinde çalışmalarımıza devam eden Türkiye’deki tek belediye 
olmamızda bizler açısından ayrı bir övünç kaynağıdır’’.

Sertifika törenine, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Türkiye Merkez Balık 
Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Ali Güney, İstanbul Balık Avcıları Üreticileri Birliği Başkanı Murat Kul, Yeniköy 
Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Satıroğlu, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, 
Meclis Üyeleri, Başkan Yardımcılarından Sevgi Atalay ve İsmail Erdem, programa ev sahipliği yapan ve 10 
haftalık süreçte semineri yakından takip eden Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürü Oğuz Afacan, Su Ürünleri 
Mühendisi Mustafa Yılmaz ile Sarıyer’in değerli balıkçı reisleri katılım göstererek desteklerini sundular.

Sertifika almaya hak kazanan katılımcılar, sertifikalarını Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Sarıyer 
Belediyesi Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcılarından Sevgi Atalay ile 
İsmail Erdem ve Prof. Dr. Meriç Albay’ın elinden aldılar.

101 kişinin sertifika aldığı törende seminere destek veren akademisyen ve uzmanlar ile İlçe Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Yavuz Acar’a teşekkür belgesi takdim edildi.

Törenin sonunda tüm katılımcılara Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından içinde ton balığı ve eğitim 
semineri kitapçığı dağıtıldı.

KATILIMCILAR

Abdullah Çoşan, Ahmet Mamak, Akensel Akbaba, Atakan Çabuk, Atilla Öner, Avram Cerasi, Aydın Özer,  
Begüm Bay, Begüm Çamlı, Berrin Türkeri, Beyhan Uzunçarşılı, Bülent Haberal, Büşra Balkanlı, Büşra  
Meltem Ağırdil, Büşra Nur Akbal, Cahit Sabır, Canan Çevik Çoşkun, Cem Gülgün, Cem Kenan İskender, Cemal 
Kaya, Ekber Menekşe, Mahmut Kasa, Mert Ayan, Mustafa Kılıç, Seyhan Engin, Cemal Torlak, Cüneyt Göncen, 
Çağlar Çoşkun, Damla Güray, Deniz Önem, Denizcan Şiyhan, Elif Bilgili, Emel Civelek, Emin Hasırcı, Emin 
İşgören, Emir Aktar, Emre Bay, Erkan Aras, Erol Yılmaz, Eser Köşk, Ezgi Türkeri, Fatih Aksak, Fatih Civelek, 
Füsun Şirinsükan, Gizem Özkan, Gökhan Tunçelli, Göksun Çelebi, Celal Satıroğlu, İbrahim Konak, Mehmet 
Akyüz, Şener Güven, Gülbaba Keçeli, Gülbüke Yağcı, Hayri Barbaros Tokmakoğlu, İlker Keskin, İsmail Hakkı 
Kaş, Kadir Yıldırım, Koray Çavuşoğlu, Leyla Sözen Üstün, Mehmet Abtay, Mehmet Cemal Beşkardeş, 
Mehmet Mustafa Ege, Mehmet Yiğitoğlu, Meltem Kayaoğlu, Merve İpek, Muhammet Çağrı Yıldırım, Muhammet  
Emanet, Mustafa Akrap, Mustafa Altınkılıç, Mustafa Karadağ, Mustafa Özkan, Mustafa Türkmen, Mergis 
Ergene, Ahmet Aslan, İsmet Yalçın, Şekip Yalçın, İlyas Torlak, Nezir İşcan, Nurcihan Naz Düzgün, Oğulcan 
Samet Gönül, Orçun Doğruman, Ömer Faruk Şeker, Ömer Tarık Mansuroğlu, Özge Özgür, Raşit Engel, 
Rıdvan İneci, Semanur Başpınar, Sena Zebel, Serkan Akın, Serpil Ünal, Sine Gökten, Şaban Çoşkun, Talya 
Akar, Uğur Çelik, Ümmihan Kartal, Volkan Bilen, Yakup Gültekin, Yurdeşen Apaydın, Zeynep Gülenç, Ali 
Güney, Erdoğan Kartal, Yakup Menekşe, Murat Kul. 
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AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ
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BALIK VE DİĞER SU ÜRÜNLERİNİ NEDEN 
TÜKETMELİYİZ

Türkiye, su ürünleri ve kaynakları yönünden zengin bir ülke ı̇ken su ürünleri tüketiminde yıllık kişi başı ortalaması 
7 kg civarındadır. Bu rakam Avrupa’da kişi başı 25-30 kg/yıl ve Japonya’da kişi başı 90 kg/yıl civarındadır.

Su Ürünleri    Mükemmel Gıda
    Omega-3 Kaynağı,
    Yüksek Protein – Düşük Karbonhidrat Dengesi,
    Vitamin Ve Mineral Kaynağı,
    Düşük Kalorili Gıda,

Su Ürünleri Tüketimi   Kalp-Damar Rahatsızlıklarını,
    Kanser Riskini,
    Eklem Ve Kas Şikayetlerini,
    Depresyonu,
    Guatr Hastalığını,
    Üşümeyi,
    Migren Ağrılarını,
    Tümör Gelişimini,

Su Ürünleri Tüketimi   Kanın Damarda Pıhtılaşmasını
    Obeziteyi
    Cildin Yaşlanmasını 

Dr. Şafak ULUSOY

YAYGIN OLARAK BİLENEN YANLIŞ BİLGİLER
Balık ve yoğurt bir arada tüketilmez. Tüketilebilir.
Konserve balık zararlıdır. Fabrikada üretim safhasında işleme tekniklerinden 

geçer ve soğuk zincirde sağlandığı sürece son 
derece sağlıklıdır.Dondurulmuş balık zararlıdır.

Midye ve diğer kabuklular zararlıdır. Temiz yerde yapıldığı sürece sorun yok
Istakoz, kerevit canlı pişirilmelidir.

Hayvana işkencedir. Hayvan öldükten sonra bu 
işlemler yapılmalıdır.Ahtapotun etini yumuşatma işlemi, ahtapot canlı 

iken dövülerek yapılır.

HANGİ BALIK NA ZAMAN DAHA LEZZETLİDİR
Balık Sonbahar Kış İlkbahar Yaz

Hamsı̇ X
İstavrı̇t X
Lüfer X
Palamut X
Mezgit X X
Tekir X
Kalkan X
Barbunya X
Dil
Sardalya X

AZALTIR

ENGELLER
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GELENEKSEL VE KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN 
BALIKÇILIK YÖNTEMLERİ

Osmanlı Döneminde Balıkçılık Faaliyeti Kullanılan Av Aracı Dikkate Alındığında 9 
Ana Başlık Altında Değerlendiriliyordu.

1. Esnaf-ı Dalyanciyân; Bu sınıfta toplam 700 adet balıkçı bulunmaktaydı,
2. Esnafı-ı Iğribciyân; Bu sınıfta toplam 3000 adet balıkçı bulunmaktaydı ve Esnafı-ı Iğribciyân’lar bütün bu 

balıkçılık faaliyeti içerinde en fazla balıkçı sayısına sahip olan sınıftı. Dükkanlar yoktu.
3. Esnafı-ı Sepetciyân-ı Sayad-ı Mâhi; Bu sınıftaki balıkçılar; yengeç ve kerevida, teke, süluna, ahtapot, 

lakoz, pagurya, ıstakoz, teke ve yılan balığı avlardı.
4. Esnafı-ı Düzenciyan (-çırnık); Bu sınıfta 1000 adet balıkçı bulunmaktaydı, bu sınıf sadece olta kullanarak 

balıkçılık yapardı. Evliya Çelebi’ye göre İstanbul’da 1000 kişi olan “esnaf-ı düzenciyan-ı çırnık” (olta 
balıkçıları) 600 dükkâna sahipti.

5. Esnafı-ı Karityacıyan; Bu sınıfı sadece Haliç bölgesinde balıkçılık yapan balıkçılar oluşturmaktaydı, 
sepetlerle kaya balığı avcılığı yapan balıkçılardı.

6. Esnafı-ı Ağcıyan; Bu sınıfta toplam 1000 adet balıkçı bulunmaktaydı. Bununla birlikte, Evliya Çelebi’ye 
göre “Esnafı-ı Ağcıyan” olarak isimlendirilen bu sınıfta İstanbul’da toplam 300 adet balıkçı ve 70 dükkan 
bulunmaktaydı.

7. Esnafı-ı Saçmacıyân; Ağ kullanan balıkçılardı, bu sınıfta toplam 300 adet balıkçı yer almaktaydı.
8.   Zıpkıncılar 
 
Göç Zamanında Karadeniz’den Boğaz Yolu İle Marmara Denizi’ne Geçen Balıklar 
Geçişleri Sıralarına Göre;

1. Palamut,
2. Palamuttan hava göçe müsait diğer bir değişle fırtına yoksa bir ay sonra torik,
3. Torikler boğaza girdiği sırada, uskumrular boğaz girişine yaklaşır,
4. Kasım sonunda torikler Marmara’yı geçtikten sonra uskumrular Boğaz’a girer.
5. Marmara sularında torikler görülmez olduğunda uskumrular Marmara’ya girerlerdi.
6. Kılıç balıkları; Mayıs ayında boğazdan geçerek Karadeniz’e çıkar, Kasım ayında tekrar Boğazdan 

geçerek Marmara’ya gelirdi.
7. Ton balıkları; Nisan ayından itibaren Karadeniz’e çıkar, Ekim ayından itibaren Karadeniz’den Marmara’ya 

göçerdi. 

Boğaziçi’nin Rumeli ve Anadolu yakasındaki 1910 - 1920’li yıllar arasında çok sayıda dalyan kuruluyordu. Bun-
lardan bazıları; Bağlaraltı, Büyükliman, Kilyos, Uzuniye, Sırataş, Otuzbur Suyu, Kiremitli, Tellitabya, Pazarbaşı, 
Mesarburnu, Kefeliköy, Çayır, İstinye, Filburnu, Umuryeri, Beykoz, Külbastı, Çekme, Silistre dalyanlarıydı. 
Rumeli Kavağı, Pazarbaşı, Yenimahalle, Kefeliköy, Yeniköy, Büyükdere, Kurtağazı tipi dalyanlar bulunurdu. 
Boğaziçi ve Marmara kıyılarında altı tür dalyana rastlanmaktaydı. Bunlardan en önemlisi şıra tipi dalyanlardı.

Madrabaz Esnafı’nın Mülkiyetinde Olan İstiridye Tarlaları Dokuz Bölgeye Bölünmüştü;

1. Mermerkule’den (Samatya) Kızılburuna,
2. Ahırkapı’dan Sarayburnu’na,    
3. Yemiş İskelesi’nden Kıraçkapı’ya,
4. Cibali’den Balat’a,
5. Tophane’den Beşiktaş’a,
6. Kuruçeşme’den Arnavutköy’e,
7. Balta Limanı’ndan Rumeli Feneri’ne,
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8. Kız Kulesi’nden Fenerbahçe’ye,
9.    Çengelköy’den Anadolu Feneri’ne, 
 
Madrabaz Esnaf’ının mülkiyetinde olan istiridye ve midye tarlalarının mevki ve sınırları;

1. “Hasköy İskele”den İstanbul balık pazarına, Balat İskelesi’nin sığlıklarına kadar,
2. Çöplük denilen mevkiden Bahçekapı açıklarına, balık pazarının yanındaki Karaköy İskelesi’ne kadar,
3. Saray Burnu’ndan Ahırkapı’ya,
4. Mermerkule’den (Samatya) Kızılburuna,
5. Kireçkapı’ndan Beşiktaş’ta “Yahya Efendi Deresi” denilen vadiye,
6. Ortaköy Camii’nden Akıntıburnu denilen yere,
7. Arnavutköy’de Tevfiki’ye Camii önündeki Akıntıburnu’ndan Baltalimanı’na,
8. Baltalimanı’ndan Rumeli Feneri’ne,
9. Anadolu Feneri’nden Çengelköy’e
10.  Kızkulesi’nden Fenerbahçe’ye 
 
 
İskele ve kıyıdan kullanılan kaldırma ağlarına “çökertme” adı verildi. Çökertme, bir ucundan ağırlık bulunan 
ve bu ucun bir metre kadar içinde, çerçevesinde dönebilecek tarzda mafsalla iliştirilmiş uzun ağaç direğin 
yukarı ucundan terazi kafesi gibi asılı olan, gözleri çok sık dokunmuş demir kasnaklı ağlardır. İstanbul 
Boğazı’nda Kandilli Burnu, Kanlıca Burnu, Yeniköy Burnu, Tarabya, Paşabahçe, Çubuklu Çakal Burnu başlı-
ca kullanım yerleriydi. İstanbul Boğazı’nda 1926 yılında altı tane kaldırma ağı kullanılırken, bugün bu sayı 
üçe düşmüştür. Günümüzde, İstanbul Boğazı’nda kaldırma ağlarının üç modeline rastlanmaktadır.

GELENEKSEL VE KAYBOLMAYA YÜZ TUTAN BALIKÇILIK YÖNTEMLERİ

YENİKÖY MODELİ

Yeniköylü balıkçılar kaldırma (çökertme) aletine ek olarak izmarit balığı avında “İzmarit Sepeti” kullanıyorlardı. 
İzmarit sepeti de şekil olarak ıstakoz sepetine benzer ancak iki ucu, yani hazne ve kapak bölümleri hemen 
hemen aynı çaptadır. İzmarit sepete ancak gündüz girdiğinden, bu sepetlerin ince saz saplarından yapılması 
tercih edilirdi. Bu sepetlere yem olarak ekmek içi, bazen de bozulmuş kırmızı havyar konurdu. Bu sepetlerle 
Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tekir ve barbunya da tutulabiliyordu.

Yrd. Doç. Dr. Tuğrul Zahit ALIÇLI
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BALIK VE DİĞER SU ÜRÜNLERİNİN MUHAFAZA RAF ÖMRÜ

Balık, Omega -3 yağ asitlerini EPA ve DHA olarak içeren tek gıdadır. Omega-3 yağ asitleri, çocukların zihinsel 
ve bedensel gelişiminde önemli rol oynar.

Balık kısa süreliğine (sadece birkaç gün) buzdolabında, eğer uzun süre tüketilmeyecekse derin dondurucuda 
saklanmalıdır. Derin dondurucuda balık, ev koşullarına bağlı olarak meydana gelebilecek bozulmalara karşın, 
balık temizlenerek porsiyon olarak tek kat olacak şekilde buzdolabında saklanmalıdır. Aynı zamanda balığı 
pişirme metoduna göre ürüne sos veya limon uygulaması, balığı buzdolabında raf ömrünü uzatarak daha taze 
tutacaktır. 

Buzdolabında saklanan balığın koku yapmaması amacıyla üründe streç film kullanılabilir, ancak alüminyum 
folyo kullanılmamalıdır.

Derin dondurucudan çıkarılan balık, buzdolabında 0-4 ºC’de veya balık buzdolabı poşetine konulup ağzı sıkınca 
bağlandıktan sonra buzlu su bulunan kapta oda sıcaklığında çözündürülmelidir. Eğer çok acele bir işimiz var 
ise ve hızlı bir çözündürme işlemi istiyorsak balık, mikrodalga fırınlarda çözündürme programı kullanılarak 
çözündürülebilir.

Balıkların nakliyesi tahta kasalarda değil, strafor veya sert plastik kasalarda yapılmalıdır. Balık satış tezgahların-
da mutlaka balığın altı ve üstü buz ile örtülü olmalıdır.

Prof. Dr. Özkan ÖZDEN   
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Tazelik Kriterleri: 

• Taze balıkta; derisi parlak, pullar saydam, gözler canlı ve dışa doğru bombeli, solungaçlar parlak kırmızı 
• Taze karideste; gövde kısmı parçalanmamış, baş kısmı kararmamış, dokusunda ıslak yapışkan bir 

görünüm
• Midye ve İstiridye gibi çift kabuklularda; canlı iken kabuklarını hızla kaparlar, hoşa gitmeyen kokuları 

varsa bozulmaya başlamış demektir.
• Kalamar, Ahtapotta; vücut renginde matlaşma ve hoş olmayan koku varsa bozulmaya başlanmıştır.
• Kerevit ve Istakozda; kuyruk kısmında gevşeme var ise bozulma başlamıştır.
• Konserve ürünlerde; kutu bombe yapmamış, paslanmamış ve açılmamış olmalı.
• Paket ürünlerde; paket açılmamış, hava almamış olmamalı.
• Kavanozda yağ içerisinde olan ürünlerde; yağ saydam renkte olmalı, eğer dışarıya yağ rengi kahve 

rengine dönüşmüş ise alınmamalıdır.
•     Dondurulmuş paketlerde; paket içerisinde karlanma olmamalıdır.

BALIK VE DİĞER SU ÜRÜNLERİNİN AVLANMA BOYLARI VE KORUMA  
ALTINDAKİ TÜRLER

Küresel iklim değişikliği, aşırı avcılık, deniz kirliliği ve istilacı tür tehdidi denizlerimizdeki balık stoklarında 
azalmalara neden olmaktadır. Küresel iklim değişikliği balıkların göç yollarına, üreme periyotlarına ve türlerin 
yaşam döngülerine etki etmektedir. İnsanların etkisi ile oluşan atıklar (atık yağların kanalizasyon ile denize 
ulaşması, fabrika ve üretim hattının deniz ve iç sulara ulaşması, büyükşehirlerde kanalizasyon sisteminin etkin 
bir şekilde sağlanmamasından denizlerin ve suların kirlenmesi vb. etkenler) deniz ve iç sularımızı kirlettiğinden 
balık stokları olumsuz etkilenmektedir.

Marmara Denizi ve Türk Boğazlar Sistemi’nde trol avcılığı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile trol avcılığı (deniz 
zeminini kazıyarak yapılan avcılık) yasak olmasına karşın bu bölgelerde yapılan yasa dışı trol avcılığı ile 
balıkların yaşam ve üreme alanları bozulmaktadır.

Ticari amaçlı tanker ve büyük gemilerin balans suları vasıtası ile bölgemizde bulunmayan farklı türlerin 
denizlerimize gelmesi, aşırı çoğalması ve yerli balık stoklarımızı tehdit etmesinden dolayı balık miktarları azal-
maktadır.
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Balıkların kendi neslini devam ettirebilmesi için yaşamlarında en az bir kez üreme şansı tanımak gerekir. Ticari 
balık türlerinin cinsi olgunlaşma boyu tespit edilerek avlanabilir balık boylarının tespit edilmesi çok önemlidir. 
 
Sürdürülebilir bir balıkçılık ancak başarılı ve güçlü bir balıkçılık yöntemi ile elde edilebilir. Denizler canlı kay-
naklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak için yaşam alanları korunmalı ve ekosistem yaklaşımlı balıkçılık yön-
temi benimsenmelidir. Yasadışı, kayıt dışı ve rapor dışı avcılığın engellenmesine yönelik tedbirler alınmalı ve 
cezalar caydırıcı olmalıdır.

Denizlerimizin balık stoklarının korunması için; 

• Tükettiğiniz balıkların, sürdürülebilir balıkçılık yöntemleri ile avlanıp avlanmadığını öğrenin,
• Marmara Denizi ve Türk boğazlar sisteminde trolle balık avcılığı yasaktır. Bu tür faaliyetleri 

gördüğünüzde şikayette bulunun (Sahil Güvenlik Komutanlığı - 158; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan-
lığı İl ve İlçe Müdürlükleri - 174),

• Denizlerimizin korunması için düzenlenen Sivil Toplum Örgütlerinin kampanyalarına katılın,
• Atıklarınızın bertarafı ve geri dönüşümü için gerekli adımları atarak denizlerin kirlenmesini engelleyin, 
• Deniz ekosistemini ve deniz canlılarını daha yakından tanıyın. Ülkemizdeki denizel değerlerin korunması 

için yapılan düzenlemeleri öğrenin, kurallara uymayanları uyarın,
• Bilinçli bir tüketici olarak asla yavru balık yemeyin. Su ürünleri tebliğinde balıkların minimum avlanabilir 

boylarını öğrenin,
• Nesli tehlike altında bulunan türleri öğrenin, korunması için katkıda bulunun. 

 

Prof. Dr. Saadet KARAKULA
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BALIK ÇİFTLİKLERİ VE ÇİFTLİK BALIKLARI HAKKINDA  
BİLİNEN YANLIŞLAR

Balık çiftlikleri üzerine yapılan ulusal ve uluslararası araştırmalara göre balık çiftliklerinin denizleri kirletmesi 
unsuru minimum düzeydedir. Denizleri tehdit eden başlıca kirletici unsurlar sırası ile:

Kentsel Yerleşim
Endüstriyel Faaliyetler
Zirai Faaliyetler
Turizm Faaliyetleri
Deniz Trafiği
Enerji Dağıtım Hatları
Askeri Tatbikatlar
Madencilik Faaliyetleri
Radyoaktif Atıkların Denizlere Bırakılması
Deniz ve Nehirlerden Kum Alınması

Kanuna göre, balık çiftlikleri denizde en az 30m derinlikte, kıyıdan 1100m uzaklıkta ve 0,1m/sn akıntı hızına 
sahip bölgelerde kurulabilmektedir. Tüm bu şartlara ek olarak, o bölgenin su kapasitesinin üzerinde bir üretim 
yapılamaz. Balık çiftliklerinde yetiştirilen bir balık ile denizde doğal olarak büyüyen balık arasındaki tek fark 
yediği besindir. Çiftlik balıklarını beslemede kullanılan yemler, yüksek oranda balık unu (hamsi ve hamsi-
ye benzeyen türlerden yapılmakta) kullanılır, hormon ve GDO kullanılmaz. Dolayısı ile halk arasında yaygın 
bilinen “Çiftlik balıkları yenmez” algısı yanlış olup, iyi bir balık çiftliğinde üretilen balıkların tüketilmesinde 
hiçbir sakınca yoktur. Tersine, tüm bir yıl boyunca fiyatı aynı seviyelerde kalır ve tüketici yüksek proteine tüm 
yıl boyunca taze bir şekilde ulaşabilir. Çiftlik balıklarına hastalıklar, doğadan su kalitesindeki bozulmalardan 
bulaşmaktadır. 
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Ancak yavru döneminden sonra balıklar hastalıklara karşı aşılandığından önleyici tedbir alınmaktadır. Ancak 
yavru döneminden sonra balıklar hastalıklara karşı aşılandığından önleyici tedbir alınmaktadır. Bu bakımdan 
çiftlik balıkları hastalıklı değildir, risk taşımaz. Sadece antibiyotik tedavisi uygulanan balık 2 ay süre ile satışa 
çıkarılmaz. Bu süreç, balığın antibiyotiği vücudundan atması için yeterlidir. Unutulmamalıdır ki pis çevre koşul-
larında hiçbir canlı yaşayamayacağı gibi, balıklarda kafeslerde pis ortamda yaşayamazlar. Bu sebeple balık 
çiftlikleri çevreyi kirletici bir unsur olsaydı orada balıkların yetişmesi de mümkün olmazdı.

Balık ve su ürünleri Avrupa’ya diğer ülkelere ihraç ettiğimiz tek hayvansal üründür. Çiftlik balıkları; yılın her 
zamanı taze olarak bulunur, doğal maddeler (balık unu gibi) içeren yemler ile beslenir, fiyatları yıl içerisinde 
fazla değişmez, ağır metal-antibiyotik-kimyasal maddeler bulunmaz, et kalitesi son derece güvenlidir. 

Prof. Dr. Devrim MEMİŞ

Meteorolojide rüzgar esiş yönleri coğrafik yönlerle 
açıklanır.

Rüzgar yönü “E” denildiği zaman, doğudan batıya 
doğru hareket eden hava akımı anlaşılır. Rüzgar 
yönü gözlemleri 8 yön dikkate alınarak yapılır.  
Bunlar

Kuzey (N) = Yıldız
Doğu (E) = Gündoğusu
Güney (S) = Kıble
Batı (W) = Günbatısı

Kuzeydoğu (NE) = Poyraz
Güneydoğu (SE) = Keşişleme
Güneybatı (SW) = Lodos
Kuzeybatı (NW) = Karayel’dir.

RÜZGAR - FIRTINA YÖN VE İSİMLERİ İLE SEYİR FENERLERİ VE  
İŞARETLERİN ANLAMI
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Araş. Gör. Taner YILDIZ

SOFRANIZDAKİ GIDA NE KADAR GÜVENLİ

Avrupa Birliği bütçesinin %40’ını tarım desteklerine (140 Milyar TL - 160 Milyar TL.) ayırırken, ülkemizde bu 
oran %2 (9 - 10 Milyar TL.) 2014’de buğday ithalatına 3,4 Milyar TL ödenirken, buğday üreticisine 760 Milyon 
TL destek verildi.

2003 yılında 2,8 milyon kayıtlı çiftçi ve 167 milyon dönüm tarım arazisi var iken; bu rakam 2013 yılında 2,2, 
milyon kayıtlı çiftçi ve 147 milyon dönüm tarım arazisi düşmüştür.

Taze ürünleri, tüketicilerin kendi imkanları ile derin dondurucuda saklanmasından ziyade firmaların şoklama 
sistemi ile yaptıkları dondurma işlemi daha yararlıdır. (Besin değeri ve kalite bakımından)
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Kapağı bombe yapmış konserveler alınmalıdır.

Sıvı yağlar teneke kutuda bekletilmemeli, koyu renkli cam 
şişelerde kuru, serin ve karanlık ortamda saklanmalıdır.

Derin dondurucudan çıkarılan balık buzdolabında 
çözündürülmeli, oda sıcaklığında dışarıda çözündürme 
işlemi yapılmalıdır.

Küflenmı̇ş ürünler, küflenmiş kısmının alınmasından sonra 
da olsa tüketilmemelidir. Ürün bir kez küflendiyse hemen 
atılmalıdır.

AKVARYUM BALIKLARI BAKIMI VE BİRBİRLERİYLE UYUMU

Akvaryum kurulumu yapmadan önce konsept belirlenmeli ve tüm dekor ile balıklar bu konsepte göre seçilmelidir. 

Balıklar genelde: Kızıldeniz, Hint Okyanusu, Büyük Okyanus, Adriyatik Denizi, Atlas Okyanusu’ndan seçilmek-
tedir. Göç eden balıklar kesinlikle tercih edilmemeli tercih edilecek balıklar genellikle sabit bir yerde (kayalık 
etrafında, deniz dibinde gibi...) yaşayan balıklar olmalıdır.

Akvaryuma balıklar seçilirken aynı türden balıkların olması tercih edilmelidir. Örnek olarak canlı doğuran grubu 
balıklar - canlı doğuran grubu balıklarla, tropikal balıklar - tropikal balıklarla...

Su Ürünleri Mühendisi 
Ayhan ŞENTÜRK
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SEYYAR BALIK SATIŞINDA HİJYEN KURALLARI VE AMATÖR BALIKÇILIK

Satış tezgahından taze balık alırken dikkat edilmesi gerekenler:
Gözleri parlak, dışa doğru ve bombelidir.
Derisi gergin, parlak ve ışık yansıması olur.
Solungaçlar canlı kırmızıdır.
Balık taze deniz kokusu vardır.
Taze balık suya bırakıldığında dibe çöker. Bayat balık ise dibe batmaz, ortada veya yüzeye yakın bir yerde 
kalır.

Satış tezgahında olması gereken şartlar:
Tezgah mümkün olduğunca yoldan uzak ve korunaklı olmalıdır.
Balık ile temas eden yüzeyler paslanmaz, yıkanabilir ve kolay dezenfekte edilebilir olmalıdır. Tahta materyal 
kullanılmamalıdır.
Tezgaha gazete kağıdı ya da yeşil yapraklar, bezler serilmemelidir.
Balık ile zemin arasında sadece buz olmalı ve balık üzeri de buz ile yeteri miktarda kaplanmış olmalıdır.

Olta İle Amatör Balıkçılık

Şikayet Hattı Zabıta - 153, Alo Jandarma - 156, Alo Gıda - 174

Amatör balıkçılık yapacak kişilere il veya ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerince 5 yıl süre ile geçerli 
“Amatör Balıkçılık Belgesi” verilmektedir. Belge için 1 adet vesikalık fotoğraf, 1 adet nüfus cüzdanı fotokopisi 
ve 22,5 TL. belge bedeli tahsis edilerek, belgeniz 15 dakika içerisinde vatandaşa teslim edilir.  
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Amatör balıkçılık ile uğraşan kişilerin denizde avlayabileceği türlerin maksimum kotaları: 

Adet cinsinden verilen limitlerde kg cinsinden limite bakılmaz iken, kg cinsinden verilen limitlerde avlanılan tür 
tek veya karışık olsun 5 kg limitini geçemez. Bir amatör balıkçı en fazla 4 adet olta takımı ile avcılık yapabilir. 
Olta başına iğne sayısı 3 adeti geçmez. (Sadece alabalık da 2 olta takımı ve 2 adet iğne sayısı geçilemez). 
Amatör balıkçılıkla yakalanan her türlü balığın satışı, nakli ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır.

Koruma ve Kontroller Görevli Olanlar
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilatında ve bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürün-
lerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil, güven-
lik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişi-
lerine bağlı muhafız, bekçi ve korumalar ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar 
ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir.

Dalyan Balıkçılığı
1920 senesinde İstanbul’da 54 adet ağ dalyanı var iken, bu sayı günümüzde sadece 3 adettir.

15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında dalyan balıkçılığı serbesttir.

Dalyanın ilk kurulduğu zamanlarda yani Nisan ile Mayıs ayları arasında genellikle çaça, gümüş ve istavrit 
avlanırken, Mayıs ayından Temmuz ayına kadar istavrit, lüfer, kefal, zargana, sardalya, hamsi ve karagöz 
avlanmaktadır.

Balıkçı Teknolojisi Mühendisi  
Halil ER
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Marmara Deniz ve İçme Suyu Rezervuarlarının Su Kalitesi Sorunları

Marmara Denizi, Karadeniz’e İstanbul Boğazı ve Ege Denizi’ne Çanakkale Boğazı ile bağlı bir iç denizdir. Üst 
tabaka da Karadeniz’den gelen düşük tuzlu su, alt tabaka ise Akdeniz’den gelen daha yüksek tuzluluğa sahip 
su kalitesi bulunmaktadır. Boğaz’daki bu karışım birbirinden ayırt edilebilir şekilde düzenlenmiştir. İki farklı 
karakterde tuzlu su kütlesine sahip olması nedeni ile dünyanın en küçük denizlerinden birisi olan Marmara 
Denizi’nin zengin biyolojik çeşitliliği barındırmasına katkı yapmaktadır.

Su kalitesi sorunları İstanbul’a su sağlayan içme suyu rezervuarlarında yaşanmaktadır. Havzaların etkili şekil-
de korunamaması, aşırı yapılaşma, kuzey ormanlarının sürekli tahribi, rezervuarlara su taşıyan derelerin kont-
rol altına alınmaması gibi nedenlerle barajlardaki su kalitesi değerleri özellikle yaz aylarında alarm vermek-
tedir. Aşırı alg artışlarının da görüldüğü bu dönemde zaman zaman toksit alg artışlarına da rastlanmaktadır. 
Barajlardaki su kalitesi sorunlarına neden olan diğer bir etmen de başta Sakarya nehirinden taşınan su olmak 
üzere havzalar arası taşınan suyun kalitesindeki yetersizliklerdir. Doğal olarak, su kalitesinin düzeltilmesi için 
arıtım tesislerinden daha fazla yatırım ve harcama yapılmaktadır. 

Son 50-60 yılda İstanbul’daki çarpık büyüme kıyı alanları, deniz ve içme suyu kaynaklarını olumsuz yönde et-
kilenmiştir. Su kaynaklarının başta kara kökenli kaynaklardan yapılan deşarj alanı olarak seçilmesi, kıyı bölge-
lerinde ötrofikasyona yol açmış, 15 -20 metre derinlikten sonra çözünmüş oksijen kritik seviye olan 4 mg/L’nin 
altına gerilemiştir. Kirlenme nedeni ile birçok tür tamamen ortadan kalkmıştır.

1980’li yıllarda yapılan derin deniz deşarjların oksijen tüketimini daha da artmıştır, su hareketleri ile üst katman-
lara taşınan atıkların su kalitesinde önemli kayıplara neden olmuştur. İstanbul 15 milyon nüfusu ve barındırdığı 
endüstriyel tesisler ile dünyanın en fazla atık üreten şehirleri arasında yer almaktadır. Şu anda günlük atıksu 
üretimi 3 milyon m3’ün üzerindedir. Bu miktarın önemli bir bölümünü hiçbir işleme tabi tutulmadan Boğaz’a 
yada Marmara Denizi’ne deşarj edilen atıklar oluşturmaktadır.

Ayrıca yapılan çalışmalarda Karadeniz’den günde 30 ton fosforun boğaza taşındığı bilinmektedir. Tüm bu 
etkiler Marmara Denizi ekosistemini, özellikle İzmit Körfezi doğu bölümünü yaşanmaz hale getirmiştir. Son yıl-
larda atıkların kontrol altına alınması için ciddi yatırımlar yapılmış, yapılan izleme çalışmalarında su kalitesinde 
göreceli olarak düşüşler olduğu tespit edilmiştir. Su kalitesinde iyileşme ancak sürdürülebilir atık ve su kalitesi 
yöntemi ile sağlanacaktır.

SÜMDER Başkanı  
Prof. Dr. Meriç ALBAY
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TÜRKİYE’DE BİR İLK
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KARADENİZ BALIKÇILIĞI İÇİN 10 ÜLKE BİR ARAYA GELİYOR
-ULUSLARARASI BALIKÇILIK VE MAVİ BÜYÜME KONFERANSI- 

Karadeniz balıkçılığının sorunlarının masaya yatırılacağı Uluslararası Balıkçılık ve Mavi Büyüme Konferansı’n-
da, 10 ülkeden dünyanın en iyi uzmanları buluşuyor.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) ve Sarıyer Belediyesi’nin işbirliği ile düzenlenecek olan Uluslararası 
Balıkçılık ve Mavi Büyüme Konferansı’na, İstanbul balıkçılığının yaklaşık %40’ını karşılayan Sarıyer ev sahip-
liği yapacak.

Fuat Paşa Yalısı’nda düzenlenecek uluslararası konferans 31 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.

A.B.’DEN KATILIM

Konferansa KEİ üyesi devletler ve ilgili kuruluşları, KEİ gözlemcileri, Özel Diyalog Ortakları, Avrupa Komisyonu 
Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü’nün Akdeniz ve Karadeniz Balıkçılık Politikası Müdürü Veronika 
Veits’in yanı sıra uluslararası örgütlerin temsilcileri katılacak.

Fransa, Belçika, Danimarka, İtalya ve Yunanistan’ın da bulunduğu 10 ülkeden katılımcının yanı sıra Kara-
deniz’e kıyısı olan kentlerin belediyeleri, akademik çevreler, balıkçılık ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve özel 
sektör temsilcileri de konferansta yer alacak.

KARADENİZ İÇİN EN UYGUN MODEL

Uluslararası Balıkçılık ve Mavi Büyüme Konferansı’nda balıkçılık yönetimini etkileyen başlıca konular ele alı-
nacak. Bükreş Sözleşmesi’nin uygulanması, balıkçılığın çevresel ve sosyo-ekonomik etkileri, yasa dışı, kayıt 
dışı ve düzensiz su ürünleri avcılığı, Karadeniz balıkçılığının sürdürülebilirliği ve bölge için en uygun model 
konularının da yer aldığı 4 oturum düzenlenecek. Bu konularda özel sektör ile kamu sektörleri arasındaki iş-
birliği teşvik edilecek.
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KARADENİZ LİDER OLACAK

Sarıyer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ‘Uluslararası Balıkçılık ve Mavi Büyüme Konferansı’na 10 ül-
keden katılan konuklar uluslararası balıkçılık sorunlarını masaya yatırdı. Toplantıda Karadeniz’in denizcilik 
konusunda lider hale geleceği vurgulandı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) ve Sarıyer Belediyesi’nin birlikte düzenlediği “Uluslararası Balıkçılık 
ve Mavi Büyüme Konferansı” Fuat Paşa Yalısı’nda başladı. İstanbul balıkçılığının %40’ını karşılayan Sarıyer’de 
gerçekleşen ve Karadeniz balıkçılığının konuşulduğu konferansa; KEİ üyesi devletler ve ilgili kuruluşları, KEİ 
gözlemcileri, Özel Diyalog Ortakları, Avrupa Komisyonu Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü’nün Akdeniz 
ve Karadeniz Balıkçılık Politikası Müdürü Veronika Veits’in yanı sıra; Fransa, Belçika, Danimarka, İtalya ve 
Yunanistan’ın da bulunduğu 10 ülkeden katılımcılar, Karadeniz’e kıyısı olan kentlerin belediyeleri, akademik 
çevreler, balıkçılık ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı. Balıkçılık yönetimini etkile-
yen başlıca konuların ele alındığı konferansta özel sektör ile kamu sektörleri arasında işbirliği mesajı verildi.

Türkiye’de İlk

Konferansa ev sahipliği yapan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç açılış konuşmasında konferansın ül-
keler arasındaki güçlü ve örnek iş birliğinin bir parçası olacağını düşündüğünü belirterek, “Sarıyer İstanbul 
balıkçılığının %40’ını karşılamaktadır. Bu alana verdiğimiz önemi Türkiye’de su ürünleri birimi kuran ilk ilçe 
belediyesi olarak gösterdik” dedi. Balıkçılığın, Sarıyer’in hem ticari hem de sosyal hayatında önemli bir yer 
tuttuğunu ve yaklaşık 10 bin kişi için geçim kaynağı olduğuna işaret eden Genç, faaliyetlerinde katılımcılık ve 
sürdürülebilirliği çok önemsediklerini, balıkçılık alanında da kendilerine bu iki kavramı hedef olarak belirledik-
lerini dile getirdi.
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Eksik Halka Tamamlanıyor

Genç, “Avrupa Birliği’nin de katkılarını sağlamak üzere ‘A.B. Balıkçılık Pazarlama Standartlarının Uygulanması 
Yönünde Yerel Adımlar Projesi’ ile hibe fonuna başvurduk ve 400 proje arasında ilk 24’e giren projemiz ile bu 
çalıştaya ev sahipliği yapıyoruz. Su ürünleri eğitimi konusunda üniversiteler ve diğer paydaşlarımızla sertifika 
programları düzenliyoruz. Tarihin eksik bir halkasını tamamlamak için İstanbul Teknik Üniversitesi’nin değerli 
hocalarıyla birlikte boğaz müzesi kuruyoruz.” diyerek konuşmasını sürdürdü.

Şükrü Genç konuşmasını, “Ülkemizin balıkçılığında bilimsel destek yetersiz durumda. Üç taraflı denizlerle 
çevrili ülkemizde su ürünlerinin yönetim mekanizmasının daha kurumsal bir hale gelmesi kaçınılmazdır. Yeterli 
düzeyde teknik donanım eksikliği stok ve avlanma arasında dengenin sağlanamamasına neden oluyor. Bu 
sorunların çözümü konusunda yerel yönetimler olmazsa olmazdır. Biz bu konuda her türlü iş birliğine açığız” 
ifadeleriyle noktaladı.

Karadeniz’in Önemi Artıyor

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Uluslararası Daimi Sekretaryası (BSEC PERMIS) Genel Sekreteri Büyü-
kelçi Michael B. Chrıstıdes, “Bu etkinlik bizim ülkeler arası koordinasyonumuzun bir sonucudur. Bu son değil biz 
Belediye Başkanımızla iş birliğimize devam edeceğiz. Balıkçılık Karadeniz kıyılarındaki şehirlerin ve kasabala-
rın yaşamını şekillendirmiştir. Buradaki insanlar yaşamını balıkçılıkla sağlamaktadır. Bölgesel işbirliğinin teşvik 
edilmesi birinci hedefimiz. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerle balıkçılık alanında kalkınma sağlamak için birlikte 
hareket etmeliyiz” dedi. Christides Karadeniz’in jeostratejik öneminin her geçen yıl arttığını da sözlerine ekledi. 

A.B. Balıkçılık Politikaları

Avrupa Komisyonu Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü Akdeniz ve Karadeniz Balıkçılık Politikası Müdürü 
Veronika Veits gelecekte Karadeniz’in denizcilik konusunda lider hale geleceğini düşündüklerini belirterek, Av-
rupa Birliği’nin de 2014 yılından bu yana balıkçılık alanında politikalar geliştirdiğinin altını çizdi. Veronika Veits, 
balık rezervlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi için politika geliştirmeye yönelik çalışmaların 2020 yılına kadar 
tamamlanmasının ön görüldüğünü bildirdi. Bu politikanın şimdiden olumlu sonuçlar verdiğini de sözlerine ek-
leyen Veits, “2015 verilerine göre Kuzeydoğu Atlantik’te rezervlerin yaklaşık %50’si sürdürülebilir bir aşamaya 
geldi. Bu balıkçılık politikası Karadeniz’e de uygulanabilir” dedi.

Birinci oturum balıkçıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. Uluslararası Balıkçılık ve Mavi Bü-
yüme Konferansı ile özellikle Sarıyer’de faaliyet gösteren balıkçılar sorunlarını uluslararası platforma taşıma 
şansı buldu. 
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ULUSLARARASI BALIKÇILIK VE MAVİ BÜYÜME 
KONFERANSI  

 
Balıkçılık Perspektiflerini Tanımlama ve Karadeniz Bölgesi’ndeki Mavi Büyümeyi 

Teşvik Etmek 
 

Konferans Özeti 

1. Uluslararası Balıkçılık ve Mavi Büyüme Konferansı, İstanbul Sarıyer Belediyesi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Örgütü Uluslararası Daimi Sekreteryası ortaklığı ile 31 Ekim-1 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul’da düzenlendi. 

2. Konferans; balıkçılık yönetimini etkileyen başlıca konuları ele almak, balıkçılık ve akuakültür üzerindeki 
çevresel ve sosyo-ekonomik etkileri değerlendirmek, Karadeniz bölgesindeki özel sektör ile kamu kurumları 
arasındaki iş birliğini teşvik etmek amacı ile düzenlendi. 

3. Konferansa KEİ üyesi devletlerin temsilcileri (Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan, 
Moldova, Türkiye ve Ukrayna), KEİ ilgili kuruluşlar (KEİPA), KEİ Gözlemcileri ve Özel Diyalog Ortak-
ları (Karadeniz Komisyonu ve Periferik Denizcilik Bölgelerinin temsilcileri ve Uluslararası Kuruluşlar) 
Avrupa Komisyonu, (FAO ve EUROFISH) katıldı. Konferansa ayrıca Karadeniz’e kıyısı olan belediyeler, aka-
demik çevreler, STK’lar ve özel sektör temsilcileri de katıldı. 

4. Konferans, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tarafından açıldı. Başkan Genç, konuşmasında balıkçılık 
sektörünün Sarıyer için önemli olduğunu vurguladı ve belediyenin balıkçılık sektörüne yardım etmeyi amaçla-
yan faaliyetlerini tanımladı. Ayrıca, kurumsallaşmış araştırma, yönetim mekanizmaları ve teknik donanım ihti-
yacı gibi balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerini desteklemek için gereken eylemleri gündeme taşıdı. 
Başkan Genç, Karadeniz bölgesinde balıkçılık politikasının uygulanmasında uluslararası işbirliğinin geliştiril-
mesi gerekliliğini ve söz konusu  sektörler  için  yerel  yönetimlerin  vazgeçilmez  rolü olduğunu  belirtti.  
 
5. KEİ Genel Sekreteri Büyükelçi Michael B. Christides, KEİ Örgütünün Karadeniz bölgesinde balıkçılık ala-
nındaki ortak faaliyetlerin teşviğine özel önem verdiğini belirtti. Üye devletler içerisinde özellikle Karadeniz 
kıyılarında yaşayan birçok insan, Karadeniz ile birbirlerine bağlı olan emeklerinden yaşamlarını sürdürmekte-
dir. Avcılık ve balıkçılık, Karadeniz kıyı kentlerinin toplumunu ve kültürünü şekillendirdi. Genel sekreter ayrıca, 
Karadeniz bölgesindeki kayıt dışı ve düzensiz avlanma konusuna da değindi ve ulusal uzmanların KEİ üyesi 
devletlerin “FAO, Yasadışı, Bildirilmeyen ve Kontrol Edilmemiş Avlanmayı Önleme, Azaltma ve Temiz-
leme Amaçlı Liman Devleti Önlemleri Anlaşmasına” katılmayı düşünmesi gerektiğini söylediğini belirtti.  

6. Konferansın açılış oturumunda Avrupa Komisyonu Akdeniz ve Karadeniz Su Ürünleri Politikası Direktörü 
Veronica Veits bir konuşma yaptı. Karadeniz’in AB Komisyonu ve AB komşu ülkeler için önemli bir deniz oldu-
ğunu belirtti. Veits, Karadeniz’in mavi ekonomisinin tecrit edilmeyeceğini belirterek, Karadeniz ülkeleri ve diğer 
paydaşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirileceğini söyledi. AB, Karadeniz için Baltık Denizi ve diğer alanlarda 
uygulanan diğer stratejilere benzer bir deniz stratejisi geliştiriyor. Direktör Veits, Karadeniz’deki stokların ya-
sadışı, bildirilmemiş ve düzenlenmemiş (IUU) balıkçılık nedeniyle fazla tüketildiğini ve tükendiğini belirtti. Bu 
nedenle bölgedeki balıkçılık yönetimini güçlendirmeyi önererek, IUU’yu engellemek için toplu eylemler önerdi. 
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7. FAO (BM Gıda ve Tarım Örgütü)’nun FAO Alt Bölge Müdürlüğü Uluslararası Danışmanı Atilla Özdemir, 
FAO’nun kabul edilmiş belgelerine göre sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarının sorumlu bir şekilde 
yönetilmesini teşvik ettiğini belirtti. Sorumlu balıkçılık için davranış kurallarını oluşturan FAO tarafından 2013 
yılında başlatılan FAO mavi büyüme girişimi hakkında katılımcılara bilgi vererek; ekonomik büyümeyi, sosyal 
kalkınmayı, gıda güvenliğini ve su canlıları kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını dengelemek için açıklama-
larda bulundu.

8. EUROFISH Direktörü Aina Afanasjeva, Karadeniz Bölgesi’nin mevcut balık stokları ve etkin yönetimi açı-
sından önemini belirtti. Karadeniz balıkçılık ve su ürünleri kültürü ile ilgili daha fazla iş birliğine yönelik çağrıda 
bulundu. Afanasjeva, EUROFISH’in Karadeniz limanları da dâhil olmak üzere Avrupa limanlarında pazar erişi-
mini ve veri toplama yeteneğini geliştirme faaliyetlerini sundu. 

9. Ukrayna KEİ Genel Sekreteri adına İstanbul Başkonsolosluğu’ndan Sergii Kravchenko, kısa bir açıklama 
yaptı. Katılımcılara KEİ bölgesi için balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin önemini vurguladı. Krav-
chenko, dinleyicileri Ukrayna Kürsü Başkanlığı görev süresince devam eden faaliyetler hakkında bilgilendirdi.

10. Konferansa katılamayan “Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Komisyonu” (Bükreş Konvansiyonu) 
Daimi Sekreteryası Müdürü Prof. Halil İbrahim Sur’un Konferans için hazırlamış olduğu konuşma katılımcılara 
dağıtıldı. 

11. Konferansın ilk oturumu Bulgar Bilimler Akademisi, Oşinoloji Enstitüsü’nden Voilin Raykov tarafından yö-
netilirken, Bükreş Beyannamesi’nin uygulanmasındaki ilerlemenin değerlendirilmesi üzerinde duruldu. Raykov 
ayrıca, Karadeniz’in deniz canlılarının ve ekosisteminin durumu hakkında bir sunum yaptı. Karadeniz balıkçı-
lığına, stok durumuna ve yönetimine genel bir bakış yaptı. Raykov, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu tara-
fından başlatılan ve Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen bilimsel ve teknik projeyle (BlackSea4Fish 
Projesi) stok değerlendirme yöntemlerini anlattı. 

12. Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürü İlhan Ay-
dın, “Karadeniz’de Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Ve Geleceği” hakkında bir sunum yaptı. 
Aydın, özellikle su ürünleri yetiştiriciliği üretiminin tüm Karadeniz ülkelerinde artışta olduğunu belirtti. Özel 
sektörün gelecekte su ürünleri yetiştiriciliğinde yatırım yapma ilgisini dikkate alarak sektörün genişlemesini 
öngördüğünü söyledi. Aydın, araştırma enstitüsünün Kocaeli Belediyesi ile olan iş birliğinden balık türlerinin 
yetiştirilmesine ve diğer belediyelerin kurumuyla olan iş birliğine olan ilgisinden bahsetti. 

13. Prof. Dr. Bayram Öztürk, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) adına “Karadeniz’de IUU Balıkçılığı 
İçin Uluslararası Gün - Bazı Değerlendirmeler” konulu sunumu gerçekleştirdi. Öztürk, Karadeniz’de IUU 
(Yasa Dışı, Kayıt Dışı ve Düzensiz Su Ürünleri Avcılığı)’ya karşı sıfır toleransla mücadelenin yollarını, IUU ile 
olan ilişkilerini anlattı. Bu mücadelenin dünyada 9 ila 26 milyar ABD doları arasında olduğu tahmin edilmekte 
olduğunu söyledi. IUU a karşı Uluslararası Karadeniz Günü ilan etmeyi önerdi. Dr. Öztürk ayrıca, Karade-
niz’deki kalkan stoklarında korkunç bir yıkım olduğunu ve kalkan için bir yönetim planının hazırlanmasına 
ihtiyaç olduğunu belirtti. IUU alanında GFCM, KEİ, ülkeler, STK’lar ve diğer paydaşların katılımıyla uluslararası 
iş birliğinin gerekliliğini belirtti. 

14. Birinci oturumda son panelist, Karadeniz’in Türk kesiminde IUU ve balıkçılık kontrolü üzerine sunum yapan 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Planlar ve Prensipler Başkanlığı’ndan Dr. Ejbel Çıra Duruer oldu. Duruer, IUU’nun 
toplulukların sosyo - ekonomik yaşam üzerindeki etkilerini ve Türk Sahil Güvenliği faaliyetleri üzerindeki et-
kisini anlattı. IUU ile mücadele etmenin zor olmasına rağmen, Karadeniz’deki yasadışı uygulamalara karşı 
savaşmak için bazı öneri ve tavsiyelerde bulundu. 
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15. Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş’in yönettiği konferansın ikinci oturumunda Karadeniz bölgesinde balıkçılık umut-
ları masaya yatırıldı. Bu oturumda ilk panelist, Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ramazan 
Özkaya oldu. Balıkçılık kooperatiflerinin Türkiye’de düzenlemelere uymak zorunda olduğunu ve küçük koope-
ratiflerin büyük balıkçılık şirketleri ile rekabet edemeyeceğini belirtti. Bu anlamda, hükümet tarafından hazır-
lanacak ve uygulanacak kota sistemini uygulamayı önerdi. Özkaya, Karadeniz stoklarının aşırı avlanmasına 
karşı uyarıda bulundu ve sektörde dürüst rekabet kurallarının uygulanmasının gerekliliğini vurguladı. 

16. Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cengiz Deval, Karadeniz’deki beyaz kum midyesinin avcılık kapasitesi 
ve yönetimi hakkında bir sunum yaptı. Arama süresi, fiyat, dönem başı ve ülkeye göre toplam avcılığı anlattı. 
İzleme mekanizmalarını, Türkiye ve İtalya’nın kontrol sistemlerini karşılaştırdı ve yöntemlerini gösterdi. Ayrıca, 
beyaz kum midyesini korumak için bazı önerilere tepki gösterdi. 

17. Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosluğu temsilcisi Ramiz Hacizade, “Azerbayca’nın Karadeniz Ve 
Azak Ülkelerindeki Uluslararası Ekonomik İş Birliği Programı” hakkında bir açıklama yaptı. Hükü-
metin, eko-sistemi korumak ve yetkisiz balık avlarını önlemek için Karadeniz ve Azak denizlerinde IUU ile 
mücadele etmekte önemli bir görev üstlendiğini belirtti. Ülkesinin FAO ile olan, özellikle Hazar Denizi’nde-
ki mersin balığının korunmasında önemli iş birliğinden bahsetti. Hacizade, katılımcılara FAO himayesinde 
Hazar Denizi’nin biyolojik su kaynakları komisyonu ve orta asya ve Kafkaslar’daki balıkçılık ve su ürünle-
ri yetiştiriciliği komisyonu konularında ülkesinin başkanlığını anlattı.      

18. Bu oturumda İstanbul Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, İstinye Su Ürünleri Ko-
operatifi Başkanı Mehmet Rıfat Akyüz ve Karadeniz Vakfı Başkanı Hüseyin Güler’in konuşmaları yer aldı. 
Konuşmacılar katılımcıları balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili kendi kurumlarının faaliyetleri hakkında 
bilgilendirdiler. Konuşmacılar özellikle küçük ölçekli balıkçılık ve sorunlarından, balıkçılık sektöründeki küçük 
işletmelerin yatırım sorunlarından, hükümetin küçük ölçekli balıkçılık alanlarındaki bürokrasi sorunları ve izin 
sayısından, Karadeniz’in kirliliğinden, küçük balıkçı şirketleri için eğitim imkânlarından bahsettiler.

19. Konferansın üçüncü oturumunda ana başlık Karadeniz’deki mavi büyüme oldu. Oturum, KEİ Uluslararası 
Daimi Sekreteryası Bay Alexei Nistrean tarafından yönetildi. İlk panelist Avrupa Komisyonu Denizcilik İşleri ve 
Balıkçılık (DG MARE) Genel Müdürlüğü Temsilcisi Svetoslav Stoyanov oldu. Stoyanov “Karadeniz’de Mavi 
Büyümenin Beklentileri ve Gerçeği” hakkında konuştu. AB’nin Mavi Büyüme girişimi ve AB’nin Karadeniz’e 
olan ilgisinden bahsetti. 

20. Periferik Denizcilik Bölgeleri Politika Görevlisi Stavros Kalognomos “Mavi büyümenin bir bileşeni olarak 
sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği: Bölgesel stratejik perspektif” konulu bir sunum yaptı. Kalogno-
mos, su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili olarak CPMR (Periferik Denizcilik Bölgeleri) bölgelerinin deneyimini pay-
laştı ve Karadeniz bölgeleri arasındaki işbirliğini artırmayı önerdi. 

21. Muğla Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği’nden Dr. Hayri Deniz, “Türkiye’de Mavi Büyüme 
Yetiştiriciliği: Karadeniz Bölgesi İçin En İyi Model” konulu bir sunum yaptı. Katılımcılara, özellikle Muğla 
örneğinde olduğu gibi, Türkiye’de su ürünleri yetiştirme deneyimini anlattı. Dr. Deniz, belirlenen alanlarda balık 
ürünlerinin yetiştirilmesinde Türk ve yerel (Muğla) çiftçilerin faaliyetlerini somut rakamlar ile sundu. Ayrıca, su 
ürünleri yetiştiriciliği ihracat potansiyelini ve yetiştiricilik hedefinin temel ülkelerini bildirdi. 

22. Üçüncü oturumda İstanbul Üniversitesinden Dr. Nazlı Demirel, “Karadeniz Bölgesinde Balıkçılık Ve Su 
Ürünleri Yetiştiriciliği Için Araştırma Faaliyetleri” hakkında bir sunum yaptı. Dr. Demirel, bölgedeki faaliyetler 
sonucunda tükenen Karadeniz balık stoklarıyla ilgili endişe verici duruma dikkat çekti. Demirel, Türkiye’de su 
ürünleri yetiştiriciliğinin gelişimi için bilimsel koşullar ile ilgili beklentileri açıkladı ve sektörün gelişimi için bazı 
önerilerde bulundu. 
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23. Konferansın dördüncü oturumunda, yerel yönetimlerin balıkçılık sektöründeki rolü ve balıkçılık sektörüyle 
olan iş birlikleri ele alındı. Oturum, İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Benal Gül tarafından yönetildi. Bu oturumun 
ilk konuşmacısı Giresun Vakfı Başkanı Ahmet Dokumaci oldu. Dokumacı, Giresun sularındaki su ürünleri ye-
tiştiriciliği ve balıkçılık konularında bilgiler verdi ve katılımcılara bu sektörün kent ekonomisine katkıda bulundu-
ğunu belirtti. Dokumacı, kentin turizm sektörünün gelişmesi ve Giresun’a yakın bir adanın turistler için cazibe 
merkezi olabileceği konusundaki görüşlerini dile getirdi. Bu nedenle kentin iyi tanımlanmış bir projeye ihtiyacı 
olduğunun altını çizdi.

24. Samsun Belediyesi Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, “Yerel Yönetimler Açısından Samsun Balıkçılığı-
na Genel Bir Bakış” başlıklı bir sunum yaptı. Samsun Belediyesinin balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili 
faaliyetlerini, bu sektörlerin üretimindeki artışı anlattı. Özdemir, yerel su ürünleri yetiştiricilerine balık ürünlerini 
yetiştirme konusunda yardım etmek ve yardımcı olmak için belediye tarafından oluşturulan tesislerden bahset-
ti. Şehrin ekonomisine yardımcı olan belediyedeki aktif işleme sektöründen bahsetti. 

25. Yunanistan Atina Vali Yardımcısı Athanasios Anagnostopoulaos “Mavi Büyüme: Atina Bölgesi Örneği” ko-
nulu bir sunum yaptı. Anagnostopoulaos, sunumunda balıkçılık ve akuakültürle uğraşan özel şirketler ile bele-
diyesinin yetkilileri arasındaki iletişimi vurguladı. Ayrıca Attika bölgesinin, atık yönetim programını uygulamak 
için çok çalıştığını belirtti. Belediyenin ev sahipliği yaptığı Pireus Mavi Büyüme İnovasyon merkezinin amaç-
larını, hedeflerini ve sonuçlarını açıklarken, Atina bölgesinde yılda bir kez mavi ekonomi haftası düzenlemek 
istediğini belirtti. 

26. Metro Grubundan Zekiye Sarı Kuzu “Deniz Ürünleri Sürdürülebilirliği” konulu sunumunu gerçekleştirdi. 
Türkiye ve dünyadaki balıkçılık durumunun altını çizerek, 2050 yılına kadar olan talebin, ülke başına balık 
tüketimini ve şirketi tarafından balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik atılan adımlar hakkında bilgi 
verdi. Ayrıca katılımcıları METRO grubunun başlattığı deniz balıklarının pazara kadar takip edilmesi projeleri 
hakkında bilgilendirdi. 
 
27. Sarıyer Belediyesi Su Ürünleri Mühendisi İrem Köse Reis, sürdürülebilir balıkçılık sektöründe yerel yöne-
timlerin rolüyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamasında katılımcılara, Türkiye’nin genel ihracat potansiyeli hak-
kında bilgi verdi. Belediyenin balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine vermiş olduğu önemin yanı sıra özellikle 
Sarıyer Belediyesinin balıkçılık ve su ürünleri çalışmalarını özetledi. Üniversitelerle yakın işbirliği içerisinde 
çalışmaların yürütülmesi gerektiği ile birlikte balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerine yardım etmek için 
alınması gereken önlemlerden bahsetti.

28. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nden Nur Çapa, balıkçıların gündelik faaliyetlerindeki yardım ve desteğe 
olan ihtiyacından bahsetti. Kota sisteminin uygulanmasının balıkçıların çalışmalarını kolaylaştırabileceğini ve 
küçük ölçekli balıkçılık kooperatiflerine yardımcı olabilecek bir çözüm olabileceğini belirtti. Bu açıdan Yunanis-
tan’ın iyi tecrübelerini vurguladı.

29. Dr. Hayri Deniz, balık ve su ürünlerinin artan tüketimini, bu ürünlerin pazarlarını ve sektörün büyümesini 
sağlamak için gerekli yatırımları anlattığı “Karadeniz Balıkçılık Yatırımlarına Destekler” konulu bir sunum 
yaptı. Sunumunda, balıkçılık ve akuakültür sektörlerinin Avrupa perspektifini ve Karadeniz bölgesi için AB’den 
yapılacak olası yatırımlara değindi.

30. Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sevim Köse “Karadeniz Yemekleri: Gelişmeler, Trendler, 
Sorunlar ve Çözümler” başlıklı bir sunum yaptı. 2003-2015-2017 yılları arasında Trabzon’da taze balık pa-
zarının durumu ile birlikte Türk deniz ürünleri ihracatının ve ithalatının miktar ve değer açısından rakamlarını 
paylaştı. Prof. Köse, işleme endüstrisi, dondurulmuş balık ürünleri ve balık yağı ürünlerinin ihracatı hakkında 
konuştu. Dinleyiciler ile konu hakkında bazı öneri ve tavsiyeler paylaştı.

31. Konferanstaki son konuşmacı, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Ürünler İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu 
Üyesi Melih Işlıel “Türkiye Su Ürünleri Yetiştiriciliği Ve İhracatı” üzerine bir sunum yaptı. Işlıel, sunumunda 
Karadeniz kıyılarında farklı balık türlerinin yetiştirilmesi, balık ve su ürünlerinin yetiştirilmesinde su ürünleri ko-
operatiflerinin sorunları ile ilgili bilgiler paylaştı. Ayrıca balıkçılık ve su ürünleri sektörlerinin kıyı belediyelerinin 
ekonomisine katkısını açıkladı. 
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Konferansa katılımcıları, konferansın organizasyonu ve İstanbul’da kaldıkları sürece onlara gösterilen sıcak 
konukseverlik için Sarıyer Belediyesi’ne, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e ve Karadeniz Ekono-
mik İşbirliği Örgütü Uluslararası Daimi Sekreteryası’na (KEİ PERMİS) teşekkürlerini ifade ettiler. 
 
Tartışmalar - Sonuçlar ve Öneriler 

1. Karadeniz Bölgesi’nde balıkçılık her zaman birçok insan için zanaat ve istihdam olanaklarını sağlayan 
önemli bir ekonomik faaliyet olmuştur. 

2. Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörü insanlara, ailelere, topluluklara, sahil kasabalarına ve köyleri-
ne doğrudan ve dolaylı faydalar sağlamaktadır. 

3. Denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği yönetim sisteminin kurumsallaştırılması 
olmazsa olmazdır.

4. Karadeniz stokları; kirlilik, iklim değişikliği, istilacı türler ve kayıt dışı avcılık nedenleri ile tükenmektedir. 
Balık stoklarının sürdürülebilirliği için bir strateji gerekmektedir.

5. Stoklarla ilgili veri eksikliği, balıkçılık sektörü için belirsizlik yaratmaktadır.

6. Sektörde düzenleyici bir çerçeve ve ruhsatlandırmaya gereksinim duyulmaktadır.

7. Balık ürünlerinin sadece %2’si balık yetiştiriciliğinden kaynaklanmaktadır. Bu üretimin geliştirilmesi ve yerel 
düzeyde desteklenmesi gerekmektedir.

8. Bölgesel örgütler (GFCM, BSEC vb.) Karadeniz bölgesinde uzun süreli sürdürülebilir kalkınma ve sektörü-
nü destekleme konusunda yerel yönetimlerle, Sarıyer Belediyesi ile daha fazla çalışmalıdır.

9. Avrupa Birliği’nden Karadeniz Bölgesi’ne doğru bir ilgi var. A.B.’nin balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki 
katkısı ve yardımı memnuniyetle karşılanmalıdır.

10. Karadeniz bölgesinde sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları için uluslararası iş birliği önemlidir.

11. Bu konferansın sürekliliğinin olması ve gelecek yıl yeniden organize edilmesinin ihtiyaç olduğu düşünül-
mektedir.
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SARIYER BELEDİYESİ
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ BİRİMİ

137

SARIYER BALIKÇILIK RAPORU





BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ BİRİMİ
-PROJELER-

Balıkçılık ve su ürünleri birimi geçimini balıkçılık yolu ile sağlayan yaklaşık 10 bin vatandaşımızın ihtiyaçları-
na çözüm sunabilmek adına 2012 yılının Ocak ayında meclis karar ile kurulmuştur.

Bugüne kadar olan faaliyetleri;

AB Balıkçılık Projesi: Sarıyer Belediyesi ilk kez 2010 yılında Avrupa Birliği’ne bir balıkçılık projesi ile baş-
vurmuş ve 400 proje arasında ilk 24’e girerek 2011 yılında proje yaklaşık EUR. 101.000.- lik hibe desteği 
almıştır.

Proje kapsamında:

1. Marmara Bölge Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği, İstanbul Bölge Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği, İstanbul 
İli Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Birliği, İstanbul Balık Müstahsilleri Derneği, Rumeli Feneri Su Ürünleri 
Kooperatifi, Garipçe Su Ürünleri Kooperatifi, Rumelikavağı Su Ürünleri Kooperatifi, Sarıyer Merkez Su 
Ürünleri Kooperatifi, Büyükdere Balıkçılar Derneği, Kireçburnu Su Ürünleri Kooperatifi, Yeniköy Su Ürün-
leri Kooperatifi, İstinye Su ürünleri Kooperatifi ve Sarıyer Belediyesi aylık toplantılarla ilçede balıkçılıkla 
ilgili ihtiyaç analiz ve sorunlara çözüm yolları geliştirmiştir. Aylık toplantıların bir çıktısı olarak ihtiyaçların 
ve çözüm yollarının yer aldığı stratejik plan oluşturulmuş ve bu plan Sarıyer Belediye Meclisi’nde onay-
lanmıştır.  

2. Aylık toplantılardan alınan deneyimler İstanbul ölçeğine genişletilerek, Marmara Belediyeler Birliği ve 
Sarıyer Belediyesi öncülüğünde, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, İstanbul İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Deniz Ticaret Odası, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul Balık ve Esnaf Oda-
sı, Su Ürünleri Mühendisleri Derneği, T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Liman Başkanlığı, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge 
Komutanlığı, Gıda Güvenliği Derneği, Türkiye Su Ürünleri Kooperatifi Merkez Birliği, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi, İstanbul İlçe Belediyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri hali Müdürlüğü ve su 
ürünleri kooperatif başkanları ile İstanbul Balıkçılık Ağı Platformu oluşturulmuştur. Platformda su ürünleri 
kooperatiflerinin yaşadığı sıkıntılar ve karşılaştığı zorluklar ilgili tüm paydaşlara aktarılarak ilişkiler güç-
lendirilmiştir.  

3. Su Ürünleri Kooperatifleri ve balıkçılarımızın uluslararası bağlarını kuvvetlendirmek adına, İspanya, 
İtalya, Bulgaristan ve Malta’dan balıkçılık sektöründen uzmanlar ve balıkçılar, Sarıyerli balıkçılarımızla 
çalıştay kapsamında bir araya getirilmiştir. Türkiye ve Avrupa’da balıkçılık – su ürünleri sektörü karşılaştı-
rılarak Avrupalı ve Sarıyerli balıkçıların karşılıklı deneyim aktarımı sağlanmıştır.  

4. İlçedeki balıkçılara giyim standardı getirmek adına balıkçı yeleği ve pantolonu dikilmiştir. 65 adet yelek 
ve pantolon ilçedeki balıkçılara dağıtılmıştır.  

5. Projeden elde edilen tüm deneyim ve çalışmalar bir rehber kitapçığa aktarılarak, 1000 adet basılmış ve 
İstanbul genelinde tüm balıkçılıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarına, ilçe belediyelerine gönderilmiştir. 

 
Birim çalışmalarını aralıklarla sürdürmekte olup bilinçlendirme, farkındalık yaratma, balıkçılarımıza ve balıkçı 
sektörünün sorunlarını dile getirmek üzere çözüm önerileri hazırlayarak çalışmalarına devam etmektedir.
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SARIYER BALIKÇILIĞININ GELİŞMESİ İÇİN 
TEMİZ DENİZ, TEMİZ SU, ALTERNATİF ARITMA 

TESİSLERİ VE ÇEŞİTLİ ÖNERİLER
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ARITMA TESİSİ ALTERNATİF ALAN ÖNERİSİ
(Kilyos - Demirciköy Arıtma Tesisi)
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Denizlerin kirlenmelerinin bir diğer nedeni de atıkların direkt denize boşaltılmaları, kıyı şeridindeki işyerlerinin 
kanalizasyon artıklarının denize akması, tüm kıyı şeridindeki bu zehirlenme sonucu aslen İstanbul boğazın-
daki kirlenmenin direkt sebebi olması  deniz taşıtlarının ve boğazdan geçen tekne ve tankerlerin atıklarının 
denize boşaltılması diğer bir sorun olarak karşımızda duruyor.

Arıtma yapılacak yer seçimi, arıtma tesisinin modernizasyonunun kurulması ve alternatif yer seçenekleri iş-
lenmiş, konunun yargı boyutu, tarımsal alanların korunması, deniz ve akarsularımızın, balıkçılık ve su ürünle-
rinin korunması ve de devamlılığı açısından önemi vurgulanmış görüş ve önerileri sunulmuştur.

Bu sorunların çözüm noktası Sarıyer Belediye Meclisi’nin kıyı şeridinde, Karadeniz’e kıyısı olan köyler bölge-
lerinde arıtma tesisinin yapılması konusunda gündem taşıdığı konu yer bulmuş ekte hazırdır. Raporda arıtma 
ile ilgili yasal sorumluluktur.

Tatlı Su Deresi doğusunda yer alan Kilyos 4 pafta, 312 no.lu parsel (29334 m2) vadi tabanında yer aldığı için 
kot ve topografya açısından arıtma tesisine uygun bir konumda bulunmaktadır.

Gerek bulunduğu konum gerekse imar planında yer alan fonksiyonlar açısından ve gerekse bu alanın tarım 
toprağı olmaması sebebiyle arıtma tesisi yapımına uygundur.

Bu alan eski arıtma tesisinin bulunduğu bir alan olup tarım toprağı değildir.

Bu alan yerleşim yerlerine yakın olup Gümüşdere, Kilyos ve Uskumruköy’ün orta noktasında bulunmaktadır.

Ancak Gümüşdere’de yapılmak istenen arıtma tesisi için belirlenen alan 14.02.2009 tarihli Gümüşdere – Kı-
sırkaya koruma amaçlı Nazım İmar Planı’nda “Sera Alanları” lejantında kalmakta olup bu bölge vatandaşlar 
tarafından da aktif olarak Sera Alanı olarak kullanılmaktadır.

Bu bölgenin yakın çevresinde Gümüşdere Plajı yer almakta olup, bölgenin etrafında tarımsal faaliyet, sera-
cılık ve fidan üretimi yapılabilir alan, halkın eğlenme ve dinlenme gereksinimlerini karışılamaya dönük, kamp 
alanları, piknik alanları, büfe, çay bahçesi, lokanta, gazino, bekçi kulübesi vb. kültürel açık alanlar, botanik 
parkları, spor alanları, açık otopark alanları vb. gibi kullanımlar planlanmıştır.

Gerek bulunduğu konum gerekse imar planında yer alan fonksiyonlar açısından ve gerekse bu alanın tarım 
toprağı olması sebebiyle Gümüşdere’de rekreasyon ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bu bölgede İleri 
Biyolojik Arıtma Tesisi yapılarak tarım dışı faaliyet amacıyla kullanılması uygun değildir. Bu bölge ayrıca Sarı-
yer’in en uzak köyü olup yerleşim alanlarına yakında değildir.
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KİLYOS – DEMİRCİKÖY İSKİ ARITMA TESİSİ
- PROJELERİ -
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Demirciköy’de planlanan arıtma tesisi; 20.11.2011 tasdik tarihli “İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Demirciköy mev-
kii F22A21C pafta, 86-96 parsellerin tamamı ile 85-87-88-89-334 parsellerin bir kısmından ve bir kısım 
kadastro boşluktan müteşekkil alanın “İSKİ Hizmet Alanı”na alınması ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı 
tadilatı” ile “İSKİ HİZMET ALANI” olarak belirlenmiştir. 

Bu alan Kilyos deresinin denize döküldüğü yerde vadi tabanında yer almaktadır. Söz konusu alan vadi taba-
nında yer aldığı için kot ve topografya açısından arıtma tesisi yapımına uygun bir konumda bulunmaktadır. 

KİLYOS - DEMİRCİKÖY İSKİ ARITMA TESİSİ
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SARIYER BELEDİYE MECLİS KARARI

• Arıtma Tesisleri Alternatif Alan Önerileri Komisyon Görüşü
• Çevre ve Sağlık Komisyonu

• Tarım - Hayvancılık - Balıkçılık ve Su Ürünleri Komisyonu
• A.B. Komisyonu
• İmar Komisyonu
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KONU: Gümüşdere Mahallesi’ndeki üreticiler ve Sarıyer halkının tek tarımsal üretim alanı olan Gümüşdere 
köy içi sera bölgesi ve tarım alanına kurulması düşünülen arıtma tesisi hakkındaki 01.12.2014 tarihli meclis 
toplantısında komisyonlarımıza havale edilen önerge.

KOMİSYON İNCELEMESİ:

Meclisimize önerge ile alınan, Gümüşdere mahallesindeki üreticiler ve Sarıyer halkının tek tarımsal üretim 
alanı olan Gümüşdere köy içi sera bölgesi ve tarım alanına kurulması düşünülen arıtma tesisi hakkındaki 
ilgili gündem maddesi hakkında komisyonumuzca Gümüşdere Mahalle halkı üreticileri ve kurumlar ile yapılan 
görüşmeler neticesinde, İSKİ yatırım programına giren ve yapımı düşünülen, Gümüşdere Mah. İleri biyolojik 
atık su arıtma tesisi ile ilgili, vatandaşların oluşturduğu kamuoyu, Gümüşdere köyündeki üreticiler ve İstanbul 
halkını 20.790 kişi ile katıldığı destek imza kampanyasından da görüldüğü üzere, İstanbul’lular, Sarıyer’liler 
Gümüş dereli üreticiler, arıtma tesisi için düşünülen Hazine tasarrufunda bulunan ve tamamı 59.034372 hek-
tar olan 764 numaralı parselin, tek parsel olan arazinin 450 dönümünde tarımsal üretim, hayvancılık, süs bit-
kisi yetiştiriciliği yapıldığı 650 kişinin ekmek kapısı, 13.000 ağacın toprağı, sayısız evcil ve yaban hayvanının 
evi olan ve kentin taze gıda arzını karşılayan bu üretim alanının mutlak korunması Gümüşdere’ lilerin olduğu 
gibi tüm Sarıyer ve İstanbul halkının ortak isteğidir. 

Mülkiyeti Maliye hazinesinin tasarrufundaki toplam yüzölçümü 59.034372 hektar olan 7.9341 hektar yüzöl-
çümlü kısmında İSKİ tarafından ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapılması, İstanbul 4.İdare Mahkemesinin 
verdiği kararda, arıtmanın bu alana yapılması halinde telafisi güç ve imkansız bir şekilde tahrip olabileceği 
veya vasfını yitirebileceği için yürütmeyi durdurma kararı vermesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
teknik elemanlarınca da incelenen arazi, sulu özel ürün arazisi (SOT) olarak değerlendirilmiş, 7.9341 hektar 
alanda yapımı düşünülen arıtma tesisinin yapılması uygun görülmemiş ve ilgili yerin tarım alanı olarak korun-
masına karar vermiştir.

Gümüşdere’de yapılmak istenen arıtma tesisi için belirlenen alan 14.02.2009 tarihli Gümüşdere-Kısırkaya 
Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında ‘Sera Alanları’ lejantında kalmakta olup bu bölge vatandaşlar tarafın-
dan da aktif olarak sera alanı olarak kullanılmaktadır.

Bu bölgenin yalın çevresinde Gümüşdere Plajı yer almakta olup, bölgenin etrafında ‘tarımsal faaliyet, sera-
cılık ve fidan üretimi yapılabilir alan, halkın eğlenme ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, kamp 
alanları, piknik alanları, büfe, çay bahçesi, lokanta, gazino, bekçi kulübesi vb., kültürel açık alanlar, botanik 
parkları, spor alanları, açık otopark alanları vb. gibi kullanımlar planlanmıştır.

Gerek bulunduğu konum gerekse imar planında yer alan fonksiyonlar açısından ve gerekse bu alanın tarım 
toprağı olması sebebiyle Gümüşdere’de rekreasyon ve turizm faaliyetlerinin yoğun olduğu bu bölgede ileri 
Biyoloji Arıtma Tesisi yapılarak tarım dışı faaliyet amacıyla kullanılması uygun değildir. Bu bölge ayrıca Sarı-
yer’in en uzak köyü olup yerleşim alanlarına da yakın konumda değildir.

Demirciköy’de planlanan arıtma tesisi 20.11.2011 tasdik tarihli İstanbul İli Sarıyer İlçesi, Demirciköy mevkii 
F22A21C Pafta, 86-89 parsellerin tamamı ile 85-87-88-89-334 parsellerin bir kısmından ve bir kısım kadast-
ral boşluklar müteşekkil alanın ‘İSKİ hizmet alanı’ na alınması ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı 
ile İSKİ HİZMET ALANI olarak belirlenmiştir.
…/…
(2)

Bu alan Kilyos deresinin denize döküldüğü yerde vadi tabanında yer almaktadır. Söz konusu alan vadi taba-
nında yer aldığı için kot ve topografya açısından arıtma tesisi yapımına uygun bir konumda bulunmaktadır.

153

SARIYER BALIKÇILIK RAPORU



ARITMA TESİSİ ALTERNATİF ALAN ÖNERİSİ

Tatlı su deresinin doğusunda yer alan Kilyos 4 pafta, 312 no.’lu parsel (29334 m2) vadi tabanında yer aldığı 
için kot ve topografya açısından arıtma tesisi yapımına uygun bir konumda bulunmaktadır.

Gerek bulunduğu konum gerekse imar planında yer alan fonksiyonlar açısından ve gerekse bu alanın tarım 
toprağı olmaması sebebiyle arıtma tesisi yapımına uygundur. Bu alan eski arıtma tesisinin bulunduğu bir alan 
olup tarım toprağı değildir.

Bu alan yerleşim yerlerine yakın olup Gümüşdere, Kilyos ve Uskumruköy’ün orta noktasında bulunmaktadır.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ   

Mülkiyeti maliye hazinesinin tasarrufundaki toplam yüzölçümü 59.034372 hektar olan 7.9341 hektar 
yüzölçümlü kısmında İSKİ tarafından ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapılması, İstanbul 4.İdare 
Mahkemesi’nin verdiği kararda, arıtmanın bu alana yapılması halinde telafisi güç ve imkansız bir şekilde 
tahrip olabileceği veya vasfını yitirebileceği için yürütmeyi durdurma kararı vermesi, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’nın teknik elemanlarınca da incelenen arazi, sulu özel ürün arazisi (SOT) olarak 
değerlendirilmiş, 7.9341 hektar alanda yapımı düşünülen arıtma tesisinin yapılması uygun görülmemiş ve 
ilgili yerin tarım alanı olarak korunmasına ve Demirciköy’de planlanan arıtma tesisi 20.11.2011 tasdik tarihli 
İstanbul ili Sarıyer ilçesi, Demirciköy mevkii F22A21C pafta, 86-89 parsellerin tamamı ile 85-87-88-89-334 
parsellerin bir kısmından ve bir kısım kadastral boşluklar müteşekkil alanın ‘İSKİ hizmet alanı’ na alınması ile 
ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile İSKİ HİZMET ALANI olarak belirlenmiş yer veya tatlı su deresi-
nin doğusunda yer alan  Kilyos 4 pafta, 312 no.’lu parsel (29334 m2) vadi tabanında yer alan yerden birisinde 
arıtma tesisi yapılmasının uygun olacağı komisyonlarımızca karar verilmiştir.

Çevre Ve Sağlık Komisyonu Üyeleri: 

Hüseyin COŞKUN - Başkan, M. Oktay AKSU - Başkan Yardımcısı, Fatik EKER - Üye, Verda YİĞİT - Üye, 
Şevket CANKUR - Üye 

Tarım-Hayvancılık-Balıkçılık Ve Su Ürünleri Komisyonu Üyeleri: 

M. Oktay AKSU - Başkan, Hasan KARAGÖZ - Başkan Yardımcısı, Mustafa BALCI - Üye, Abdullah GÜ-
NAYLI - Üye, Mehmet BÜYÜK - Üye 

AB Komisyon Üyeleri: 

Sevim YALÇINKILIÇ - Başkan, Hayrettin DERELİ - Başkan Yardımcısı, Mustafa BALCI - Üye, Hicran 
ÇELİK YAY - Üye, Hüseyin COŞGUN - Üye 

İmar Komisyon Üyeleri:

Gökan ZEYBEK - Başkan, Nizamettin GÜNEL- Başkan Yardımcısı, Özkan SUCU - Üye, Hüseyin 
COŞGUN - Üye, Selçuk BOZKIR - Üye

Şeklindeki Çevre ve Sağlık - Tarım - Hayvancılık - Balıkçılık ve Su Ürünleri - A.B. - İmar Komisyonları Müşte-
rek Raporu; Komisyonlardan geldiği şekliyle, şerhiyle birlikte oya sunuldu. Oy çokluğuyla kabul edildi.
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İLÇEMİZDEKİ TEK ARITMA TESİSİ
BALTALİMANI BİYOLOJİK KATI ATIK ARITMA TESİSİ
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BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ
 FARKINDALIK YARATACAK ETKİNLİK VE FESTİVALLER

• Ayazağa’da İlk Balık Ekmek Festivali
• İstinyeliler Balık - Horon Festivalinde Buluştu

• Sarıyer’de Özgürlüğe Olta Attılar
• Görme Engellilere Olta İle Balık Tutma Etkinliği 

• Karanlığı Aşalım, Özgürlüğe Olta Atalım
• Balık Ekmek Festivali

• Sarıyerliler Balık Ekmeğe Doydu
• Oltanı Kapta Gel Etkinliği

• Balık Avı Sezonu Açılışı Etkinliği
• “Vira Bismillah” - Rast Gele

• Balıkçılığın Merkezine Yeni Satış Yerleri Yapımı
• Denizcileşme Merkezi

• Boğaz Müzesi
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AYAZAĞA’DA İLK BALIK EKMEK FESTİVALİ
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Sarıyer Belediyesi tarafından Ayazağa Mahallesi’nde düzenlenen 1. Balık Ekmek Festivali’ne binlerce Sarı-
yerli katıldı.
 
Ayazağa Mahallesi Merkez Parkı’nda gerçekleşen festivalde 12.000 deniz çuprası ve deniz levreği, 30 met-
relik mangal ve ızgaralarda pişirilerek işin uzmanı, hijyen şartlarına uygun, donanımlı görevlilerce vatandaşa 
servis edildi. Limon soslu, zeytinyağlı nefis kıvırcık salatası eşliğinde sunulan balıkların yanı sıra çay, kahve, 
meşrubat ve su servisi de ücretsiz olarak yapıldı.
 
Hicabi Şenlikoğlu, festivalde Karadeniz rüzgarı estirdi
 
1. Balık Ekmek Festivali, Karadenizli sanatçı Hicabi Şenlikoğlu’nun seslendirdiği birbirinden hareketli türkü-
lerle katılımcılara güzel bir haftasonu yaşattı. Şenlikoğlu’nun muhteşem performansı ve halk oyunları ekipleri-
nin sunduğu eşsiz gösterileri balık ekmek yiyerek izleyen yurttaşlar gün boyu horon oynadı.

ETKİNLİĞE KATILAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Ayazağa Birlik Spor Kulübü,
Ayazağa Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği,
Ayazağa Esen Spor Kulübü,
Ayazağa Ordulular Derneği ve Giresun Eynesil Kösemen Köyü Derneği
Ayazağa Samsunlular Derneği,
Ayazağa Semerkant Gönüllüleri Derneği,
Ayazağa Sinoplular Derneği,
Ayazağa Sivaslılar Derneği,
Ayazağa Spor Kulübü,
Ayazağa Trabzonlular Derneği,
Doğu Anadolu Dernekler Birliği,
Giresun Eynesil Kemaliye Köyü Derneği,
Giresun Eynesil Yarımca Köyü Derneği,
Hacı Bektaş Vakfı Derneği,
Nilüfer Gökay Ortaokulu Aile Birliği,
Nilüfer Gökay Spor Kulübü,
Sarıyer Giresunlular Derneği,
Sinop İli Gerze ve Çevre İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği
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İSTİNYELİLER  
BALIK - HORON FESTİVALİNDE BULUŞTU

161

SARIYER BALIKÇILIK RAPORU





Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, İstinyeliler Derneği tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Balık ve Ho-
ron Festivali’ne katıldı.

Eski tersane alanında buluşan İstinyeliler, 6.000 adet balıktan oluşan ziyafetin yanında birbirinden hareketli 
horon ezgileriyle gönüllerince eğlendi. Başkan Genç’e katılımlarından ötürü teşekkür eden İstinyeliler Derne-
ği Başkanı ve İstinye Mahalle Muhtarı Recep Alkan, bir sonraki festivalde tekrar bir arada olmayı diledi.

Festivalde yaptığı konuşmada öncelikle tüm babaların Babalar Günü’nü kutlayan Başkan Genç, İstinyelilerle 
anlamlı bir festivalde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yaklaşan ramazan ayı münasebetiy-
le yine aynı sofralarda iftarlarını açacaklarını ve yine tüm Sarıyerlilerle her mahallede gönül birliği edecekle-
rini hatırlatan Genç, bu güzel ve başarılı organizasyonu gerçekleştiren dernek yetkililerine ve katılan İstinyeli 
yurttaşlara teşekkürlerini sundu.
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SARIYER’DE ÖZGÜRLÜĞE OLTA ATTILAR
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Sarıyer Belediyesi ve Altı Nokta Körler Vakfı işbirliğinde, LİONS 118T yönetim çevresi, Amatör ve 
Sportif Olta Balıkçıları Federasyonu (ASOF), Rastgele Derneği, Gebzeli Amatör Balıkçılar Derneği, Ol-
tacılar Derneği, Köroğlu Derneği katkıları ile görme engelli öğrencilere balık tutma etkinliği düzenlen-
di. Sarıyer Merkez’de gerçekleştirilen “Karanlığı aşalım, özgürlüğe olta atalım” etkinliği görme engelli 
vatandaşları ve balık tutmayı sevenleri bir araya getirdi. 

Toplum farkındalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında amatör balıkçılar, görme en-
gelli vatandaşlara olta kullanmasını ve balık tutmasını öğrettiler. 

Organizasyon kapsamında konuşma yapan Altı Nokta Körler Vakfı Başkanı Oya Sebük, “Ana hedefleri gör-
me engellilerle ilgilenmek olan Lions Kulüpleri’nin, 4 sene önce başlayan bu sevdalarının dördüncüsünü 
gerçekleştirmekteyiz. Görme engellileri toplumla bütünleştirmek, onlara özgüvenlerini kazandırmak amacıyla 
buradayız. Bir tane balık tutsalar bile onların gönlü bugün heyecanla çarpıyor. Sarıyer Belediyesi’ne sonsuz 
teşekkür ediyorum. Vakfımız Reşitpaşa’dadır. O yüzden Sarıyerliyiz. Bizi unutmayın. Aydınlığa giden yolu 
körler için aydınlatacağız” dedi.
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“AYDINLIĞI HERKESLE BERABER YAKALAMALIYIZ”
 
Aydınlık yolunda hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü 
Genç, “Mücadelenin en büyüğünü Altı Nokta Körler Vakfı veriyor. Engelli vatandaşlarımız diyorlar ki, beni 
yaşamdan ayrı tutma, benim için ayrı park, özel yol yapma, benimde kullanabileceğim yol yap. Yaşam payla-
şıldığında güzeldir. Tek başına insanların bir şeyler yapması mümkün değil. Yaşamı paylaşalım. Biz yaşamın 
içindeyiz. Vazgeçilmemesi gereken, bırakılmaması gereken, şartlar ne olursa olsun gerçekleşmesi gereken 
bir hedef var, o da aydınlık. Aydınlığı herkesle beraber yakalamalıyız” şeklinde konuştu. 
 
Etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşları, görme engelli vatandaşlarla birlikte özgürlüğe olta attılar. Lions 118T 
Yönetim Çevresi ve Altı Nokta Körler Vakfı, Sarıyer Belediye  Başkanı Şükrü Genç’e teşekkür belgesi verdiler. 
 
Etkinliğe Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in yanı sıra Meclis Başkan Vekili Hüseyin Coşkun,Altı Nokta 
Körler Vakfı Başkanı Oya Sebük, LİONS 118T Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Osman Akalın, ASOF Baş-
kanı Ömer Fatih Yerlikaya, Rasgele Derneği, Gebzeli Amatör Balıkçılar Derneği, Oltacılar Derneği, Köroğlu 
Derneği yöneticileri, Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem ve Sarıyerli amatör balıkçılar katıldılar. 
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GÖRME ENGELLİLERE  
OLTA İLE BALIK TUTMA ETKİNLİĞİ 

İlki 2012 yılında 25 görme engelli öğrenci ile gerçekleştirilmiş olup, ikincisi ise 2014 Ekim ayında “Karanlığı 
Aşıyoruz Özgürlüğe Olta Atıyoruz” sloganı ile gerçekleştirilmiştir. 
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BALIK EKMEK FESTİVALİ
2013 yılında 3.sü düzenlenen Balık Ekmek Festivaili 2014 yılında Aralık ayında 20.000 vatandaşımızın katılı-
mı ile 4.sü düzenlenmiştir.
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SARIYERLİLER BALIK EKMEĞE DOYDU
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Sarıyer Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Balık Ekmek Festivali vatandaşlar tarafından büyük 
ilgi gördü. Sarıyer Merkez’de düzenlenen festivalde kemençe, tulum ve halk oyunları ekibi alanda Karadeniz 
rüzgarı estirdi.

Balık Ekmek Festivali’nde 30 metre uzunluğunda kurulan ızgaralarda pişirilen 10 bin çipura, levrek ve palamut 
ile balığın merkezi Sarıyer’de vatandaşlar balığa doydu. Alanı dolduran yüzlerce vatandaşa balık ekmeğin 
yanı sıra helva ve içecekte ikram edildi. Etkinlikte toplamda 3 ton balık, 15 bin paket helva dağıtıldı. Çalınan 
birbirinden güzel Karadeniz müzikleriyle Başkan Genç’le birlikte horon oynayan Sarıyerliler birlik ve beraberlik 
içinde neşeli bir gün geçirdiler.
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ETKİNLİĞE KATILAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
 

• Atatürkçü Düşünce Derneği
• Ayazağa Esen Spor Kulübü

• Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
• Çayırbaşı Mahalle Derneği

• Derbent Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği
• Derbent Kooperatifi

• Emirgan Sevenler Derneği
• Kangal Dernekler Federasyonu
• Kilyos Çevre Koruma Derneği

• Kilyos Erenler Derneği
• Lozan Mübadilleri Derneği

• Maden Mahallesi Çevre ve Güzelleştirme Derneği
• Malatyalılar Derneği
• Pınargözü Derneği

• Rize Tuncalılar Derneği
• Sarıyer Sivaslılar Derneği

• Sarıyerliler Derneği
• Şebinkarahisar Ulucaköyü Yardımlaşma Derneği

• Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği
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OLTANI KAPTA GEL ETKİNLİĞİ
2013 yılında düzenlenmeye başlayarak Sarıyer İlçesinde ödüllü olta ile balık tutma yarışması yaptırılmaktadır. 
Özellikle ödüller kapsamında sponsor firmalar çeşitli hediyeler vermektedir. 
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BALIK AVI SEZONU AÇILIŞI ETKİNLİĞİ
Her sene düzenli olarak 31 Ağustos gecesi Rumeli Feneri’nde balıkçılarımızla bir araya gelerek yeni sezonun 
bereketinin bol geçmesi dilenmektedir. 
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“VİRA BİSMİLLAH”
- RAST GELE- 

Balık avlanma sezonu açılışının ilk gününde Rumeli Feneri rıhtımında balıkçılarla bir araya gelindi. Belediye Baş-
kanı Şükrü Genç, İstanbul Üniversitesi Bu Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meriç ALBAY ve çok sayıda medya 
mensubu ile limanda denize açılmayı bekleyen tekneler uğurlanarak bir tekneyle denize açıldı. Sabahın ilk saat-
lerine kadar süren avlanma sırasında balıkçılar tüm sorunları ve yasaklarla ilgili sıkıntılarını anlatma fırsatı buldu.
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BALIKÇILIĞIN MERKEZİNE
YENİ SATIŞ YERLERİ YAPIMI

Sarıyer’in simgesi balıkçıların daha sağlıklı ve daha modern ortamlarda hizmet vermeleri amacıyla oluşturu-
lan balık satış yerlerinin açılışı Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in de katılımıyla gerçekleştirildi.

Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucu Merkez Camii önü ile Sarıyer Belediyesi Veteri-
ner İşleri Müdürlüğü’nün yanına yapılan balık satış yerlerinden memnun olan balıkçılar başta Belediye Baş-
kanı Şükrü Genç olmak üzere Sarıyer Belediyesi’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.  

Açılışta, yeni yapılan satış yerlerinde hizmet verecek balıkçılarla sohbet eden Başkan Şükrü Genç, “Ne 
probleminiz olursa bize iletin. Tüm problemlerinizi birlikte çözmekte kararlıyız. Yeter ki sokak araları-
na çıkmayın ve çıkanlara izin vermeyin” dedi.  
 
Balıkçıların daha sağlıklı ve daha modern ortamlarda hizmet vermeleri amacıyla oluşturulan balık satış yer-
lerinin açılışına da, Belediye Başkan Yardımcıları Sevgi Atalay, Mehmet Metilli, Mustafa Tok, Adnan Ayber ve 
Sarıyer Belediye Başkanvekili Hayati Kaptanoğlu’nun yanı sıra bazı meclis üyeleri ve belediyenin birim mü-
dürleri de katıldı.  
 
Vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, açılışa katılanlara balık-ekmek 
ikram etti.
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ÖRNEK PROJELER
1. Denizcileşme Merkezi

2. Boğazın Müzesi
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SARIYER DENİZCİLEŞME MERKEZİ

İLÇEMİZE, DENİZLERİNE, SUYUNA VE 
BALIKLARINA SAHİP ÇIKALIM

Deniz, bir ülkenin gelişiminde çok büyük öneme sahiptir. Türkiye’nin uygarlaşmasında denizin rolünü, deniz-
ciliğin önemini benimseyen bir projedir. Sarıyer Belediyesi, Sarıyer balıkçısını daha eğitimli ve donanımlı bir 
hale getirmek, kullandıkları son teknolojik cihazların tüm yönlerini ve özelliklerini onlara anlatacak bir eğitim 
ortamı sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir. Denizlerine, balıkçı ve balıkçılığa destek olmak ama-
cıyla “Gelişim denizlerde başlar” sloganıyla Sarıyer Belediyesi denizcileşme merkezi kurulmuştur.
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SARIYER’DE BOĞAZ MÜZESİ
SARIYER BELEDİYESİ BOĞAZ’IN TARİHİNİ 

İSMİNE YAKIŞIR BİR PROJEYLE TÜM DÜNYAYA ANLATIYOR

İstanbul Boğazı aynı anda hem kıtaları ayıran, hem de denizleri kavuşturan çok özel 
bir coğrafi konumda yer alıyor. Binlerce yıllık kültür ve medeniyetlerin ürettiği eşsiz 
eserlerin, deprem ve savaşların neden olduğu yıkımlara rağmen katman katman yük-
seldiği, söylencenin ile gerçekle iç içe yaşadığı müthiş bir coğrafya burası. 1547’de 
İstanbul’a gelen Fransız coğrafyacı Pierre Gilles Boğaz’dan “Tanrıların yaşadığı yer” 

diye söz ediyor. Çünkü çağlar boyunca Boğaz’ı denizler tanrısı Poseidon ve tanrılar tanrısı Zeus’un korudu-
ğuna inanılıyor. Boğaz’ın 7500 yıl önce jeolojik olaylar sonucu ortaya çıkan zikzaklı topoğrafyası, antik Helen 
medeniyetinin İason ve Argonotlar efsanesine ilham kaynağı olmuş. ‘Altın Post’un peşinde Boğaz’a gelen 
Argonotlar, çarpışan kayaların (Symplegades) arasından ancak tanrıça Athena’nın yardımıyla geçmiş ve Ka-
radeniz’e ulaşmışlar. 

Boğaz’ın efsaneleri bu kadarla bitmiyor. Oluşumunu anlatan hikayeler binlerce yıldır dilden dile aktarılıyor 
ve kutsal kitaplara konu oluyor. Kimi uzmanlara göre Eski Ahit’te anlatılan Büyük Tufan öyküsün aslında Bo-
ğaz’ın oluşumunu anlatıyor.

Son buzul döneminde, su seviyesinin -100 metrelere kadar düşmesiyle Marmara Denizi bir göl haline gelmiş-
tir. Fakat günümüzden 12 bin yıl önce buzullar erimeye başlar ve su seviyesi yeniden yükselir. 7500 yıl önce 
Boğaz’da bir vadi oluşur ve Ege’den gelen sular Marmara gölünü doldurarak bu vadi üzerinden dev bir şelale 
gibi Karadeniz’e boşalır. Büyük bir tufanı andıran  bu olay insanlık tarihinin unutulmaz olaylarından biri olarak 
ortak hafızamıza kazınır. 

Bu teori kuşkusuz, bize Boğaz’ın önemini gösteriyor. Boğaz, sadece İstanbul tarihinin değil, tüm insanlık 
tarihinin yazıldığı çok özel bir nokta. Sadece neolitik dönem değil, insanlık tarihinin Orta Çağ’ını bitirip, Yeni 
Çağ’ını başlatan Fetih destanı yine Boğaz’da yazılmaya başlanıyor.
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“BOĞAZIN EKSİK BİR HALKASINI TAMAMLIYORUZ” 
BOĞAZ’IN MÜZESİ

Sarıyer Belediyesi tarafından hayata geçirilecek, Boğaz’ın Müzesi, denizleri ayırırken kıtaları buluşturan İs-
tanbul Boğazını her yanıyla tanıtacak.

“Boğaz’ın Müzesi, geçmişiten gelen eserleriyle ve geleceği yakalayan dijital teknolojisiyle Boğaziçi’nin hak 
ettiği ilgiyi göstermesini sağlayacak. Onun eşsiz tarihi değerlerini tüm dünyaya tanıtacak. Kısacası Sarıyer 
Belediyesi, Boğaz’a hak ettiği saygıyı tüm İstanbullular adına göstererek yine bir ilke imza atacak.” 
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SONUÇ BİLDİRİSİ 
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ
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BALIKÇILIK RAPORU VE ANALİZİ

Hedefimiz;

Balıkçıların, balıkçılığın, su ürünlerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getirmek, kamuoyu yarat-
mak; yasal ve idari tüm mevzuatın düzenlenmesi için, tarafları dinlemek, sorunun muhatabı kişi ve kurumla-
rın görüşlerini derlemek, farklı tarafların aslında aynı geminin içinde olduklarını hatırlatmaya yönelik çalışma-
larda bir araya gelinmesini sağlamak başlangıçta iyi bir yol haritası olacaktır. 

Günümüzde hala bir yasası etkin bir müeyyidesi, denetimi ve yaptırımı olmayan bu sektörün tüm sorunlarını 
dinlemek, dile getirmek, çözüm önerilerini de sorunun içinde üretmek yapılacak en doğru ve etkin bilgi alışve-
rişinde bütünleşmekle sağlanacağı kanaatindeyiz.

Bu bağlamda balıkçı dernek ve kooperatifleri, su ürünleri üreticileri, satıcıları, nihai tüketici, sektör temsilcileri 
yerel yöneticiler, muhtarlar ve bilimsel akademik çözümler üreten, bilim insanlarını dinlemekle sorunun kay-
nağının ne olduğu öğrenilmelidir. Bu görüşmeler çözüm önerilerini de beraberinde getirecektir. Çalıştığımız 
bu raporla bilgileri yazılı hale getirmek hedefimizdir.

Suyun, denizin, balık ve balıkçıların sorunlarını dile getirirken o ülkenin veya o ilçenin balıkçılıkla ilgili tarihini 
de göz ardı etmemek lazım. Tarihsel süreçte süre gelen sorunların, gelenekçi yöntemlerden, bilimsel yöntem-
lere nasıl evrildiğini gelecek nesillere aktarmak da bizlerin sorumluluğunda olmalıdır. 

Ortak dile getirilen çözüm önerilerinin yanında asla kabul edilmeyen önerileri de dinlemek, yasal ve yasal 
olmayan bir çok konuyu da tartışmak bu raporda varılmak istenilen en son noktadır.

Bizzat sıkıntıyı çeken balıkçıyı anlamak, sektörün geleceğine yönelik çalışmalara ışık tutacaktır. Bir taraftan 
balık ve su ürünleri yetiştirilmesi, avlanılmasını teşvik edilirken aynı paralelde balık ve su ürünleri tüketimini 
de özendirmek gerekiyor.

Nasıl avcılık yapılmalı, nasıl üreticilik yapılmalı, nerelerde, ne zaman, neyle, kiminle bu işlerin yapılacağını da 
söylemek yerine, bilgileri basılı hale getirip yasalaştırmak için çalışılmalıdır. 

Devlet eliyle yetkili bir ağızdan yasal düzenlemelerin yapılması var olan yasaların güncellenmesi, kıyı balık-
çılığı, boğaz balıkçılığı, açık sularda yapılan balıkçılık ve su ürünleri avcılığının ulusal ve uluslararası yasal 
altyapısı oluşturulmalıdır.

Sektörle bağlantılı olan yan ekonomik alanlar, su ürünleri ve balıkçılık mesleğinde kullanılan malzeme, araç 
gereç ve her türlü donanımın kullanma ve elde edilme prosedürü olmalıdır. Yine paralel olarak bu ürünlerin 
satın alınacağı, pazarlanacağı mekanların oluşturulma şartları ve koşulları sağlanmalıdır. Tüketim safhasında 
gerek balık lokantaları, restoranlar ve küçük işletmeler eliyle, nihai tüketiciye bu ürünlerin sunulması tüketi-
min arttırılması başka bir konu başlığında ele alınmalıdır. Su kaynağından çıktıktan sonra dereler, nehirler, 
akarsular nihai hedefte denizler; akarsular nehirlere, nehirler denizlere, denizler okyanuslara nasıl bir döngü 
ile akıyorsa işte tam bu benzetmeyle balık ve su ürünlerinde suyun okyanusa ulaşmasında olduğu gibi çeşitli 
aşamalardan geçmektedir. Sektör temsilcilerin bu safhalardan haberi olması sorunların çözümünde etkili rol 
oynayacaktır.
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Balıkların yumurtalarını bırakacağı temiz sularda yumurtlama dönemi, üreme, büyüme ve göç döneminin bir 
bütün olarak ele alınması, her evrenin çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Balığın üremesinden, tutulup avla-
nılması, satın alınmasına, sofraya gelmesindeki evresinde nasıl olması gerektiği vatandaşlar ve balıkçılıkla 
uğraşan taraflarca iyi bilinmesi gereken diğer bir konudur. 

Dile getirmeye çalıştığımız bu sorun ve çözüm önerilerini raporun sonunda sorunlar ve çözüm önerileri 
bölümünde maddeler halinde sıraladık. Bilinenler ve bilinmeyenler daha doğru bilinmesi gereken ne varsa 
taraflardan dinledik ve ortak önerilerin olduğu gibi aykırı önerileri de raporlaştırmak istedik. Tespit edilen ge-
leneksel sorun ve çözüm önerilerinin yanında, bilimsel verilerle önerilen çözümleri de paylaşmak, tartışmaya 
açmak temel amacımızdır. Bu amaca hizmet etmek Sarıyerli olarak çalışmalarımızın ruhunu oluşturmuştur.

Bu raporla balıkçının, balığın, denizin, suyun sorunları ve çözümleri, balıkçımızın, sektörün, üniversitelerimi-
zin, üniversite öğrencilerinin ve en sonunda nihai tüketicinin kolay ulaşabileceği temel bilgi kaynağı olarak 
halkımıza sunulmuştur.

Sorun ve çözüm önerilerimizin ne olduğuna ilişkin tartışmaların neticesinde ele alacağımız ikinci bir raporda 
tarafların hemfikir olduğu somut önerileri ve çözüm yollarını paylaşacağız. Merak edilen birçok konuyu bula-
cağınız bu raporun Sarıyer’imize ve Sarıyerlilere bir ışık olacağı kanaatindeyiz. 194 sayfadan ibaret olan bu 
raporda 67 maddelik sorunlar ve çözüm önerileri yer almaktadır.  

Görmezden getirilen sektörü, balıkçı esnafının sorunlarının çözüme kavuşturulması bakanlık düzeyinde 
temsiliyete kavuşturulması raporumuzun tepe noktasını oluşturacaktır. Gelecekte çok önemli bir besin kay-
nağımızın (balık ve su ürünleri) yok olmaması için suyumuza, balığımıza, denizimize çok geç olmadan sahip 
çıkmalıyız. 
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BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİNDE
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

 
Sarıyer balıkçılık sorunları ve çözüm önerileri belirli bir sıralamayla ele alınmıştır. Balığı tutanlardan, satan-
lara, pazarlayanlardan, depolayanlara, mikro düzeyden, makro düzeye balıkçılığın sorunları maddeler halin-
de anlaşılabilir, kabuledilebilir, yerelden, genele sıralanarak bir dizin halinde ele alınmıştır.    

1. Sahil çekek yerlerinin tamir, bakım ve onarımlarının yaptırılmasının bir gereklilik olduğu, balıkçı barınak-
larının sorunlarının çözülmesi, olmayan yerlere yenilerinin yapımı, su ürünleri kooperatiflerinin, limanları-
nın bakım ve onarımının yaptırılması.

2. Midyecilerin sorunlarının çözümü için Sarıyer Belediyesi ve İ.B.B.‘nin hazırladığı projelerin hayata geçiril-
mesi. Bu anlamda Rumeli Kavağı Mahallesi’ndeki midyeciler için düşünülen projenin hayata geçirilmesi 
desteklenmeli.

3. Köyler bölgesindeki ve sahil mahallelerimizde, balıkçı esnafının satış yapacağı alanların oluşturulması, 
var olanların koşullarının düzeltilmesi.

4. Olta balıkçılığı yapanların ruhsat ve ehliyet işlemlerinin kolaylaştırılması ve denetimlerinin yaptırılması, 
belgesiz balık tutmanın önüne geçilmesi.

5. Büyük balıkçı esnafına ilişkin kapsamlı çalışmanın, sürdürülebilir, ölçülebilir bilimsel eğitim çalışmaları ile 
desteklenmesi, akademik veriler ve teknolojik yeniliklerden yararlandırılması.

6. Balık karaya ilk çıktığı yerde ve balıkçı esnafının ve köylünün uygun bulduğu alanlara soğuk hava depo-
su yaptırılması. 

7. Gırgır balıkçıları birliği kurulmalıdır. 
8. Sarıyer limanında ve Büyükdere mahallesinde yapılmış olan balıkçılar çarşısı projelerinin hayata geçi-

rilmesi, Rumeli Kavağı ve Rumeli Feneri Limanı’na balıkçı çarşısı, mezat yeri ve küçük balık pişirme 
alanları yapılması. İstinye mahallesine uygun alana balık satış yeri yapılması, Çayırbaşı mahallesine 
camii karşısındaki, kazıklı yola paralel üçgen alana (heykelin olduğu yer), Kireçburnu ile Kefeliköy arası-
na balık satış yerleri, fidanlık alanına ise balıkçılar çarşısı, balık ve midye pişirme alanlarının yaptırılması, 
Sarıyer merkezdeki orta çeşme caddesindeki mevcut balıkçılar çarşısı yerine hazırlanan balıkçı çarşısı proje-
sinin yapılması Sarıyer ilköğretim okulunun yanı, (mevcut yer Milli Emlak’a ait) alınıp düzenlemeler ile (köylü 
pazarının alanına) ilave olarak mini balık satış yerleri yapılması, Hacıosman metrosu alanı yanındaki (or-
manlık alan) İ.B.B. alanının, projelendirilme esnasında, o alana balıkcılar çarşısı ve balık lokantalarının 
yaptırılması, Ayazağa mahallesine balık çarşısı yapılması için uygun zemin-mekan bulunması çalışmaları 
ile balık satış yerlerinin arttırılmasının desteklenmesi.

9. Sarıyerin birçok mahallesinde olduğu gibi Rumeli Kavağı’ndaki balıkçı restaurantlarının iş hacimlerini 
yükseltmeleri, daha çok yerli - yabancı turistin gelmelerini sağlayacak çalışmalara destek olunması,

10. Rumeli Feneri ve Garipçe limanın yetersiz olduğu, hükümet yetkilileri tarafından projelendirilen limanların 
yapılarak hayata geçirilmesi sağlanmalı. 

11. Deniz ulaşımının payı arttırılmalı, yeni iskeleler yaptırılmalı
12. Balıkçılığa dair Network oluşturulması, eğitimlerine destek olunması
13. Balıkçı kooperatiflerinden sağlanan sektöre ilişkin her türlü balıkçılık bilgi akışının sağlanması
14. Gırgırlardaki balık ağların uzunluk ve derinliklerinin ne olması gerektiğinin belirlenmesi.
15. Avlanma süreleri yeniden gözden geçirilmeli, tebliğleri güncellenmelidir.
16. Radar sistemi yeniden ele alınmalı ve yeni düzenlemelere karar verilmeli.

189

SARIYER BALIKÇILIK RAPORU



17. Deniz ve çevre kirliliği etkisi balık soyunun tükenmesine ve ölümlerine sebep olmaktadır bu nedenden 
dolayı denizlerimizin temizliği için çalışmaların daha çok sıklıkla yapılması için çalışmalar yapılmalı

18. Kooperatiflerin fiziki koşulları iyileştirilmelidir.
19. Balıkçılara giyim standardı getirilmesi için görüş ve öneri toplanmalı.
20. Balıkçılarla yapılacak olan programlar (eğitim vb.) mayıs, haziran, temmuz, ağustos aylarında balık 

avlamanın yasak olduğu aylarda olmalıdır.
21. Balıkçılığın tarihi süreci iyi bilinmeli, geleceğe yönelik planlamada bu tarihi gerçeklilik göz ardı 

edilmemelidir.
22. Işıkla avlanmanın denizlerdeki stoklara zarar verdiğinin kabul edilmesi.
23. Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi amacıyla balıkçılarımıza sertifikalı 

eğitim kurslarının verilmesi
24. Sportif balıkçılık yapan kişilere sertifikalı eğitim kurslarının verilmesi
25. Toplumda balık tüketiminin arttırılmasına ve denizlerimizdeki kirlilik konularına dikkat çekmeye yönelik, tü-

ketici ve balıkçıları bir araya getirecek seminerlerin, toplantıların, festivallerin düzenlenmesi
26. Balık göç yollarının yoğun olduğu İstanbul Boğazı ve çevresinde yapılan olta balıkçılığı için yarışmaların 

düzenlenmesi
27. Su ürünleri tüketimini artırmak için belirli aralıklarla balık günleri etkinliği düzenlenmesi, ayrıca Su Ürün-

leri kültürünü ve bilincini artırmak için basılı esrelerin (broşür, kitap, tanıtıcı duvar ilanları) tüketiciye ulaş-
masının sağlanması

28. İlçe belediyelerinde su ürünleri ile ilgili faaliyet, etkinlik ve organizasyonların yürütülmesi adına Su Ürün-
leri Müdürlüklerinin kurulması, su ürünleri mühendisleri istihdamı gerçekleştirilmeli, Sarıyer, İstanbul ve 
kooperatiflerle birlikte çalışmak üzere Su Ürünleri Müdürlüklerini güçlendirmek (istihdam) gerekmektedir.

29. İlçede düzenli aralıklarla anket yaptırılarak balık tüketiminin kontrol edilmesi
30. Sarıyer Belediyesi Ar-Ge Strateji Müdürlüğü su ürünleri birimi çalışmalarından, İ.B.B. bilgilerinden ya-

rarlanılmalı konuya ilişkin çalışmaların İ.B.B. meclis üyeleri ve grup başkanları düzeyinde eşgüdüm 
sağlanarak takip edilmeli yukarıda sıralanan tesbit maddeleri kısa, orta ve uzun yatırım programlarıyla 
hayata geçirilmesi sağlanmalıdır.

31. Kamu kurum ve kuruluşların arasında koordinasyon sağlamak, Boğaz Belediyeler Birliğine üye beledi-
yelerden konuya ilişkin destek alınmalıdır, ilçe tarım hayvancılık müdürlüğü ve ziraat odası çalışmalara 
dahil edilmeli ve ülke balıkçılığı için acil eylem planı yapılmalı, balıkçılık reformu için adım atılması, pe-
rakende satış yerlerinin tüketiciyi balık tüketmeye teşvik edecek şekilde düzenlenmesi, hijyen şartlarına 
uymayan işyerlerinin kapatılması.

32. İlçe sınırlarındaki deniz suyu, balık ve su ürünlerinin laboratuvar tahlillerinin yapılması, sonuçların kamu-
oyu ile paylaşılması

33. İnsanların etkisi ile oluşan atıklar (atık yağların kanalizasyon ile denize ulaşması, fabrika ve üretim 
hattının deniz ve iç sulara ulaşması, büyükşehirlerde kanalizasyon sisteminin etkin bir şekilde 
sağlanamamasından denizlerin ve suların kirlenmesi vb. etkenler) deniz ve iç sularımızı kirlettiğinden 
balık stoklarının olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi ve tedbir alınması.

34. Trol avcılığı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile trol avcılığı (deniz zemini kazıyarak yapılan avcılık) yasak 
olmasına karşın bu bölgelerde yapılan yasa dışı trol avcılığı ile balıkların yaşam ve üreme alanlarının 
bozulması.

35. Ticari amaçlı tanker ve büyük gemilerin balans suları vasıtası ile bölgemizde bulunmayan farklı türlerin 
denizlerimize gelmesi, aşırı çoğalması ve yerli balık stoklarımızı tehdit etmesinden dolayı balık miktarları 
azalmaktadır.
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36. Balıkların kendi neslini devam ettirebilmesi için yaşamlarında en az bir kez üreme şansı tanımak gerekir. 
Ticari balık türlerinin cinsi olgunlaşma boyu tespit edilerek avlanabilir balık boylarının tespit edilmesi ve  de-
netlenmesi.

37. Sürdürülebilir bir balıkçılık ancak başarılı ve güçlü bir balıkçılık yönetimi ile elde edilebilir. Denizle canlı 
kaynaklarımızın sürdürülebilirliği sağlamak için yaşam alanları korunmalı ve ekosistem yaklaşımlı balıkçı-
lık yöntemi benimsenmelidir. Yasadışı, kayıt dışı ve rapor dışı avcılığın engellenmesine yönelik tedbirler 
alınmalı ve cezaları caydırıcı olmalıdır.

38. Tüketilen balıkların, sürdürülebilir balıkçılık yöntemleri ile avlanıp avlanılmadığının kamuoyunun bilgisine 
sunulması.

39. Denizlerimizin korunması için düzenlenen Sivil Toplum Örgütlerinin kampanyalarına destek verilmesi.
40. Atıkların bertarafı ve geri dönüşümü için gerekli adımların atılarak denizlerin kirlenmesi engellenmelidir.
41. Sarıyer siteler, Kasapçayırı bölgesinin atıksu (kanalizasyon) arıtma tesisleri yapılmalıdır.
42. Deniz ekosistemini ve deniz canlılarını öğrenilmesi daha yakından tanınması, ülkemizdeki denizsel de-

ğerlerin korunması için yapılan düzenlemelerin öğrenilmesi ve öğretilmesi sağlanmalıdır.
43. Bilinçli bir tüketici olarak asla yavru balık yenmemesi, su ürünleri tebliğinde balıkların minimum avlanabi-

lir boylarının öğrenilmesi için önlem alınmalıdır.
44. Denizleri tehdit eden başlıca kirletici unsurlar sırası ile, Kentsel yerleşim, endüstri faaliyetleri, zirai faali-

yetler, turizm faaliyetleri, deniz trafiği, enerji dağıtım hatları, askeri tatbikatlar, madencilik faaliyetleri, rad-
yoaktif atıkların denizlere bırakılması, deniz ve nehirlerden kum alınması başlıca sebeplerdir.

45. Balık ve su ürünleri Avrupa’ya ve diğer ülkelere ihraç ettiğimiz tek hayvansal üründür. Çiftlik balıkları, yı-
lın her zamanı taze olarak bulunur, doğal maddeler (balık unu gibi) içeren yemler ile beslenir, fiyatları yıl 
içerisinde fazla değişmez, ağır metal-antibiyotik-kimyasal maddeler bulunmaz, çiftlik balıkları üreticiliği ile 
ilgili bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması en doğru yaklaşım olacaktır.

46. Satış tezgahından taze balık alırken dikkat edilmesi gerekenler: Gözleri parlak, dışa doğru bombelidir.Derisi 
gergin, parlak ve ışık yansıması olur. Solungaçlar canlı kırmızıdır. Balıkta taze deniz kokusu vardır. Taze 
balık suya bırakıldığında dibe çöker. Bayat balık ise dibe batmaz, ortada veya yüzeye yakın yerde kalır.

47. Türkiye’nin denizlerden avladığı toplam balık miktarında son 10 yılda yüzde 30 gerileme yaşandı. En 
çarpıcı düşüşler kefal, levrek, çipura, akya, kalkan gibi dip balığı türlerinde görüldü. En fazla avlanan tür-
ler arasında yer alan hamsi, sardalya ve istavritte son 10 yılın en kötü sezonu yaşandı. Ancak en çarpıcı 
düşüş, kalkan, dil gibi dip balıklarında gerçekleşti. Kalkan balığı avlanmasında ciddi düşüş yaşanıyor. 
Avında artış yaşanan başlıca türler ise çaça, mezgit, tekir ve tırsi balıkları oldu. Hamsi, palamut, sar-
dalya, istavrit gibi sürü balıklarında av miktarının iklimsel değişikliklere göre dalgalı seyrin izlendiğini bu 
türlerdeki gerilemelerin kritik seviyede olmadığını ayrıca hamsi doğduğu yıl yumurta bırakabilirken kalkan 
3-4 yaşına kadar yumurta bırakamıyor. Kalkan artık koruma altına alınması gereken bir tür haline geldi. 
Bunun için Romanya ve Ukrayna’nın da dahil olacağı uluslararası bir projenin yürütülmesi şart.

48. İç ve dış turizmi canlandırmak amacıyla ilçeye akvaryum, müze, sergi, tematik parklar gibi yapıların pro-

jelendirmesini yapmak, uygulamak, sportif balıkçılığın yanısıra her belediye çeşitli yarışmalarla balıkçılık 

faaliyetlerini desteklemelidir.

49. Büyükşehir Belediyesi’nin bilgisi dahilinde deniz yüzeyi süpürme aracı ile kıyı temizleme çalışmalarının yapıl-

ması boğaz belediyelerinin de kendi sınırlarında bu çalışmalara destek vermesi.
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50. Kaynakların korunması, avcılık ve üretimin kayıt altına alınması, balıkçı gemileri izleme sisteminin kurul-
ması, işletilmesi ve desteklenmesi, cezai uygulamalarda caydırıcılığın artırılması, pazarlama standart-
ları ve tüketici bilgileriyle ilgili hususların ele alınması, çalışmaları tamamlanan pazar standartları, gemi 
izleme, tüketici bilgisi, ruhsatlar, satış bildirimleri, seyir defteri taslak yönetmelik çalışmalarından yarar-
lanılması benimsenmelidir.

51. Balık stokları ile ilgili veri eksikliği, balıkçılık sektörü için belirsizlik yaratmaktadır. Bilgilerin belirsiz, 
güvenilmez ve yetersiz olması durumunda, daha fazla korumacı yönde olan bir yönetim anlayışı benim-
senmelidir. Dünya genelinde birçok bölgesel denizlerdeki stok yönetimine ilişkin uluslararası kuruluşlar 
tarafından benimsenmiş ve halen uygulama alanı bulunan Türkiye denizlerindeki ticari balık stoklarının 
yönetiminde korumacı yaklaşımın uygulanması, aşırı sömürülen uzun ömürlü balık stoklarının korunması 
ve bu stoklardan sürdürülebilir en yüksek ürünün alınabilmesi açısından katkı sağlayabilecektir. 

52. Amatör balıkçılar ile ilgili veri eksikliğini tamamlayacak yeni bir sistemin oluşturulması 
53. İllegal / kaçak avcılık, rapor edilmeyen av ve ıskarta / hedef dışı avın bir şekilde kayıt altına alınması 

sağlanmalı. Karaya çıkış noktalarındaki kayıt sisteminin kurumsallaştırılması, avcılıkta kullanılan her 
türlü araç ve gereçlerin standart olarak teknik özelliklerinin kayıt altına alınması, bu envanterin her yıl 
yenilenmesi çalışmaları yapılmalıdır.

54. Pazarlama sürecinde her türlü canlı cansız balık sevkiyatının kayıt altına alınması 
55. Balık tüketiminin arttırılması için gerekli çalışmalar devlet eliyle yapılıp, tüketim özendirilmelidir.
56. Karadeniz Bölgesi’nde olduğu gibi balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörü insanlara, ailelere, toplu-

luklara, sahil kasabalarına ve köylerine doğrudan ve dolaylı faydalar sağlamaktadır.
57. Denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye’de su ürünleri yetiştiriciliği yönetim sisteminin kurumsallaştırılması 

olmazsa olmazdır.
58. Karadeniz stokları; kirlilik, iklim değişikliği, istilacı türler ve kayıt dışı avcılık nedenleri ile tükenmektedir. 

Balık stoklarının sürdürülebilirliği için bir strateji geliştirilmelidir.
59. Sektörde düzenleyici bir çerçeve ve ruhsatlandırmaya gereksinim duyulmaktadır.
60. Balık ürünlerinin sadece %2’si balık yetiştiriciliğinden kaynaklanmaktadır. Bu üretimin geliştirilmesi ve 

yerel düzeyde desteklenmesi gerekmektedir.
61. Bölgesel örgütler (GFCM, BSEC vb.) Karadeniz bölgesinde uzun süreli sürdürülebilir kalkınma ve sektö-

rünü destekleme konusunda yerel yönetimlerle, (Sarıyer Belediyesi) daha fazla çalışılmalıdır.
62. Avrupa Birliği’nden Karadeniz Bölgesi’ne doğru bir ilgi var. A.B.’nin balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki 

katkısı ve yardımı memnuniyetle karşılanmalıdır.
63. Karadeniz bölgesinde sürdürülebilir balıkçılık uygulamaları için uluslararası iş birliği önemlidir.

64. Demirciköy ve Kilyos’da yapımı düşünülen arıtma tesisleri zaman kaybetmeden hayata geçirilmelidir. 

65. Balıkçılık ve su ürünlerine ilişkin Sarıyer’de net bilgilerin olmaması sorunların ana kaynağını oluşturuyor.

Balıkçılık sektöründe birlik, beraberliğin olmamasıda diğer bir etken olarak gözüküyor. Sarıyer’de bir üst 

birlik kurulması gerekmektedir.

66. Balıkçılık bölge örgütlenmesi kaçınılmazdır, paralel olarakda sorunların çözümünde bölgesel destek alın-

malıdır.

67. Nihai sonuçta sektör balıkçılık ve su ürünleri bakanlığı (Bakanlık Kurulması) adı altında tanınmalı yasal 

zeminde haklarına kavuşturularak temsil edilmesi gereklidir.
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