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ÖNSÖZ

Dünya nüfusunun artan bir seyir takip etmesi ve 
insanın sağlıklı beslenmesi için gerekli olan hayvansal 
protein açığının nasıl ve nereden giderileceği hususu 
önemli bir konu haline gelmiştir. Karasal alanların 
arttırılamaması sonucu, bitkisel ve hayvansal üretim 
sektörleri bu protein açığının karşılanmasında yetersiz 
kalmaktadır. 

İnsan beslenmesi için gerekli olan hayvansal protein 
açığının karşılanabileceği alan balık ve diğer su 
ürünleridir. Su alanları bu üretim faaliyeti için yeterli 
hacme sahiptir. İşte bu noktada su ürünleri yetiştiriciliği 
devreye girmekte, doğal veya yapay su ürünleri üretim alanlarına sahip ülkeler bu 
faaliyete yönelmektedir. Avcılık yoluyla elde edilen üretimin giderek azalması 
sonucu, düşme gösteren balık ve diğer su ürünleri üretim açığı yetiştiricilikten 
sağlanan üretimle telafi edilmekte, ihtiyaç duyulan hayvansal protein açığı buradan 
karşılanabilmektedir. 

Ülkemiz, su ürünleri yetiştiriciliğine uygun doğal ve yapay su kaynaklarına sahip 
şanslı ülkelerden birisidir. Karlı bir yatırım alanı olması ve Devletçe sağlanan teşvik 
ve destekler sonucu Yetiştiricilik sektörü hızlı bir gelişme göstermiş ve 2014 yılı 
toplam su ürünleri üretiminin % 44‘ ü bu yolla sağlanan üretim oluşturmuştur. 

Sektör örgütlenerek koordineli ve daha güçlü bir yapıya kavuşturulmuş, kurulan 
Üretici İl Birlikleri ve Merkez Birliğimiz, sektörün hızlı gelişmesinin yanında, bu 
süreçte yaşanan veya yaşanabilecek sorunların belirlenmesi ve giderilmesi amacıyla 
çabalarını sürdürmektedir. Bu amaçla, Merkez Birliğimiz her yıl Su Ürünleri 
Yetiştiriciliği Çalıştayları düzenlemekte, kamu ve özel ilgili tüm paydaş kurum ve 
kuruluşları, sektör çalışanlarıyla bir araya getirmektedir. 

VI. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı, 25- 27 Şubat 2016 tarihlerinde Antalya’ da 
gerçekleştirilmiştir. Üç gün süren çalıştaya, yurdun her yerinden gelen üreticiler, 
işletmeciler, pazarlamacılar, yetkili, sorumlu ve ilgili tüm kamu kurum ve 
kuruluşları, yetiştiriciliğe girdi ve destek sağlayan kuruluşlar katılmıştır. Su ürünleri 
yetiştiricilik sektörümüz ile ilgili planlama, üretim, yem, pazarlama, tüketim v.b. 
konularda kaydedilen gelişmeleri tespit etmek, yaşanan sorunları tartışmak ve 
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çözüm önerileri geliştirmek üzere, “Üretim, Besleme ve Balık Sağlığı”, “Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkiler” , “Pazarlama ve Satış” olmak üzere üç çalışma 
grubu oluşturulmuştur. Çalıştayımızın üçüncü günü ise her üç çalışma grubumuzda 
gündeme gelen konular katılımcılara sunulmuş ve hep birlikte değerlendirilmiştir. 
Bunların sonunda, bir sonuç bildirgesi hazırlanarak, Çalıştayda alınan tavsiye 
kararları sorun, görüş ve öneriler maddeler halinde belirlenmiştir. 

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği olarak, Sektörümüz için çok faydalı 
geçen bu Çalıştayımıza, katıldığınız, desteklediğiniz ve yaptığınız değerli katkı, 
görüş ve önerileriniz için hepinize teşekkür ederiz. 

Faruk ÇOŞKUN 
                 Başkan 

 

 



AÇILIŞ KONUŞMALARI 
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GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü 

Dr. Durali KOÇAK’ ın Açılış Konuşması 

Saygıdeğer Sektör Temsilcileri, Üretici Merkez ve İl Birliklerinin değerli Başkan ve 
üyeleri, ilgili kamu kuruluşlarının Sayın Yönetici ve temsilcileri, Değerli Misafirler, 
Kıymetli Basın mensupları, Bayanlar ve Baylar; konuşmamın başında sizleri, Şahsım 
ve Bakanlığım adına içtenlikle selamlıyor, böyle bir organizasyonda tekrar birlikte 
olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyor, bu organizasyonun başarılı 
bir şekilde gerçekleşmesine katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.

Değerli misafirler,

Dünyadaki su ürünleri üretimi yaklaşık 163 milyon tondur. Bunun 93 milyon tonu 
avcılık yoluyla, 70 milyon tonu ise yetiştiricilikten elde edilmektedir. Dünya’da 
avcılık yoluyla elde edilen su ürünlerinde sınır noktasına ulaşıldığı, insanlar için hem 
geçim hem de önemli bir besin kaynağı olan su ürünlerine talebin ancak yetiştiricilik 
yoluyla karşılanabileceği bilim insanları tarafından belirtilmektedir.

Bakanlığımızca uygulanan teşvik ve destek politikaları sonucu, sektörde hızlı 
bir gelişme yaşanmış bunun sonucunda da; 2014 yılı verilerine göre su ürünleri 
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üretimimiz 537 bin ton olarak gerçekleşmiş, bunun 302 bin tonu avcılıktan 235 
bin tonu yetiştiricilikten elde edilmiştir. Yani toplam üretimin yaklaşık % 44’ü 
yetiştiricilikten sağlanmıştır. 

Bakanlığımızca su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerine 2003 yılından başlanılmış 
olup, 2015 yılına kadar yetiştiricilere toplam 1.039.771.643 TL. ödeme yapılmıştır.

Su ürünleri yetiştiriciliğinden kaynaklanan üretim 2005-2014 yılları arasındaki 10 
yıllık dönemde % 100 artış göstermiştir. 

Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan en önemli türler arasında, denizlerde öncelikle 
çipura ve levrek başta olmak üzere; orkinos, sarıkuyruk, sarıağız, mercan türleri, 
çift kabuklu yumuşakçalar ve fangri, içsularda ise alabalık başta olmak üzere; yayın, 
kalkan, mersin balığı, kurbağa, tıbbi sülük ve su yosunu yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Üretimdeki artışa benzer olarak, ihracatımız da hızla yükselmektedir. 2002 yılında 
27 bin ton olan ihracatımız, 2015 yılında 121 bin tona (hazırlanmış/konserve edilmiş 
ürünler dâhil), değer olarak da yaklaşık 100 milyon dolardan 692 (yaklaşık 700) 
milyon dolara ulaşmış, yani yaklaşık 6 kat artmıştır. 

Su ürünleri ihracatımızın %65’i AB ülkelerine yapılmaktadır. Türkiye, Avrupa 
yetiştiricilik pazarında % 25’lik paya sahiptir. 

Ülkemiz, Avrupa çipura-levrek ve alabalık pazarında ilk sıralarda yer almaktadır. 
Avrupa’da da tüketilen her dört levrek veya çipuradan biri Türkiye’de 
yetiştirilmiştir. 

Ülkemizde çevreye duyarlı üretim tekniklerinin kullanılması, sektörün çevresel, 
ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğinin sağlanması Bakanlığımızın öncelikleri 
arasında yer almaktadır.

2023 yılı hedefimiz, yetiştiricilik üretiminde 500.000 ton, ihracatımız ise 1milyar 
ABD dolarıdır.

Türkiye’de su ürünleri faaliyetlerinin daha verimli şekilde yapılması, 
sürdürülebilirliğin sağlanması, çevrenin korunması, yatırımların planlı bir şekilde 
gerçekleşmesi ve üretim sırasında etkin denetimlerin sağlanmasına yönelik kanun, 
yönetmelik, tebliğ ve genelgeler etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Temel hedef 
olarak belirlenen “sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği” ilkeleri çerçevesinde bir 
gelişim öngörülmekte ve bütün düzenlemeler bu çerçevede yapılmaktadır.
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Su ürünleri yetiştiriciliği yatırımları için ihtiyaç duyulan su ve su alanları ile su 
ürünleri istihsal alanlarının kiralanmasına ilişkin 6111 sayılı kanunun geçici 12 nci 
maddesinin uygulama süresi 01.01.2016 tarihinde sona ermiştir.

Yetiştiricilerimizin mağdur olmaması için, geçen yılın son haftasında TBMM 
de 6656 sayılı torba kanuna yeni bir madde ekleyerek, kiralama ile ilgili mevcut 
durumun uygulama süresi 1 yıl uzatılmıştır. 

Yeni Su Ürünleri Kanunu Tasarısında, su ürünleri yetiştiriciliğinde ihtiyaç duyulan 
su ve su alanlarının kiralama yetkisinin tamamen Bakanlığımızda olması yönünde 
düzenleme yapılmış olup, kanun tasarısının yasalaşmasıyla birlikte yürürlüğe 
girecektir.

Dünya’da ve ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği dinamik ve yeniliklere açık bir 
sektör olması nedeniyle, mevcut mevzuatta da düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve 
yeni bir su ürünleri kanunu hazırlanmış ve ilgili tüm paydaşların da görüşü alınarak 
yasalaşma için son aşamaya gelinmiştir. 

Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayının, sektörün 
gelişmesine sağladığı katkılar hepimizin malumudur. Sözlerime son verirken, 
düzenleyenlere, katılanlara tekrar teşekkür eder, çalıştayımızın başarılı geçmesi 
temennisiyle, sevgi ve saygılar sunarım. 
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GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Antalya İl Müdürü Ahmet DALLI ‘ nın Açılış Konuşması

Sayın Valim, Sayın Genel Müdürüm, Bakanlığımın ve diğer Kamu kuruluşlarının 
Değerli Yönetici ve temsilcileri, Merkez ve İl Birliklerinin Sayın Başkan ve üyeleri, 
değerli üreticiler, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları hepiniz Antalya’ mıza 
hoş geldiniz. Öncekiler gibi, IV. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayının da ilimizde 
yapılmasından ve sizleri misafir etmekten duyduğum memnuniyeti belirterek 
sözlerime başlamak istiyorum. Su ürünleri yetiştiricililiği sektörü, genç ve hızlı 
büyüyen ve de ülke ekonomisine önemli katkısı olan bir sektördür. Bu katkıda, 
Antalya ili ve civarındaki su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin ve tesislerin de 
önemli payı bulunmaktadır. İlimiz, sahip olduğu, bol ve elverişli su kaynakları 
bakımından, su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri açısından etkin ve yoğun bir 
bölgedir. Sektörün, çevreyle uyumlu büyümesi, ilimiz ve ülkemiz balık üretiminin 
artırılması faaliyetlerine Müdürlük olarak destek vermekte ve teşvik etmekteyiz. Bu 
çalıştaylarda elde edilen sonuçlar, öneriler sektörün gelişmesine yön vermekte ve 
çok olumlu katkılar sağlamaktadır.

Değerli katılımcılar, tekrar hoş geldiniz der, Çalıştayın, ülkemiz ve ilimiz 
balıkçılığına, yetiştiricilik sektörüne hayırlı ve faydalı olmasını dilerim. 
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SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ                                                         
MERKEZ BİRLİĞİ BAŞKANI

Faruk ÇOŞKUN’ un Açılış Konuşması

Sayın Valim, Sayın Genel Müdürüm, Sayın İl Müdürlerim, Sayın Kurum Temsilcileri, 
Birlik Başkanları, Değerli Katılımcılar, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ve Basın 
Mensupları Merkez Birliğimizce düzenlenen Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayına 
hoşgeldiniz.

2011 yılından itibaren her yıl düzenlenen bu yıl dördüncüsünü yapmakta olduğumuz, 
artık geleneksel hale gelen ve üreticilerimiz, işlemecilerimiz, pazarlamacılarımız, 
tedarikçilerimiz, ilgili bakanlıklarımız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, 
yani tüm paydaşların bir araya geldiği, sizlerin değerli katkı ve katılımlarıyla 
gerçekleştirilen çalıştayımızda sizleri görmekten çok mutlu olduğumu belirtir, sizlere 
şahsım, Merkez Birliğimiz ve tüm üyelerimiz adına çok teşekkür ediyor, hepinizi 
sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Konuklar,

Bildiğiniz gibi, Dünya nüfusu her geçen gün hızla artmasına rağmen, karasal 
kaynakların kullanım sınırının sonuna gelindiği için dünyanın protein ihtiyacının 
karasal kaynaklardan karşılanması artık mümkün olmayıp, denizel kaynaklara 
yönelme zorunluluğu kaçınılmaz hale gelmiştir. 
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Ancak, avcılık üretimi, aşırı avcılılık, kirlilik nedeniyle artmaz, hatta azalırken 
yetiştiricilik üretimi hızla artmaktadır. 

FAO verilerine göre, Dünyanın 2013 yılı toplam su ürünleri üretimi 191 milyon ton 
olup, bunun 97,2 milyon tonu, yani % 57’isi yetiştiricilikten elde edilmiştir ve halen 
su ürünleri yetiştiriciliği dünyada en hızlı büyüyen gıda üretim sektörüdür. 

Ülkemizin su ürünleri yetiştiricilik potansiyeli açısından çok zengin olup, sektörümüz 
bu kaynaklardan en iyi şekilde istifade etmeye çalışmaktadır. 

Bu kapsamda; üreticilerimizin üstün gayreti ve Bakanlığımızın desteği ile halen 
1.935 adedi iç sularda ve 418 adedi denizlerde olmak üzere, ülkemizde toplam 
462.660 ton kapasiteli 2.355 adet balık çiftliği bulunmaktadır. 

Türkiye’nin toplam 2014 yılı su ürünleri üretimi 537.000 ton olup, bunun % 44’sı 
yetiştiricilik yoluyla elde edilmiştir. 

Aynı yıla ait su ürünleri üretimimizin parasal değeri toplam 3.259.820.385 tl 
olup, bunun % 66,2’si her birinizin emek ve üstün çabaları ile bugünlere gelen ve 
gururumuz olan yetiştiricilik sektörünce elde edilmiştir. 

Ülkemizde 1980’li yıllarda başlayan su ürünleri yetiştiriciliği hızla gelişmekte olup, 
2014 yılı itibariyle 235.000 tona ulaşmıştır. 

Sayın Katılımcılar, 

Su ürünleri yetiştiriciliği genç bir sektör olmasına rağmen çok büyük bir gelişme 
kaydedilmiştir. 

	Su ürünleri yetiştiriciliği, yaşadığı birçok olumsuz gelişmeye rağmen son üç yıldır 
Türkiye’de tüm sektörler arasında en hızlı büyüyen sektör olmayı başarmıştır.

	Türkiye levrek üretiminde Dünya lideri, çipurada da Dünya ikincisi, alabalıkta 
ise Avrupa’nın toplam alabalık üretiminin yarısının üreterek Avrupa’da liderdir.

	Avrupa’da tüketilen çipura ve levreğin % 25 i Türkiye tarafından sağlanmaktadır.

	Sektör yaklaşık 25.000 kişiye istihdam sağlamaktadır. Artık ülkemiz, su ürünleri 
yetiştiriciliği konusunda gıpta edilen, örnek alınan, tecrübe ve teknoloji transfer 
edecek güce sahip bir ülke haline gelmiştir.

Devletimizin 2023 yılı su ürünleri yetiştiricilik üretim hedefi 500.000 tondur. 2014 
yılı itibariyle kurulu işletmelerimizin toplam kapasitesinin 462.000 ton olduğu 
dikkate alınırsa, 2023 yılı hedefini neredeyse yakalamış gözüküyoruz. 
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Ancak, bildiğiniz üzere, 2014 yılı yetiştiricilik üretimimiz 235.000 ton olarak 
gerçekleşmiştir. Yani kapasitemizin ancak % 51’ini üretmeyi başarabilmişiz. 

Elbette, kapasite kullanım oranımızın neden bu kadar düşük olduğunu hep birlikte 
istişare ederek ve gerekli tedbirleri alarak, ulusal ve uluslararası dengelere uygun 
politikalar ve stratejiler geliştirerek, mevcut su kaynaklarımız, üretim potansiyelimiz 
ve pazardaki arz-talep durumu dikkate alınarak çok iyi bir üretim planlaması yaparak 
sektörümüzün sürdürülebilir gelişimini sağlamalıyız.

Sayın Konuklar; 

Sizinde çok iyi bildiğiniz üzere, yukarıda zikrettiğimiz ve göğsümüzü kabartan 
olumlu gelişmelerin yanı sıra, çevresel konularda ve diğer sektörlerle yaşanan 
sorunlar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili sorunlar, bürokratik, mevzuatlardan 
kaynaklanan sorunlar, pazarlama sorunları vb. birçok sorunla karşılaşmaktayız. 

Çalıştayda sizlerin karşılaştığı üretim ve tüketim planlaması, balık besleme, yemler, 
aşılar, nakliye belgesi, sağlık sertifikası, teknik personel istihdamı, lojistik ve 
iskele gereksinimi, birliklerin güçlendirilmesi, desteklemeler, su tahsisi, hidroloji 
raporu, Çevre Bakanlığınca denizlerde yeni uygulamaya çalışılan ’’çevresel açıdan 
sürdürülebilir çevre dostu balık çiftlikleri sisteminin oluşturulması kılavuzu’’ 
Üretici Birlikleri Kanunu, AB anti damping ve sübvansiyon soruşturmaları, fiyat 
mekanizması, tüm sorunları detaylı olarak tartışacağız. 

Elbette sektörümüzün güçlü yanları olduğu gibi, halen üzerinde çalışılıp iyileştirilmesi 
gereken zayıf yönleride vardır. Sektörümüzü daha da ileriye taşıyabilmek güçlü 
yönlerimizi daha da güçlendirmek, zayıf yönlerimizi de en kısa sürede iyileştirmemiz 
gerekiyor.

Çalıştay programına geçmeden önce, Merkez Birliğimizce sektörümüz ve üyelerimiz 
adına gerçekleştirdiğimiz olumlu gelişmeleri sizinle paylaşmak isterim. 

Sayın Üyelerimiz,

Sektörden gelen talep üzerine Merkez Birliğimiz 2015 yılında aldığı karar ile 2016 
yılından itibaren Avrupa Su Ürünleri Yetiştiricileri Federasyonuna (FEAP) ülkemiz 
adına üye olmuştur. 

Bilindiği üzere, daha önce Türkiye Su Ürünleri Federasyonu (SUFED) ülkemiz 
adına FEAP’a üye idi. Ancak, SUFED’in 2010 yılında kapanması nedeniyle tüm AB 
ülkelerinin yetiştiricilik sektörü üst örgütlerinin üye olduğu FEAP’ta bugüne kadar 
temsil edilmedi. O platformda kendini savunamadığı ve gerekli lobi faaliyetleri 
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yürütemediği için AB ülkeleri maliyetin altında satış yapılarak AB üreticilerine zarar 
verildiği gerekçesi ile ülkemizi AB komisyonuna şikâyet etti. 

Komisyon sübvansiyon soruşturmasından alabalık ihracatçılarına % 7-9,7 oranında 
telafi edici vergi uygulamaya başlamıştır. Yine aynı şekilde çipura ve levrek ile ilgili 
soruşturma devam etmektedir. 

Halen su ürünleri yetiştiricilik sektörünü temsil eden en büyük üretici örgütü Merkez 
Birliğimiz olduğu için, yasal olarak FEAP nezdinde ülkemizi temsil etme Merkez 
Birliğimiz tarafından üstlenilmiştir.

Ülkemiz su ürünleri yetiştiricilik sektörünün Avrupa’da güçlü bir şekilde temsil 
edilmesi, hak ve menfaatlerinin savunulması, AB ülkelerinin üreticileri ve üretici 
örgütleriyle işbirliği sağlanması, AB su ürünleri pazarının yönlendirilmesinde söz 
sahibi olunması, birlikte ortak proje, toplantı gibi etkinliklerin düzenlenmesi vb. 
nedenlerle Merkez Birliğimiz FEAP’a üye olmuştur.

Ülkemiz ve siz üreticilerimiz adına yıllık üyelik aidatın her yıl düzenli olarak 
ödeneceği Merkez Birliğimizce taahhüt edilmiştir. 

AB’ye yaptığımız alabalık, çipura ve levrek ihracatında yaşadığımız sorunlarla 
tekrar karşılaşmamak, aidatımızın ödenmesi ve taahhütlerimizin yerine getirilmesi 
için sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacaktır.

Yetiştiricilik sektörümüz ile ilgili konular; yeni Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız 
Faruk Çelik’in Aralık ayı içinde yaptığı su ürünleri sektör toplantısında bizzat Bakan 
Beye iletilmiştir. 

Bunların başında; yasalaşması halinde su ürünleri yetiştiricilik alanlarının belirlenmesi, 
tahsisi ve kiralanması yetkisinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uhdesinde 
olacağı Su Ürünleri Kanun Taslağı’nın bir an önce yürürlüğe konulmasıdır. 

İkincisi ise, halen AB Komisyonu tarafından çipura ve levrek ile ilgili devam 
eden soruşturmadan gelebilecek cezai yaptırımı engellemek için çipura-levrek 
desteklemelerinin kaldırılması, istenmiştir. 

Kırsal bölgelerde kurulmuş olması, kırsal kalkınmaya, istihdama ve bölge insanın 
refahına katkı sağlaması ve kırsaldan şehre olan göçün önlenmesine katkı sağlaması 
dikkate alınarak alabalık desteklemelerine devam edilmesi talep edilmiştir.

Sizinde çok iyi bildiğiniz üzere, su ürünleri yetiştiricilik üretimimiz hızla artmasına 
rağmen, kişi başına düşen su ürünleri tüketimimiz her geçen yıl düşmektedir. Bu 
rakam 2000 yılında 8 kg iken 2015 yılında 5,5 kg a düşmüştür. Buda sektörümüzün 
imajı ve prestiji açısından ciddi bir olumsuzluk olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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2014 yılında kişi başı su ürünleri tüketiminin Dünya da 16 kg, Avrupa’da 25 olduğu 
ve bizim 2023 yılı hedefimizin 16 kg olduğu dikkate alınırsa, ülkemizdeki kişi 
başına düşen su ürünleri tüketimini arttırmak için çok ciddi bir çalışma yapmamız ve 
Devletimizin de bu konuya destek vermesi gerektiğine inanıyorum. 

Bunun içinde, su ürünlerinin önemi ve tüketiminin özendirilmesine yönelik 
olarak televizyon, gazete, dergi vb. sosyal medyada tanıtım ve reklam yapılması, 
ilkokullar, AVM’ler ve fuarlarda balık tadım ve tanıtım etkinliklerinin düzenlenmesi 
gerekmektedir.

Böylelikle, hem kişi başı balık tüketimi arttırılarak halkımızın daha sağlıklı 
beslenmesi ve daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesi sağlanacaktır. 

Tüm bu hizmetleri yapabilmek içinde, desteklemelerden ayrılacak miktar ile “su 
ürünleri tüketim desteği” oluşturulması isabetli olacağı Sayın Bakanımıza iletilmiştir.

Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığında olan su ürünleri istihsal alanlarının tahsisi 
ve kiralama yetkisi 01.01.2016 tarihinden itibaren büyük şehirlerde belediyelere, 
diğer illerde ise il özel idarelerine geçmesi söz konusu idi. bu konuda Sayın 
Bakanımıza iletildi ve Bakanlığımız gerekli girişim ve düzenlemeleri yaparak, 
kiralama yetkisinin yine kendilerinde kalmasını sağlamıştır. kendilerine sizlerin 
huzurunda sorunu çözdükleri ve üreticilerimizin mağduriyetini önledikleri için çok 
teşekkür ediyorum.

Bilindiği gibi iki yıldır destekler temlik edilerek sektör kredi kullanamıyordu. 
Su ürünleri yetiştiriciliği kredilerinde, tesisler ve balıklar teminat olarak kabul 
edilmezken üreticinin elinde bir tek destek karşılığı kullanacağı temlik kredisi var 
iken bu imkânın da elinden alınması büyük mağduriyetler yaratmıştır. Temlik konusu 
Bakanlık üst düzey yetkilileri ile görüşüldü. İnşallah bu yıl içerisinde destekler 
temlik edilerek kredi kullanma imkânımız olacak.

Sayın Misafirler,

Bizim için en önemli konulardan birisi de, su ürünleri üretici örgütlerinin 
güçlendirilmesidir. Üretici birliklerimiz yeterli yasal yetki ve yaptırım gücüne sahip 
olmadıkları için yeterince güçlü ve etkin değillerdir. Birliklerimiz yaşayabilmesi 
ve güçlü ve söz sahibi olabilmeleri için Bakanlığımızca mevcut yasada değişiklik 
yapılarak; denetim, yetiştiricilik belgesini vize etme, belge düzenleme yetkisi 
verilmesi ve üreticiye ödenen desteklerden “üretici örgütlerini güçlendirmek” üzere 
Merkez Birliğine aktarılan kesinti oranının yükseltilmesi üretici birliklerimizin 
yaşamasını sağlayacağı hususu” da söz konusu toplantıda dile getirilmiştir.
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Bizi sıkıntıya sokan bir diğer hususta aşı uygulamasıdır. Mevcut yönetmelik gereği, 
su ürünleri tesislerindeki aşılama işleminin yetkili Veteriner Hekimler tarafından 
yapılması öngörülmektedir. 

Ülkemizde, üretim için milyonlarca yavru balık kullanıldığı ve tamamının en az yılda 
iki kez aşılandığı dikkate alınırsa bu iş için binlerce veteriner hekimin gerekeceği 
görülecektir. Ancak, gerek arazi şartlarının zorluğu ve gerekse maliyetinin yüksek 
olması vb. nedenlerle bunun pratikte uygulanması mümkün değildir. 

Sektör bu uygulamalar nedeniyle suçlu durumuna düşmekte ve cezai yaptırıma 
maruz kalmaktadır.

Üreticinin uğradığı bu mağduriyetinin önlenebilmesi için mevcut yönetmelikte 
değişiklik yapılarak, “Veteriner Hekimler yapar” yerine “Veteriner Hekimlerin 
denetiminde” ibaresinin konularak, tesis personeline “aşı uygulama izni verilmesi” 
ve/veya “dışarıdan hizmet alımı yapılarak aşılama uygulamasının gerçekleştirilmesi” 
için gerekli düzenlemelerin yapılması yerinde olacaktır. Bu konu da Bakan Beye 
iletildi. Ayrıca bu konuda Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne yazı yazıldı, ancak 
henüz bir gelişme olmadı.

Diğer bir hususta, halen Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü uhdesinde olan “su 
ürünleri sağlığı” yetkisinin, su ürünleri faaliyetlerinin bir bütün olarak tek çatı altında 
daha etkin bir biçimde yürütülebilmesi için, konunun esas sahibi olan Balıkçılık ve 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülmesinin sektör açısından önemli olduğu 
Bakan Beyle yapılan toplantıda gündeme getirilmiştir. 

Bakanlıktan bir diğer talebimizde Et ve Süt Kurumunca müdahale alımı yapılmasıdır. 
Ülkemizde özellikle alabalık yetiştiriciliği kara tesisleri ile baraj göllerinde ağ 
kafeslerde yetiştirilmektedir. 

Ülkemizdeki sularda genellikle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında su sıcaklığı çok 
yükseldiği için kafeslerde yetiştiricilik yapan üreticilerimiz balıklarını öldürmemek 
için bu mevsimde hasat etmek zorunda kalıyor. Aksi takdirde balıklar ölecek ya da 
hasat edip ucuz fiyata elinden çıkarmak zorunda kalıyor. Bu durum ise piyasayı alt 
üst ediyor ve arz talep dengesi bozuluyor. Dolayısıyla fiyatlar dengesizleşiyor ve 
üreticilerimiz çok büyük mağduriyetler yaşıyor.

Bunun önlenmesi için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki Et ve 
Süt Kurumunun bu mevsimde müdahale alımı yaparak üreticinin mağdur olmasını 
önlemelidir. Et ve Süt Kurumunun alacağı 2.000 - 3.000 ton balık piyasayı 
dengeleyecektir. Bu konuda yapılması gereken işleri açıklayıcı bilgi notları 
hazırlanarak ilgili kurumlara verilmiştir.
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Sayın Konuklar,

Merkez Birliği olarak, su ürünleri yetiştiriciliği sektörü ile ilgili gerek yurt içinde 
ve gerekse yurt dışında düzenlenen ve davet edildiğimiz tüm toplantılara etkin bir 
şekilde katılım sağlıyor ve takip ediyoruz.

Yine AB, FAO, TUBİTAK, TAGEM, vb. kurum ve kuruluşlarca yürütülen projelere 
dahil olmak için girişimlerde bulunuyoruz. 

Hassaten şu hususu da dile getirmek isterim. Birçok kesim tarafından balık üreticileri 
çok zengin olarak değerlendiriliyor ki, birçok kurum ve kuruluş kendilerince verilen 
hizmetler veya basit bir belge için ücret talep etmektedir. Bizler üretici olarak elbette 
biz sunulan hizmetlerin bedelini ödeyeceğiz. Ancak benzer konular için çok sayıda 
kurum ve kuruluşa ciddi paralar ödenmektedir. Mesela üreticilerimizin para ödediği 
kurumlar olarak, ziraat odası, ticaret odası, çevre danışmanlığı, su analiz bedelleri, 
yetiştiricilik belgesi, nakliye belgesi, sağlık sertifikası, su kirası, vergi, stopaj, sigorta 
bedeli orman kirası, hidroloji raporu, su hakları raporu global gap, devir işleri, iş 
güvenliği ve iş sağlığı bedeli gibi birçok konuyu saymak mümkündür.

Özellikle küçük üreticilerimiz bunları ödemekte zorlanmaktadırlar. Bir örnek 
vermek gerekirse, Çevre Bakanlığınca, hassas alan tebliği kapsamında yaptırılan trix 
indeksi analiz ücretleri, 2016 yılında % 62 oranında arttırılmıştır. Bizler devletimiz 
kurumlarının makul ve adil olmasını bekliyoruz.

Çevre görevlisi/danışmanı çalıştırma zorunluluğu, hassas alan tebliği, izleme tebliği, 
su tahsisi, su kira süreleri, hidroloji raporu ve su hakları raporu, hazine ve orman 
arazilerinin tahsisi vb. konularda kurum ve kuruluşlarla sorunlar yaşanmakta olup, 
sektörümüzü olumsuz etkileyen sorunların çözümü için Bakanlığımızdan ilgili 
kurumlarla üst düzey diyalog kurulması sektörün önünü açacaktır.

Bu kapsamda; üç gün boyunca, kaydedilen gelişmeler ve karşılaştığımız sorunları, 
Sayın Yavuz Papila’nın Başkanlığını yapacağı “üretim, besleme ve balık sağlığı”, 
Sayın Osman Parlak’ın Başkanlığını yapacağı “kamu kurum ve kuruluşlarıyla 
ilişkiler” ve Sayın Melih İşliel’in Başkanlığını yapacağı “pazarlama ve satış” olmak 
üzere üç çalışma grubu altında masaya yatırılarak tartışılacak ve çözüm aramaya 
çalışılacaktır. Üçüncü gün ise her üç çalışma grubumuzda gündeme gelen konular 
sizlere sunulacak ve hep birlikte değerlendireceğiz. Yapılan değerlendirmeler alınan 
tavsiye kararlarını içeren detaylı bir sonuç raporu hazırlanarak ilgililerin hizmetine 
sunulacaktır.

Senede bir düzenlenen ve sektörümüzün buluşma adresi haline gelen çalıştayımız, 
sektörümüz paydaşlarının senede bir kez bile olsa bir araya gelmelerini, 
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kaynaşmalarını ve güzel dostluklar kurmalarını birbirleriyle olan ilişkilerini 
geliştirmeye vesile olmaktadır. 

Bugüne kadar siz değerli üreticilerimiz ve Bakanlığımızın değerli destek ve katkılarıyla 
faaliyetini sürdürmekte olan Merkez Birliğimizin varlığını sürdürebilmesi ve sizleri 
her türlü platformda güçlü ve etkin bir şekilde temsil edebilmesi için bizlere maddi 
ve manevi olarak daha fazla destek vermenizi istirham ediyoruz. Biz birlik olursak, 
daha güçlü olur ve sorunların üstesinden daha kolay gelir, sektörümüzü çok daha 
hızlı ileriye taşıyabiliriz.

Bu vesile ile çalıştayımızın düzenlenmesi konusunda her zaman bizlere destek olan 
sponsorlarımız ve emeği geçen herkese çok teşekkür eder, çalıştayımızın başarılı 
geçmesini diler, ülkemiz ve sektörümüz için hayırlara vesile olmasını temenni eder, 
hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım.



ÇALIŞMA GRUPLARI 
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I.GRUP: ÜRETİM, BESLEME VE BALIK SAĞLIĞI

Başkan: Yavuz PAPİLA

Başkan Yardımcısı: Nadir USLU

Raportör: Hüseyin URÇUK

KONULAR

	Üretim Planlaması

	Üretim Sahaları

	Balık Besleme (FCR)

	Yemler (Yem Hammad-
desi, Yem Fiyatları, Yem 
Kalitesi, Sindirilebilirlik 
Oranı)

	Aşılar

	Nakliye Belgesi

	Sağlık Sertifikası

	Su Ürünleri Sağlığı

	Yeni Türler

	Teknik Personel İstihdamı

	Lojistik – İskele Gereksinimleri

	Girdi Temini

	Sürdürülebilir Yetiştiricilik

	Birliklerin Güçlendirilmesi

	İş Güvenliği

	Diğer Hususlar

II. GRUP: KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA İLİŞKİLER                
Başkan: Osman PARLAK

Başkan Yardımcısı: Hüseyin YILDIRIM

Raportör: Öznur BAŞRUH

KONULAR

	Desteklemeler

	Su Tahsisi

	Hidroloji Raporu

	 Su Hakları Raporu

	 Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile İlgili Sorunlar

	Devletin hüküm ve tasarrufu 
altındaki yerler ile ilgili so-
runlar

	TARSİM

	 Krediler

	 IPARD Uygulamaları

	Üretici Birlikleri Kanunu

	Kanun, Yönetmelik, Tebliğ 
vb. Mevzuatlar

	AB Anti Damping 
ve Sübvansiyon 
Soruşturmaları 

	Diğer Hususlar
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III. GRUP: PAZARLAMA VE SATIŞ
Başkan: Melih İŞLİEL

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Taçnur BAYGAR 

Raportör: Serhat TOPTAŞ

KONULAR

	Üretim ve Tüketim 
Planlaması

	Tüketimini Arttırıcı 
Çalışmalar

	 İşleme Değerlendirme

	Pazarlama Stratejileri

	İhracat

	Etiket-Barkot Uygulaması

	Et-süt Kurumu 
Müdahale Alımı

	Tanıtım ve Reklam 
Faaliyetleri

	Standart Uygulamaları

	Fiyat Mekanizması

	Birliklerin 
Güçlendirilmesi

	Diğer Hususlar



SONUÇ RAPORLARI
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I.GRUP: ÜRETİM, BESLEME VE BALIK SAĞLIĞI 
Başkan: Yavuz PAPİLA

Başkan Yardımcısı: Nadir USLU

Raportör: Hüseyin URÇUK

KONULAR

	Üretim Planlaması

	Üretim Sahaları

	Balık Besleme (FCR)

	Yemler (Yem 
Hammaddesi, Yem 
Fiyatları, Yem Kalitesi, 
Sindirilebilirlik Oranı)

	Aşılar

	Nakliye Belgesi

	Sağlık Sertifikası

	Su Ürünleri Sağlığı

	Yeni Türler

	Teknik Personel İstihdamı

	Lojistik – İskele Gereksinimleri

	Girdi Temini

	Sürdürülebilir Yetiştiricilik

	Birliklerin Güçlendirilmesi

	İş Güvenliği

	Diğer Hususlar
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I. ÜRETİM, BESLEME VE BALIK SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU SONUÇ        
RAPORU 

Çalışma Grubunda tartışılan konulara ilişkin çözüm önerileri özet olarak Aşı 
uygulamasının fiilen veteriner hekim tarafından yapılmasının mümkün olmaması 
nedeni ile veteriner hekim kontrolünde, bu konuda eğitilmiş almış personel 
tarafından yapılmasına yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasının sıkıntıları ortadan 
kaldıracağı ifade edilmiştir. 

Ülkemiz su ürünleri üretiminde tespit edilen balık patojenlerine karşı gerek ülke 
gerekse yetiştiricilik havzaları bazında uzmanlar tarafından oluşturulacak balık 
aşılama programlarına göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe 
teşkilatlarında görevli veteriner hekimler nezaretinde yapılması ve kayıt altına 
alınmasının bu konudaki birçok sorunu ortadan kaldıracağı bildirilmiştir. 

•	 Desteklemeler konusunda; desteğin direk nakit para olarak değil, özellikle yem, 
aşı, enerji vb. sabit giderlere verilmesi,

•	 Karadeniz bölgesinde yapılmakta olan kırmızı benekli alabalık yetiştiriciliğinin 
yeni gelişen bir tür olması nedeniyle “yeni tür” olarak desteklenmeye devam 
edilmesi, 

•	 Üreticiler tarafından Ziraat bankasından tarımsal kredi talep edildiğinde balık 
üretim tesislerinin ve kafeslerin şehir merkezlerinden uzak olması nedeni 
ile teminat olarak kabul edilmemesi veya expertiz değerlerinin düşük olarak 
değerlendirilmesi, 

•	 Açık deniz alanlarında faaliyet gösteren balık çiftliklerinin lojistik alan ve iskele 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak en kısa sürede çözüm bulunması,

•	 Bodrum bölgesinde bulunan 9 adet balıkçı barınağından uygun görülecek 3 
tanesinin denizdeki balık çiftliklerinin iskele ihtiyaçlarının karşılanması için 
kullanıma açılması ve çevre ve şehircilik bakanlığı tarafından başlatılan aşılama 
boylama alanlarına ilişkin çalışmanın tamamlanması,

•	 Mutlaka Su ürünleri ile ilgili politikaların oluşturulması ve bu politikaların ulusal, 
bölgesel ve yerel düzeyde olacak şekilde planlanması,

•	 Balık hastalıklarının tedavisinde balık yemlerine katılarak kullanılan 
antibiyotiklerin yem fabrikalarında yeme dahil edilmesi zorunluluğunun 
özellikle küçük üretim tesislerinde uygulama kabiliyeti olmaması nedeniyle 
eğitilmiş personel tarafından mahallinde uygulanması şeklinde yasal düzenleme 
getirilmesi,
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•	 Sürdürülebilir balık yetiştiriciliği için; hastalıklardan ari, sertifikasyonlu kapalı 
devre kuluçkahanelerinin oluşturulması, yaygınlaştırılması, bu işletmelerle 
birlikte Yetiştiricilik ve besleme konularında Ar-Ge çalışması yapan işletmelerinde 
destekleme kapsamına alınması,

•	 Su ürünleri mühendislerinin yetkileri ile ilgili yasal bir düzenleme bulunmaması 
ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli eğitim bakanlığının 
“NACE” kodlu meslek tanımlarında “su ürünleri mühendisliği” mesleğinin 
tanımının bulunmaması nedeni ile Su ürünleri mühendislerinin (alt kolları ile 
birlikte) kodlarının ve isimlerinin “NACE” koduna dâhil edilmesi gerektiği 
önemle vurgulanmıştır. Bununla ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde 
bulunulması,

•	 Orman ve Su İşleri Bakanlığından kiralanan balık üretim alanları için ilgili 
bakanlık tarafından takdir edilen arazi kira bedellerinin ve artışlarının çok 
yüksek olduğu dile getirilmiş bu durumun önüne geçilmesi için Gıda Tarım 
ve Hayvancılık bakanlığının uygulamakta olduğu kira tespit programının ilgili 
bakanlık tarafından da uygulanması için gerekli girişimlerde bulunulması.
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II. GRUP: KAMU KURUM VE KURULUŞLARIYLA İLİŞKİLER 
Başkan: Osman PARLAK

Başkan Yardımcısı: Hüseyin YILDIRIM

Raportör: Öznur BAŞRUH

KONULAR

	Desteklemeler

	Su Tahsisi

	Hidroloji Raporu

	 Su Hakları Raporu

	 Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ile İlgili Sorunlar

	Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki yerler ile ilgili 

sorunlar

	TARSİM

	 Krediler

	 IPARD Uygulamaları

	Üretici Birlikleri Kanunu

	Kanun, Yönetmelik, Tebliğ 

vb. Mevzuatlar

	AB Anti Damping ve 

Sübvansiyon Soruşturmaları 

	Diğer Hususlar
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II. KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLER ÇALIŞMA           
GRUBU SONUÇ RAPORU 

Çalışma Grubunda tartışılan konulara ilişkin çözüm önerileri özet olarak aşağıda 
sunulmuştur:

1. Desteklemeler:

Desteklemelerle ilgili iki görüş mevcuttur: 

•	 Alabalık ve Çipura-Levrek üretiminde doğrudan desteklemelerin kaldırılması ve 
bunun yerine dolaylı desteklemeler getirilmesi,

•	 Alabalık ve Çipura üretiminde doğrudan desteklemelerin devam etmesi.

2. Su Tahsisi, Hidroloji Raporu, Su Hakları 

•	 Su Ürünleri Yetiştiriciliği, su kullanımı önceliğinde beşinci sırada değil üçüncü 
sırada yer alması,

•	 Su ürünleri işletmelerine su tahsisi için, DSİ ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü 
koordineli çalışmalı, hazırlanan fizibilite raporuna göre, gerekirse beş yıldan 
daha fazla süreyle kiralama yapılması,

•	 Hidroloji Raporu ile ilgili özel şirketler aradan çıkarılmalı analizler DSİ tarafından 
yaptırılarak süre ve maliyet düşürülmesi,

•	 Alabalık yetiştiriciliği için gerekli su kriterleri mevcut durum göz önüne alınarak 
tekrar değerlendirilmeli, yatırım sonrası kullanım hakkı ile ilgili problem 
yaşanmaması için uzun süreli kiralamalar yapılmalı, kiralamaya esas su miktarının 
üreticilere tahsisi ile haklarının korunmasının sağlanması,

•	 Denizlerimiz, farklı oşinografik özelliklere sahip olup, belirlenen kriterler, deniz 
özelliklerine göre yeniden değerlendirilmesi.

3. Diğer İlave Sorunlar ve Çözüm Önerileri

•	 Karada kurulan su ürünleri üretim havuz ve müştemilatları bina niteliği taşımaz, 
bu nedenle emlak vergisinden muaf tutulması,

•	 Orman Alanlarında Başbakanlık İzni ile ilgili olarak bu tür orman ve hazine 
arazilerinin, kira ve geçiş hakkında bu izinden önce izin alanların bu mevzuata 
takılmadan önce tanınması ve izne tabi olmadan işlerin yürütülmesi.
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4. TARSİM

•	 TARSİM sigortasının sektörel maliyeti konusunda tanıtım ve bilinç eksikliği 
olduğu için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması. 

•	 TARSİM Sigortalı işletme sayısı arttırılması.

5. Kanun, Yönetmelik, Tebliğ v.b. Mevzuatlar

•	 İçme suyu kalitesinde suya ihtiyaç duyan alabalık gibi balıkların üretiminde; 
tesis kurulurken, kullanılan suyun niteliği, deşarj yeri, hazırlanan ÇED Raporu 
ve verilen taahhütnameler dikkate alınmalı ve Çevre İzin Muafiyeti getirilmesi,

•	 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ilgili maddesine veya yönetmeliğe geçici ilave 
bir madde eklenerek “Balık Çiftlikleri muaftır” ifadesi eklenerek su ürünleri 
yetiştiricilik tesislerinin çevre izninden muaf tutulması,

•	 Yine aynı şekilde, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında 
Yönetmeliğe ek bir madde ile“Karasal ortamdaki balık çiftlikleri hariçtir” ibaresi 
eklenerek izleme ve diğer maliyetlerin kaldırılması,

•	 Ulaşımın çok zor olduğu küçük Alabalık işletmeleri de düşünülerek, Çevre 
Danışmanı ve Su İzlemeleri maliyetleri devlet desteği ile Birlikler tarafından 
veya doğrudan devlet tarafından sağlanması,

•	 Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı 
Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik ve Denizlerde 
Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ bölgesel 
kriterler dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi,

•	 Balık çiftlikleri izlemelerinde bireysel değil bölgesel olarak, konunun uzmanları 
tarafından belirlenen sabit istasyonlarda 24 saat izleme yapılması, daha etkin ve 
yapıcı sonuçların alınması,

•	 Hassas alan mevzuatı tartışmaya açık ve doğrulanabilirliği şüpheli, bilimsel ve 
kanunlara aykırı durum oluşturduğundan ve sonuçları sektörde zararlara sebep 
olduğundan hukuki çözümlere gidilmesi,

6. Devletin Hüküm Ve Tasarrufu Altındaki Yerler

•	 Su kiralamasında olduğu gibi Ormanın da kiralamasında yetki Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmesi,

•	 Yapı Kullanım İzni ile ilgili bölgesel olarak değişen farklı uygulamalar mevcut 
olduğundan, havuz ve diğer yapılar için netlik sağlanması.
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7. Su Ürünleri Mühendisleri Meslek Yasası ve İstihdamı

•	 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği gereği balık çiftlikleri kapasitelerine göre 
belirli sayıda su ürünleri mühendisi istihdam etmek zorundadır. Su Ürünleri 
Mühendislerinin, mesleki tanımlarının ve diğer meslek grupları gibi mesleki 
haklarını kazanabilmeleri için, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği’ne; 
işletmelerce istihdam edilen Su Ürünleri Mühendislerinden ilgili odaya kayıt 
yaptırılması zorunlu hale getirilmeli, meslek odasına kayıtlı mühendis istihdam 
eden tesislere ise her bir mühendis için ilave destekleme verilmesi,

•	 Kamuda Su Ürünleri Mühendisleri için meslek tanımı yapılması, yetkilendirilmesi, 
üst Birliklerin Kamu ile işbirliği yaparak kurumlarda kadro düzenlemeleri 
yapılması,

•	 Özel sektörde çalışmakta olan Su Ürünleri Mühendislerinin geliri yükseltilmesi,

•	 Su Ürünleri Mühendisleri Derneğinin daha etkin hale getirilmesi,

•	 Su Ürünleri Mühendisleri organize olup, birlikler ve kuruluşlardan destek alarak 
mesleki çalıştaylar düzenlemesi,

•	 Birçok İşletmede Su ürünleri Mühendisleri tekniker gibi değerlendirilmektedir. 
Bu sebeple tekniker gibi ara eleman yetiştiren okullara ağırlık verilmesi ve 
mühendislerin daha etkin ve verimli değerlendirilmesi,

•	 Mesleki tanımlamanın eksikliğine itiraz edilerek Odanın gücünün kullanılması 
ve hukuki işlem başlatılarak mesleki yetki alınması.
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III. GRUP: PAZARLAMA VE SATIŞ 
Başkan: Melih İŞLİEL

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Taçnur BAYGAR 

Raportör: Serhat TOPTAŞ

KONULAR

	Üretim ve Tüketim 

Planlaması

	Tüketimini Arttırıcı 

Çalışmalar

	 İşleme Değerlendirme

	Pazarlama Stratejileri

	İhracat

	Etiket-Barkot Uygulaması

	Et-süt Kurumu Müdahale 

Alımı

	Tanıtım ve Reklam 

Faaliyetleri

	Standart Uygulamaları

	Fiyat Mekanizması

	Birliklerin Güçlendirilmesi

	Diğer Hususlar
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III. PAZARLAMA VE SATIŞ ÇALIŞMA GRUBU SONUÇ RAPORU

Çalışma Grubunda tartışılan konulara ilişkin çözüm önerileri özet olarak aşağıda 
sunulmuştur:

•	 Türkiye su ürünleri tüketiminin arttırılmasının yollarının tespiti,

•	 Soğuk zincir şartlarının sağlanması ve kalitenin korunması için balık halleri gibi 
tek satış noktalarının oluşturularak entegrasyonun sağlanması,

•	 Tüketici, üretici ve aracıların su ürünleri konusunda Bilgilendirilmelerinin 
sağlanarak ve eğitim çalışmalarının planlanması,

•	 Türkiye genelinde su ürünleri tüketimi ile ilgili net istatistiki bilgilerin sağlanarak 
ve bu konuda anketlerin yapılması ve su ürünleri tüketim olgusunun oluşturulması,

•	 Türkiye BALIK yiyor, başlığında Türkiye genelinde etkinlikler ile balığa olan 
farkındalığın oluşturulması,

•	 Konunun uzmanları Su Ürünleri Mühendislerinin işleme-pazarlama, ithalat- 
ihracat ve tüketim gibi sektörün tüm alanlarında yer almalarını sağlayacak hukuki 
düzenlemelerin yapılması,

•	 Kamu askeri, üniversite, özel şirket vb. kurumların yemekhanelerinde haftada 
en az bir kez su ürünleri tüketimine teşvik edilmesinin kanuni olarak yollarının 
araştırılması,

•	 Marka ürünlerin, iç piyasada daha fazla yer almasının sağlanması,

•	 Su ürünlerinin pişirme ve sunuş alternatiflerinin genişletilerek balığa olan talebin 
artırılması ve olumsuz önyargının önlenmesi,

•	 Sosyal medyanın su ürünleri satış ve tüketimi açısından daha etkin kullanılmasının 
sağlanması,

•	 Et ve süt kurumunun belirli dönemlerde üreticilerin elindeki su ürünlerinin 
toplanması ve iç piyasaya sunulması konusunda destek sağlaması,

•	 Su ürünleri ürün yelpazesinin genişletilmesi, kalitelerinin korunmasının 
sağlanması, ürünlerin analizlerinin yapılması için özel sektör ve üniversitelerin 
AR-GE ve birlikte çalışmalarının zorunlu tutulmasının yollarının aranması,
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•	 Su Ürünleri Üreticisinin pazarlama ve satış aşamasında mağdur edilmeden 
korunması için ilgili yönetmeliklerin ve desteklerin sağlanması,

•	 Türkiye Balık tüketiminde özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara ve bayanlara 
yönelik girişimlerde bulunulması,

•	 Tarım Bakanlığı, Sağlık bakanlığı ve üniversitelerin ortaklaşa hareket ederek, su 
ürünlerinin sağlık açısından öneminin ortaya konulmasının sağlanması,

•	 Su ürünleri tüketimine olan olumsuz algının yok edilmesi için Bakanlık, Birlikler, 
STG ve Üniversiteler olarak ortak girişimlerde bulunulması,

•	 İller genelinde, kanaat önderlerinin ilgili su ürünleri üretim ve işletmelerine 
davet edilerek konu ile ilgili doğru bilgilendirilmelerinin sağlanmasına öncülük 
edilmesini sağlamak,

•	 Yurt için su ürünleri tüketimini artırmak amacıyla Devlet tarafından KDV nin %1 
e düşürülmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasının sağlanması,

•	 Çocukların balık tüketimini özendirebilecek reklam ve çizgi filmlerin yapılmasının 
sağlanması. Ayrıca dizi filmlerin içerisine su ürünlerinin sağlık açısından önemini 
belirtir ifadelerinin kullanılmasının sağlanması,

•	 İlköğretim çağındaki öğrencilere şapka, tişört, top vb. reklam ürünlerinin 
gönderilerek reklam tanıtımlarının yapılmasının sağlanması,

•	 İnsanların aklında yer edebilecek su ürünleri ile ilgili maskot oluşmasının 
sağlanması,

•	 Dondurulmuş ürünlere uygulanan glaze oranlarının kontrol ve denetlemesinin 
yapılması,





DEĞERLENDİRME 
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DEĞERLENDİRME

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayının 3. Günü, genel değerlendirme oturumuna 
geçildi. Oturumu yönetmek üzere, Merkez Birlik Başkanı Faruk ÇOŞKUN, Merkez 
Birlik Başkan Yardımcısı İhsan BOZAN ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü, Yetiştiricilik Daire Başkanı Muharrem FİLİZ’ den oluşan bir divan 
belirlendi. 

Divan Başkanı Faruk ÇOŞKUN, iki gün boyunca çalışma gruplarının gündemlerinde 
yer alan konuları görüşerek, nihayetinde raporlarını hazırladıklarını belirterek, söz 
konusu raporların tüm katılımcılara takdim edilmesini istedi. 

Bu kapsamda, sözü ilk olarak, grup raporunu ve değerlendirmesini sunmak üzere 
“Pazarlama ve Satış Çalışma Grubu” Başkanı Melih İŞLİEL’ e verdi. 

Melih İŞLİEL sunumunda; su ürünleri yetiştiricilik sektörü olarak üretim ve 
ihracatla büyüdüklerini, ancak pazarlama konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek 
konuşmasına başladı. Çok çaba gösterilmesine rağmen kişi başı balık tüketimini, 
dolayısıyla, balığa olan talebi arttıramadıklarını, arzın fazla, talebin az olması 
nedeniyle, üretim planlaması yaparak, artık ihtiyaç ve talep kadar ürettiklerini 
açıklamıştır. Bunun çözümlenebilmesi içinde, kamu kuruluşları ve okullarla 
işbirliğine gidilmesi, okullarda balık-ekmek şenlikleri, kuruluşlarda balığın insan 
beslenmesindeki önemi, sağlıklı ve gerekli bir gıda ürünü olduğunun anlatılması 
ve empoze edilmesi çok faydalı olacaktır. Hallerde de sorun yaşıyoruz, hallerde 
balık satışını yapan tezgahtarların, yetiştiricilikten elde edilen ve satışa sunulan 
balıkların gıdasal önemini iyi anlamaları ve bu yönde eğitilmeleri faydalı olacaktır. 
Pazarlamada markalaşmayı oluşturamadık. Su ürünleri yetiştiricilik firma ve 
tesislerinin bu hususa önem vermeleri gerekmektedir. Sektörümüzün planlı 
büyümesi ve gelişebilmesi için, bu alanda hizmet veren Su Ürünleri Mühendislerinin 
mesleki gelişimleri ve donanımları da önem taşımaktadır. Öncelikle özlük haklarının 
iyileştirilmesi, bu sorumluluğu üstlenecek ve sektörü sırtlayacak bu genç neslin 
mesleki gelişimlerine katkı sağlamalıyız. Başta da söylediğim gibi, firma ve 
tesislerimizin profesyonelleşmesi ile, çipura ve levrek’ de artık ülke ihtiyacı ve 
satabildiğimiz kadar üretim yapıyoruz. Pazarda, sadece fiyat oynamalarıyla rekabet 
edemeyiz. Balık yetiştiriciliği üretim faaliyetlerinde en önemli husus kaynak 
yönetimi, iki yılda büyüyen ve Pazar arz edilecek hale gelen çipura ve levrek’ de, 
bu bekleme döneminin kaynak ihtiyacı ve yönetimi için iyi bir planlama yapılması 
gerekmektedir. Balık pişiriciliği modeli, sektörde ve tüketicilerde olumlu karşılandı 
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ve yaygınlaşıyor. İç bölgelerimizde de bunun yaygınlaştırılması lazım. AB üyesi 
rekabetçi ülkelerin talebi ve baskısıyla, Avrupa Birliği pazarında sorun yaşıyoruz. 
Ancak biz iç pazarımızı iyi organize ederek bu sorunu aşabiliriz. Tüketicimize, balık 
yetiştiriciliğinin iyi tanıtılması, elde edilen ürünün neden tercih edilmesi gerektiği 
iyi anlatılmalıdır. Yukarıda hallerle ilgili sorun yaşadığımız belirttim, bunun 
çözümlenebilmesi için Belediyelerle nitelikli bir işbirliğine girmeliyiz. Doğal avcılık 
uygulamaları nedeniyle, avcılığın yasak olduğu dönemde, Pazarda ve tezgahlarda, 
yalnızca, yetiştiricilikten elde edilen balıklar satılmaktadır. Bu dönem pazarlamada 
zamansal bir fırsattır, iyi değerlendirmeliyiz. 

Yine bir kez daha vurguluyorum, balık tüketme alışkanlığını arttırmak ve ürünümüzü 
tanıtmak için, reklam, tanıtım ve bilinçlendirme etkinliklerine ağırlık vermeliyiz. 
Antalya’ da yapılan G20 Zirvesinde yemekte lüfer balığı ikram edildi. Neden levrek, 
neden çipura, neden alabalık değil, işte kendimizi iyi tanıtmanın önemi bir kez daha 
ortaya çıkıyor. Balık yeme alışkanlığının ve tüketiminin arttırılması anacıyla bir 
kamu spotu hazırladık ve yayınlanıyor. Ancak yeterli değil, yenilerinin yapılması 
ve etkinlik sayısının arttırılması gerekir. Diğer bir konu KDV, bunun da yeniden 
görüşülmesi faydalı olacaktır. 

Sonuç olarak, markalaşma, doğru iletişim ve neden farklı olduğumuz hususlarının 
kamuoyuna iyi anlatılması lazımdır. 

Pazarlama ve Satış Çalışma Grubu Başkanının konuşmasını tamamlamasını 
müteakip, Divan Başkanı Faruk ÇOŞKUN, Melih Beye sunumu için teşekkür ederek, 
katılımcıların, söz konusu sunum ile ilgili soru ve görüşleri olup olmadığını sordu. 

İlk söz alan Yavuz PAPİLA : Sunumunuzda tavuk örneğini vermeniz iyi oldu, 
üretimin 600 bin tondan 2 milyon tona çıkmış olmasının bir başarı olduğunu, ancak 
bunda, bütün tavuk yanında, parça ve işlenmiş tavuk ürünlerinin pazara arzının da 
etken olduğunu söyleyerek; balıkta da aynı uygulamayı yapmamızın, özellikle fileto 
şeklinde pişmeye hazır, tüketici için kolaylık teşkil edecek ürün şeklinde pazara 
arzın etken olacağını ifade etmiştir. Bu uygulama balık tüketimini arttırır diye 
düşünüyorum. 

Cevaben Melih İŞLİEL : Alabalık için bu husus çok önemli, alabalığın fileto veya 
temizlenmiş olarak pazara arzı tüketimdeki tercihi ve ürünün raf ömrünü arttırır. 
Önemli marketlerde de böyle yer alıyor. Çipura ve Levrek’ de, tüketici olarak pek 
tercih edilmiyor. 
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Prof. Dr. İbrahim DİLER : Maalesef, tüketici tercihinde, kültür balığı veya deniz balığı 
gibi ayrımcı bir zihniyet oluşmuş. Melih Bey, sizinde dediğiniz gibi yetiştiricilik 
sektörü ve üreticiler kendilerini çok iyi tanıtmalı ve doğru iletişim kurmalıdırlar. Ben 
de Yavuz Beyin önerisine katılıyor ve balığın temizlenmiş ve işlenmiş olarak pazara 
arzının, tüketimi arttıracağı kanaatindeyim. 

Cevaben Melih İŞLİEL : Hal ve marketlerde, tüketici ile ilgili iletişimi halihazırda 
tezgahtarlar yapıyor. Bunlarda çoğunlukla bu konuda yetersiz, bizim söz konusu 
iletişimi arttırmak için mutlaka devrede olmak ve katkı sağlamak zorundayız. 
Özellikle Alabalığın, temizlenmiş veya fileto olarak pazara arzının arttırılması 
yönünde katkı sağlamalıyız. Pazar sorununu aşmak içim kendi iç dinamizmimizi 
mutlaka arttırmalıyız. Dış Pazar arzında önemli sorun olmasa da, Rusya pazarı tam 
olarak kapansaydı, burada da büyük sorun yaşardık. Bu nedenle iç pazara daha fazla 
önem vermeliyiz. 

Şükrü TOKLU : Ben Antalya yöresi Alabalık üreticisiyim. Deniz ürünleri dahil, bazı 
üreticiler tesislerinin yanına artık bir de balık pişirme ünitesi yaparak, ürünlerini daha 
çok pazarlama şansı yakalıyorlar. Ben de böyle bir tesis yaptım ve ürün pazarlamam 
arttı. Bu konuya Siz nasıl bakıyorsunuz?

Cevaben Melih İŞLİEL : Pazarlama açısından böyle bir etkinlik tabi ki iyi ve 
Ben de destekliyorum. Ancak üreticilerin kendi tesis alanları dışında böyle bir 
etkinliğe girmesi zor, o nedenle bu işin firmalaşması lazım. Merkez Birliğimiz 
koordinasyonunda, balık pişirme yerleri, standardizasyonu ve uygulanması 
konusunda, bir proje geliştirilebilir. Böylece mevzuata uygun yerlere balık pişirme 
tesisleri kurulur ve yaygınlaştırılır. Destek ve önem verilmesi gereken bir konu. 

Prof. Dr. Adem TEKİNAY : “Türkiye Balık Yiyor” iyi bir slogan, üniversite kesimi 
olarak iki yıldır dile getirdiğimiz bir konu var. Süpermarketlerde, öğrencilerimizi 
görevlendirerek, cumartesi ve Pazar günleri stant açıp, balık yemenin faydalarının 
anlatılmasının, tüketimi arttıracağını söylüyoruz. Ancak ilgi görmüyor, neden ?

Cevaben Melih İŞLİEL : Böyle bir etkinlik için öğrencileri görevlendirmek, mevzuat 
ve idari açıdan zor. Market yönetiminden de izin almak gerekiyor. Çalışma karşılığı 
para verilmesi gerekiyor, özlük hakları ile ilgili hukuki sorunlar devreye giriyor. 
Bu nedenle yaptırımı sıkıntılı. Ancak öğrencilerimizi, ülkesel bir anket çalışmasını 
içeren bir projede kullanabiliriz, böylece halkımızın balığı neden az tercih ettiği ve 
beklentileri ortaya konabilir. 
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Sabri EROL : Ana yol güzergahları üzerinde bulunan dinlenme tesislerinde, balık, 
özelliklede alabalık göremiyoruz. Sadece, bazı yerlerde, yola yakın alabalık 
tesislerinin açmış olduğu pişirme üniteleri bulunuyor. Bu tip tesislerin teşvik edilmesi 
pazarlamaya bir aktivite getireceği düşüncesindeyim. 

Cevaben Melih İŞLİEL : Bazı küçük işletmeler, elde ettikleri balıkları kendi 
imkanlarıyla uygun bir araçla civarlarındaki yerleşim birimlerinde dolaştırarak 
sattıklarını ifade etmekteler. Sizin verdiğiniz örnek ve bu tip çabalar, ferdi, lokal 
ve küçük gayretlerdir. Pazarlama sorunlarını aşmamızın temelinde, balık yeme 
alışkanlığının toplum bireylerine kazandırılması gelmektedir, temel çözüm budur. 

Divan Başkanı Faruk ÇOŞKUN, Pazarlama ve Satış Çalışma Grubu Başkanı Melih 
İŞLİEL’ e teşekkür ederek, müteakip sunumu yapmak üzere, “ Üretim, Besleme ve 
Balık Sağlığı Çalışma Grubu” Başkanı Yavuz PAPİLA’ yı kürsüye davet etmiştir. 

Yavuz PAPİLA sunumunda; Öncelikle çalıştaylar vesilesiyle yılda bir kez tüm 
yetiştiricilik sektörünün bir araya gelmesi sorunları görüşüp tartışması çok faydalı 
oluyor. Düzenleyenlere, emeği geçenlere ve katılanlara teşekkür ederek konuşmasına 
başladı. Balık üreticiliğinin meşakkatli ve masraflı bir faaliyet olduğunu belirterek, 
bu üretim faaliyetinde müteakip senelerde, özellikle üretim girdilerinde oluşan 
artışların sektörü çok olumsuz etkilediğini belirtmiştir. İş Güvenliği Yasasındaki 
yeni yaptırımların işletmeler 20.000 TL. ek mali yük getirdiğini, dolar ve avro ‘ da 
meydana gelen aşırı yükselmenin de olumsuz yansıdığını söyledi. Biz balık üreticileri, 
başta yem veya yem ham maddeleri olmak üzere üretim girdilerini dolar veya avro 
olarak alıp, ürünümüzü TL olarak satıyoruz. Bu da mali dengesizlik yaratıyor. Su 
kiralama bedelleri, enflasyon oranında değil, bir önceki yıl kira bedelinin 2 - 2,5 katı 
hesaplanarak önümüze getiriliyor.Üretim maliyetimiz sürekli, yüksek olarak artıyor. 
Devletimiz üretim faaliyetlerimizi düzenlemek amacıyla kanun, yönetmelik gibi 
mevzuatlar uyguluyor. 

Ancak, şimdi vereceğim örnek gibi bazılarını uygulamak mümkün değildir. Balık 
aşılama yetkisi ilgili mevzuat gereği Veteriner Hekimlerinde bulunmaktadır. 
Bu diğer hayvancılık üretim faaliyetlerinde karşılanabilmesine rağmen, bin ve 
milyonlarca adet balıkla faaliyetini yürüten balık üretim tesisleri için mümkün 
olmamaktadır. Bu kadar balığı aşılayacak sayıda Veteriner Hekim’ de bulamazsınız. 
Bu nedenle, Bakanlığımızın aşılama mevzuatını, balık üretim tesisleri ve üreticileri 
için kolaylıklar içerecek şekilde mutlaka revize etmesi, düzenlemesi zorunludur. 
Orman içi arazilerde üretim yapanlar, kiralamalarını önceden yaptıkları için, izahı 
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olmayan kira artışlarını ve kiralarını ödemeye devam ediyor, ancak kiralama 
işlemlerinde kira bedelinin 2- 2,5 katı bir bedeli güvence olarak ödemek zorunda 
bırakılıyoruz, korumakla da yükümlü olduğumuz kiralamış olduğumuz orman 
arazisinde, kira artışını gerektirecek ne gibi etkenler olmaktadır, bu çelişkinin 
giderilmesi gerekmektedir. Bir diğer husus, yem fabrikalarındaki uygulamalar ile 
ilgili, örneğin: talepte bulunan herhangi bir üretim tesisi için 500 kg antibiyotikli 
yem üreteceksiniz, önce yem üretim standını iyice temizleyeceksiniz, söz konusu 
antibiyotikli yemi ürettikten sonra, yeniden temizlik yapıp, normal seri üretime 
geçeceksiniz. Meri mevzuat gereği bu işlemler zorunlu, ancak zaman ve üretim 
kapasitesi kaybına neden olmaktadır. Bu hususa da çözüm getirilmeli. Sonuç 
olarak, mevcut kanun, yönetmelikler gibi ilgili tüm mevzuatın, kolay uygulanabilir 
hale getirilmesi faydalı olacaktır. Yetiştiricilik sektörümüze, Alabalık, Çipura , 
Levrek gibi türlerin yanında, alternatif yeni türlerin kazandırılması araştırma ve 
denemelerine çok olumlu bakıyoruz. Bu konunun teşvik edilmesi faydalı olacaktır. 
Bakanlığımız biz su ürünleri üreticilerine doğrudan destek vermektedir. Ancak bu 
uygulama nedeniyle Avrupa Birliği nezdinde sıkıntı yaşamaktayız. Desteklemelerin, 
doğrudan değil, dolaylı destekleme yani üretim girdilerine verilen destek olarak 
yapılması pazarlamada uluslararası rekabet şansımızı arttıracaktır. Ülkemizdeki 
bankacılık kredi uygulamaları, proje bankacılığı şeklinde değil, ipotek bankacılığı 
şeklinde yapılmaktadır. Kredi talep ettiğimizde, Banka tarafından gayrimenkul 
ipoteği istenmektedir. Mevcut veya kuracağımız tesisin ve elde ürünün ipotek 
edilmesi yoluna gidilmesi, kredi kullanım kolaylığımızı artıracaktır. Su ürünleri 
kredilerinde böyle bir mevzuat uygulamasının düzenlenmesi ve yürürlüğe alınması, 
sektörümüzün daha da gelişmesine katkı sağlayacaktır. Bir diğer husus, denizel 
üretim tesislerimizin karasal yerlerinin olmaması sorunudur. Başta aşılama olmak 
üzere, karasal alanda gerçekleştirilecek faaliyetler için yerleri bulunmamaktadır. 
Denizel işletmeleri yoğun olduğu Bodrum ve civarı için acil ve hızlı çözüm için, 
bu bölgede bulunan 9 balıkçı barınağının 3 ünün, söz konusu işletmelerimizin 
karasal alan faaliyetleri için tahsisi ile çözümlenebilir. Hastalıklar konusu da 
önemli, özelikle yavru üretiminde hastalıklarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bu 
konuda, sürdürülebilir ve koruyucu hekimlik uygulamalarının etkinleştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması faydalı olacaktır. Ayrıca, Su Ürünleri Mühendislerinin, balık 
hastalıkları ile ilgili yetki ve sorumluluklarını arttırıcı mevzuatın hazırlanması, 
sonuçlandırılarak bir an önce uygulamaya alınması gerekmektedir. 
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Üretim, Besleme ve Balık Sağlığı Çalışma Grubu Başkanının konuşmasını 
tamamlamasını müteakip, Divan Başkanı Faruk ÇOŞKUN, Yavuz Beye sunumu için 
teşekkür ederek, katılımcıların, söz konusu sunum ile ilgili soru ve görüşleri olup 
olmadığını sordu. 

Şükrü TOKLU : Anlaşılır, içten bir anlatımla yaptığınız grup sunumunuz için çok 
teşekkür ederim. Siz, yurtdışı bağlantısı olan bir kişi olarak AB ve diğer ülkelerde 
yetiştiricilik konusunda bilgi ve tecrübe sahibisiniz, Benim sorum Avrupa’ daki balık 
çiftliklerinin durumu nasıldır? İkinci olarak merak ettiğim husus ise, uluslar arası 
pazar rekabetinde, bizim ülke yetiştiricileri gibi yaptırıma maruz kalan ülkeler var 
mı? Yoksa bize mi böyle yaptırımlar uygulanıyor? 

Cevaben Yavuz PAPİLA : Gururla söylemek isterim ki, Dünya’da mevcut su ürünleri 
üretim tesisleri içinde en modern tesisler ülkemizde bulunmaktadır. Başka bir ülkede 
gördüğüm bir balık işleme tesisindeki, özellikle hijyen yönünden karşılaştığım 
olumsuz manzara, bizim ülkemizdeki tesislerde olsa, hemen kapatılır veya çok ağır 
yaptırımlara maruz kalır. AB nezdinde karşılaştığımız yaptırım, doğrudan destekleme 
sebebiyle olmuştur, tesislerimizle ilgili bir sorun bulunmamaktadır. 

Mustafa AYDEMİR : Desteklemelerin devamından yanayız. Ancak daha önce ifade 
edildiği gibi doğrudan destek şeklinde değil, yem, akaryakıt, SSK primi gibi dolaylı 
destek şeklinde uygulanması daha doğru olacaktır. 

Yavuz PAPİLA : Avrupa ‘ da bize yaptırım uygulaması isteyen ülke sorumluları, 
eğer Türkiye olarak doğrudan desteği kaldırırsak, yaptırım talep ve şikayetlerinden 
vazgeçeceklerini ifade etmişlerdir. 

Bunun üzerine söz alan, konu ile ilgili kamu temsilcisi Gülden KATIRCIOĞLU 
: Dünya Ticaret Örgütünün mevzuatı ve uygulamaları gereği, baz olarak alınan, 
alınan teşvik ve desteklemelerin incelenmesi sonucu, firma bazlı elde edilen fayda 
% 2 ‘ yi aşıyorsa, inceleme ve yaptırıma tabi tutulabiliyor. Tabi ki, doğrudan destek 
uygulanması, fayda içerisinde önemli bir yer tutuyor. Ancak bunun farklı (dolaylı 
) olarak yeniden uygulamaya alınması, firmanın fayda yüzdesini çok düşürmüyor. 
Esas olan, tekrar söylüyorum, firma bazlı faydanın % 2 ‘yi aşmaması gerekir. 

Divan Başkanı Faruk ÇOŞKUN, Üretim, Besleme ve Balık Sağlığı Çalışma Grubu 
Başkanı Yavuz PAPİLA’ ya teşekkür ederek, müteakip sunumu yapmak üzere, “ 
Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkiler Çalışma Grubu” Başkanı Osman PARLAK’ 
ı kürsüye davet etmiştir. 
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Osman PARLAK sunumunda; Ben de az önce gündeme gelen desteklemelerle 
ilgili konuya değinmek istiyorum. Bu konu bizim grubumuzda da ayrıntılı olarak 
görüşülüp tartışıldı. Değerli katılımcılar, Ben dört yıldır, çalıştaylarda, grup başkanı 
olarak görev yapıyorum, samimiyetle belirtmek isterim ki, bugüne kadar tespit edilen 
hiç bir sorunumuz çözüme kavuşabilmiş değildir. Bu durumla ilgili kuruluşları veya 
sorumluları itham etmiyorum. Belirlenen sorunların çözüme kavuşturulabilmesi, 
sektör ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile merkez birliği, birlikler, 
üreticiler, ihracatçılar, yani herkesimin ve herkesin sahip çıkması ile mümkündür. 
Üretici Birlikleri mevzuatı gereği su ürünleri yetiştiricileri veya üreticileri, birliğe, 
birliklerin merkez birliğine üye olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu durumda, 
üreticiler ve üretici firmalar güçlü, ancak merkez birliği ve birlikler güçsüz bir 
konuma sahiptir. Desteklemeler konusunda, yetiştiriciler, birlikler, hatta merkez 
birliğimiz yönetim kurulu üyeleri arasında bile görüş ayrılıkları bulunmaktadır. 

İşe bilimsel taraftan bakmamız lazım. Çipura ve Levrek’ de doğrudan desteğin 
kalkmasını Bakanlıktan talep ettik. Ekonomi Bakanlığından gelen temsilcinin 
açıklamaları çok önemli ve dikkate alıp desteklemelerle ilgili geleceğimiz doğru 
planlamalıyız. İşletmelerin % 75’ i, 50 tonun altında üretim yapan işletmelerdir. 
Bunlara desteğin devam etmesi yararlı olur. Ancak büyük kapasiteli üretici firmalar 
ise desteğin kaldırılmasını istiyor. Özetle bu konuda ortak bir fikir oluşturulamıyor. 
Avrupa Birliği Üretici Örgütüne üye olmadığımızdan ülke olarak temsil 
edilemiyorduk ve uluslar arası konularda bilgi sahibi olamıyor, gerektiği durumda 
kendimizi savunamıyorduk. Kısa adı FEAP olan Avrupa Birliği Üretici Örgütüne 
üyelik şartlarımızı yerine getirdik, artık kendimizi ve haklarımızı savunabileceğiz. 
Sigorta güvencesi çok önemli bu nedenle TARSİM’ den yerince yararlanmalıyız. 
Ziraat Bankası kredilerinden yeterince yararlanamıyoruz. Şayet yararlansaydık, 
acaba buda mı AB nezdinde sorun olacaktı. Hiç şüphesiz ki, desteklemelerin, su 
ürünleri yetiştiricilik sektörünün hızlı gelişmesine önemli katkısı olmuştur. Ancak 
gelinen noktada, desteklemelerin yeniden ele alınıp, yeni bir model geliştirilmesi 
zarureti hasıl olmuştur. Grubumuzda bu husus ile ilgili bir öneri getirilmiş olup, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Başkanlığı ve koordinasyonunda ilgili tüm kurum 
ve kuruluşların katılımıyla bir komite veya çalışma grubu oluşturularak, konunun 
etraflıca görüşülmesi ve yeni bir model geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Değerli katılımcılar, sektörümüzde sorunlar artmaktadır. Güncel olarak, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının çevre uygulama ve yaptırımları ile hastalıklar ve mücadele 
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( aşılama) konusu öne çıkmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, çevresel 
mevzuatlarla ilgili uygulama ve yaptırımları, biz yetiştiricileri ve üreticileri zor 
durumda bırakmaktadır. Balık yetiştiricilerini ve yetiştiricilik faaliyetlerini, yani 
bizleri iyi tanımamaları nedeniyle, tesislerimizi çevresel anlamda farklı kategorilerde 
göstererek, ağır ve fazla mali yük getiren uygulamalara maruz bırakmaktadırlar. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı taşra kuruluşlarıyla iyi ve sıkı ilişkiler içinde 
olmamız ve kendimizi iyi tanıtmamız yoluyla, bu sorunun çözüme kavuşmasına bizde 
katkı sağlamalıyız. İhracat konusunda da sıkıntılar bulunmaktadır. AB ülkelerinden 
ve Norveç ‘ den ithal edilen balıklarda gümrük vergisi alınmamaktır, yani gümrükten 
muaftır. Ancak, ülkemizden gönderdiğimiz balıklarda ise % 8 gümrük vergisi 
uygulanmaktadır. Biz yetiştirici ve üretici firmaların uluslar arası ticaret rekabetini 
kısıtlayan bu çelişkinin çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı ile ilgili de orman alanlarında kiralama yoluyla tesis kuran yetiştiricilik 
işletmelerin yükümlü olduğu kira bedelleri ve artış oranları bu tesislerimize aşırı 
mali yük getirmektedir. İlgili bakanlıkla bu hususunda çözümlenmesi faydalı 
olacaktır. IPARD imkanlarından yeterince faydalanmıyoruz, söz konusu imkanların 
denizel alanları kapsayacak şekilde genişletilmesi çok iyi olacaktır. Su Ürünleri 
Mühendislerinin sektörümüzün gelişmesine ve büyümesine önemli katkıları 
olmuştur. Bunların özlük haklarının iyileştirilmesi ile ilgili düzenlemelerin yapılması, 
sektörümüze katkılarını daha da arttıracaktır. 

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle İlişkiler Çalışma Grubu Başkanının konuşmasını 
tamamlamasını müteakip, Divan Başkanı Faruk ÇOŞKUN, Osman Beye sunumu 
için teşekkür ederek, katılımcıların, söz konusu sunum ile ilgili soru ve görüşleri 
olup olmadığını sordu. 

Ahmet SERMED : Bugün 3. ve son gününü gerçekleştirdiğimiz çalıştayımız, başarılı, 
verimli ve güzel geçmiştir. Benim bir önerim olacak; yetiştiricilik sektörümüze 
emeği geçmiş büyüklerimizin, bir sonraki çalıştayımıza davet edilmeleri ve 
teşekkürlerimizle birlikte birer plaket ile onurlandırılmaları çok iyi olacaktır. 
Halihazırda, sektörümüzde, yemciler ile üreticiler arasında sorun yaşanmaktadır. 
Daire Başkanımızdan bir ricam olacaktır, yemlere katılan yem hammaddelerinin 
menşei ve miktarını belirleyecek ve kontrol edecek, bir Referans Laboratuarı 
kuralım. Böylece yemciler ile üreticiler arasında bir güven ortamı oluşturarak, iki 
kesim arasındaki olumsuz durumu ortadan kaldırmış oluruz. 
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Yavuz PAPİLA : IPARD destekleri için istenen şartlar içerisinde, şayet tesis kiralık ise 
5 yıllık kiralama süresi zorunluluğu isteniyor. Bu da mevcut durumuzla uyuşmuyor. 
Bunu nasıl çözeriz?

Osman PARLAK : Devlet arazilerinin kiraya verilmesi meri mevzuat gereği uzun 
zaman alıyor. Şayet kiralanacak arazi Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü uhdesinde ise müsaade işlemleri, Başbakanlığa kadar gidiyor ve 
iki yıl gibi uzun bir sürede sonuçlanabiliyor. Evet, mevcut arazi kiralama sürelerimiz 
IPARD ‘ ın istediği kira süresi ile uyuşmuyor. Su kiralama süresi 15 yıl, bu nedenle 
bunda bir sıkıntı bulunmamaktadır. Halihazırda TBMM ‘ de bulunan Su Ürünleri 
Kanunu, kabul edilir ise, tüm bu yetkiler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 
devredilmiş olacak. Böylece sıkıntı ve taleplerimiz, sektörümüzün sorumlusu olan 
ve faaliyetlerimizi iyi tanıyan Bakanlık nezdinde çözümlenebilecektir. 

Divan Başkanı Faruk ÇOŞKUN, daha sonra, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğünden Yetiştiricilik Daire Başkanı Muharrem FİLİZ’ e söz verdi. 

BSÜGM-Yetiştiricilik Daire Başkanı Muharrem FİLİZ : Yetiştiricilik sektörünün 
tümünü bir araya getiren böyle faydalı ve çözüm üretici bir toplantıyı düzenledikleri 
için Başta Yönetim Kurulu Başkanı Faruk ÇOŞKUN olmak üzere Merkez Birliğimiz 
Yönetim Kurulu üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerime 
başlamak istiyorum. Üniversitelerden katılan kıymetli hocalarıma katıldıkları ve 
yaptıkları değerli katkılar için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. İlgili (paydaş) 
kamu kurum ve kuruluşlarından iştirak eden değerli temsilciler ve tabi ki siz kıymetli 
üreticilere katılım ve katkılarınız için teşekkür ediyorum. Su ürünleri yetiştiriciliği 
konusunda katıldığım ilk çalıştay, sizlerin, talep, katkı, sorunlar ve çözüm önerileri 
ile ilgili söylemiş olduğunuz hususları not aldım. Bunları Genel Müdürlükte daha 
sonra inceleyip değerlendirerek, çözüm getirmeye çalışacağım. 

Ahmet ATEŞTEPE : Çevre İl Müdürlükleri, çevre izni alınması için talimat verdi. 
Bu iş çok sıkıntı yaratacak, bir an önce çözümlenmesi gerekir. Çevre Bakanlığı 
biz balık üretim tesislerini, çok ilginç ve yanlış bir şekilde, ilgili yönetmelik ve 
listelerde, sanayi atığı üreten tesisler kapsamında mütalaa etmiş. Biz mi kendimizi 
anlatamıyoruz. 

Faruk ÇOŞKUN : Değerli üreticiler, Merkez Birliği olarak ve bizzat Ben, bu konunun 
halli için çok uğraştım. Çevre Bakanlığının üst düzey yetkilileri ile birebir görüşmeler 
yaptım, kurum olarak defalarca yazıştık, alınan cevap “ değerlendireceğiz” oldu, 
ancak bugüne kadar bir sonuç alınamadı.
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En son tüm yazışma ve alanda karşılaştığımız sorunlar ile ilgili hususları bir dosya 
haline getirerek, Avukatımız vasıtasıyla İdare Mahkemesine dava açtık. Mahkeme 
kısa sürede incelemeyi tamamladı ve karar, Çevre Bakanlığının yaptırım ve 
uygulamaları sonucu cezai bir duruma maruz kalınmadığından ve dosyada bununla 
ilgili bir belge olmadığından usul yönünden görüşülemediği ve talebimizin reddi 
yönünde karar verilmiştir. 

Mahmut ALTIPARMAK : Orman’la, kiralamalarla ilgili görüşmeler yaptım. 
Kira artış hesaplamalarında, oranın %1 ‘ e çekilmesi lazım. Bu konu ile ilgili bir 
komisyon oluşturulması ve görüşmelerin yapılması çok faydalı olur. Desteklemeler 
hususunda benim tespitim, kullanılma niyetinde sıkıntı yaşandı, olumlu kullananda 
oldu, maalesef olumsuz yönde kullananda ( suistimal eden) oldu. 

Osman PARLAK : Mahmut Bey, siz bölgenizde çalışkan ve girişken bir kişisiniz. 
Malumunuz güçlü bir örgütlenmeye ihtiyacımız bulunmaktadır. Halihazırda Merkez 
Birliğimize bağlı 18 Birlik vardır, halbuki 35 Birlik daha kurabiliriz. Sizden ricamız 
ve isteğimiz, bu işe siz önderlik ederek, yörenizde bir birlik kurulmasını sağlayın. 

Divan Başkanı Faruk ÇOŞKUN, daha sonra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında, 
Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yapmış ve su 
ürünleri sektörüne emeği geçmiş Doç. Dr. Ali ERYILMAZ’ a söz verdi. 

Doç Dr. Ali ERYILMAZ : Yetiştiricilik sektörünün tümünü bir araya getiren böyle 
faydalı ve çözüm üretici bir toplantıyı düzenledikleri için Başta Yönetim Kurulu 
Başkanı Faruk ÇOŞKUN olmak üzere Merkez Birliğimiz Yönetim Kurulu üyelerine 
ve emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Toplantı 
format ve seviye olarak çok güzel hazırlanmış. Ben Bakanlık bünyesinde Daire 
Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak hizmet ettim. Burada dile 
getirilen konu ve sorunları 1985-1995 yıllarında da konuşuyorduk. Sorunlar bir türlü 
çözüme kavuşturulamıyor gibi bir kanıya sakın kapılmayın. Kendinizi ifade etmeye 
ve tanıtmaya devam edin. Su ürünleri yetiştiricilik sektörü çok öenmli bir aşama 
kaydetmiştir. 1985 de 2300-2400 ton üretimden,10 sene sonra 100 misli üretime 
ulaşmış (230.000 ton) bir sektörden bahsediyoruz. Bu sektör faaliyetleri sırasında, 
ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla sıkıntılar hep olmuştur. Bunların çözümü için hep 
beraber gayret göstermeliyiz. Kendimizi tanıtmaya, üretim faaliyetlerimizle ilgili 
bilgiler vermeye devam edersek, başta Orman ve Su İşleri ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlıkları olmak üzere ilgili kuruluşlarla sorunlarımızı çözüme kavuşturabiliriz. 
Su Ürünleri Yetiştiricilik Sektörü, benim gurur duyduğum bir sektördür. Bana da 
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konuşma fırsatı verdiğiniz için Divan Başkanı Faruk ÇOŞKUN’ a ve dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ederim. 

Divan Başkanı Faruk ÇOŞKUN, müteakiben, Merkez Birlik Başkan Yardımcısı ve 
yetiştiricilik sektörünün en önemli ve güçlü firmalarından birinin Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili İhsan BOZAN ‘ a söz verdi. 

İhsan BOZAN : Üç gündür yoğun bir çalışma temposu içerisinde devam eden bir 
çalıştay gerçekleştirdik. Ben de, gerek grup başkanlarının, gerekse katılımcıların 
soru ve önerileri sonucu bazı notlar aldım ve bunlarla ilgili açıklamalar yapacağım. 
Üretimde esas olan üretim planlamasıdır. Bu da iki yolla gerçekleşir, birincisi ne kadar 
üretim yapmalıyız? ikincisi üretim sahalarımız yeterli mi? Muğla ve İzmir bölgesinde 
üretim alanları doldu. Üretim artışı yapabilmemiz için yeni üretim alanları bulmalıyız. 
TBMM gündeminde olan Su Ürüneri Kanununun görüşülüp, kabulünü müteakip, bu 
konu ile ilgili yetki ve sorumluluk Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına geçecektir. 
Bu aşamadan sonra bu hususu daha kolay ve planlı gerçekleştirebiliriz. Üretimde 
arz talep dengesine dikkat ediyor muyuz? Tekrar ediyorum, üretim planlaması çok 
önemli. Piyasada şu andaki durum, talebin az, arzın fazla olduğu şeklindedir. Pazar 
sorununu mutlaka çözmeli, yeni pazarlar bulmalıyız. Biz şirket olarak TARSİM ‘ le 
değil, yabancı sigorta şirketi ile çalışıyoruz ve memnunuz. Ziraat Bankasının, kredi 
kullanımında istediği gayrimenkul güvencesinin halli ile ilgili çalışmalar yapıldığı 
ifade edilmektedir. Bu iş çözümlenirse, kredilerden yararlanma oranımız artacaktır. 
Desteklemeler konusunda ise, gerçekleştirdiğimiz ticaret ve aldığımız destekleme 
sonucu kar edemiyorsak, yani destekleme zararımıza oluyorsa, neden destekleme 
alalım. Çipura ve levrek’ de desteklemenin kaldırılmasını istedik. Ekonomi 
Bakanlığından katılan temsilcinin açıkladığı gibi, desteklemeler sonucu, firma bazlı 
elde edilen fayda % 2 ‘ yi aşmaması gerekir. Önemli olan buna dikkat etmemizdir. 
Desteğe karşı değiliz, ancak az öncede söylediğim gibi zararımıza oluyorsa, tedbir 
almalı, yeni düzenlemeler getirmeliyiz. Su Ürünleri Mühendisleri ile ilgili konu 
her çalıştayda ve gruplarda dile getiriliyor. Sayısal anlamda, üretim tesislerimiz ve 
firmalarımızda su ürünleri mühendisi çalıştırma zorunluluğu anlaşılır gibi değil, 
aslında çalıştırılacak mühendis sayısının, üretim kapasitemizle orantılı olmasıdır. 
Su Ürünleri Mühendisleri, aşı yapma, sağlık sertifikası imzalama yetkisi gibi bazı 
uygulamalarda sorumlu olabilmelidir. Veteriner Hekim zorunluluğu esnetilmelidir. 
Çevresel sorunlar ve özellikle atık su veya deşarj suyu analizi yaptırımları gibi 
uygulamalar sıkıntı yaratmaktadır. Balık üretim tesislerimiz, başta kimyasal oksijen 
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ihtiyacı (KOİ) olmak üzere, istenen tüm atık su izleme kriterleri ile uyumludur, hatta 
belirlenen limit değerlerin çok altındadır. Bu konunun halli için Çevre Bakanlığı 
nezdinde gerekli çabanın gösterilmesi gerekir. 

Yem fabrikalarımız, oldukça modern teknolojiyle üretim yapmaktadır. Elde edilen ürün 
kaliteli ve istenen şekildedir. Ülkemizde, üretilen balık yemlerini analiz edebilecek 
sayı ve düzeyde laboratuar bulunmaktadır. Zaten kaliteli yem hammaddesi kullanılır 
ise, elde edilen yemde kaliteli olacaktır. Sözlerimi tamamlarken, çalıştayımızın 
düzenlenmesinde emeği geçenlere, katılan ve katkıda bulunanlara, birlik başkan ve 
temsilcilerine, üreticilerimize teşekkür eder, hepinize saygılar sunarım . 

Divan Başkanı Faruk ÇOŞKUN, tüm katılımcılara, davete icabet edip katıldıkları, 
yaptıkları değerli katkı, görüş, öneriler nedeniyle; Merkez Birliği, sektör ve şahsı 
adına teşekkür ederek, bir sonraki yılda görüşebilme temennisiyle, su ürünleri 
yetiştiriciliği çalıştayını sonlandırmıştır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

1) Çalıştayımıza üreticilerimiz, yemcilerimiz, tedarikçilerimiz, üretici örgütlerimiz, 
ilgili kurum ve kuruluşlarımız, üniversitelerimiz sivil toplum kuruluşlarımız ve 
basın mensuplarımız dâhil yaklaşık 350 kişi katılmış olup, Ülke genelinde tüm 
paydaşların katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda sektörümüzle ilgili planlama, 
üretim, yem, pazarlama ve tüketim vb. konularda kaydedilen gelişmeler 
paylaşılmış, yaşanan sorunlar tartışılmış ve tavsiye amaçlı çözüm önerileri 
ortaya konmuştur. 

2) Su ürünleri yetiştiricilik sektörümüz için hayati öneme sahip olan su ürünleri 
yetiştiricilik alanlarının belirlenmesi, tahsisi ve kiralama yetkisini Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığına verecek olan ve AB mevzuatı ile uyum çalışmaları 
kapsamında “Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Taslağı”nın, diğer kurumlarla uzlaşılarak bir an önce yasalaştırılması gerekir. 

3) Açık deniz alanlarında faaliyet gösteren balık çiftliklerinin lojistik alan ve iskele 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak en kısa sürede çözüm bulunması,

4) Deniz balıkları yetiştiriciliği yapılan kıyı bölgelerimizdeki balıkçı barınaklarından 
uygun olanların balık çiftliklerinin kullanımına açılması ve yetiştiricilerin iskele 
taleplerinin karşılanması,

5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan aşılama boylama alanlarına 
ilişkin çalışmanın ivedilikle tamamlanması,

6) Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından balık üretim alanları ile ilgili olarak 
takdir edilen ve çok yüksek olan orman arazi kira bedellerindeki artışın makul 
seviyeye çekilmesi, 

7) Orman arazilerinde faaliyet gösteren ve daha önce izinleri alınmış ve kiralaması 
yapılmış olan su ürünleri işletmelerinin yeniden kiralanmalarında Başbakanlıktan 
görüş alınması konusundan muaf tutulması, 

8) DSİ’nin su ürünleri işletmelerine su tahsisi ile ilgili Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü koordineli çalışması, su kiralamalarının beş yıldan daha fazla 
süreyle yapılması,

9) Hidroloji Raporu ile ilgili özel şirketlerin aradan çıkarılması, ölçümlerin DSİ 
tarafından yaptırılarak süre ve maliyetlerin düşürülmesi,
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10) TARSIM sigorta bedellerinin uygun fiyatta olması, TARSİM Sigortalı işletme 
sayısı arttırılması ve bunun için TARSİM sigortası ile ilgili tanıtım, eğitim ve 
bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması,

11) Kaliteli sularda yetişen alabalık gibi balıkların üretiminde; tesisler kurulurken, 
kullanılan suyun niteliği, deşarj yeri, hazırlanan ÇED Raporu ve verilen 
taahhütnameler dikkate alınarak Çevre İzninden muaf tutulması,

12) Ülkemizdeki alabalık işletmelerinin büyük bir çoğunluğunun 50 ton/yıl 
kapasitenin altında, ulaşımın çok zor olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren aile 
tipi küçük işletmeler olduğu dikkate alınarak, “Çevre Danışmanı, Su Numunesi 
Alımı, Analizi ve İzleme vb.” maliyetlerin Devlet tarafından karşılanması,

13) Üç bir tarafı denizlerle çevrili olan Ülkemizde, her bir denizimizin farklı 
oşinoğrafik özelliklere sahip olması nedeniyle, Denizlerde Balık Çiftliklerinin 
Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının 
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik ve Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği 
Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğin bölgesel özellikler dikkate alınarak 
yeniden değerlendirilmesi ve revize edilmesi

14) Daha sağlıklı ve etkin sonuçlar alabilmek için; Denizlerdeki Balık Çiftliklerinin 
İzlenmesinin “Bölgesel” olarak yapılması ve izlemenin konu uzmanlarınca, 
belirlenen sabit istasyonlardan düzenli olarak yapılması,

15) Sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği için; hastalıklardan arî, sertifikalı, kapalı 
devre kuluçkahanelerinin kurularak yaygınlaştırılması, bu “Kuluçkahane” ve 
“Yetiştiricilik” konularında AR-GE çalışması yapan işletmelerin de destekleme 
kapsamına alınması,

16) Bölgelerimizdeki üretilen ve tüketilen su ürünleri miktarları, pazar durumu, 
tüketim alışkanlıkları ile ilgili araştırmalar ve anketler yapılarak bu konuda 
sağlıklı bilgilerin temin edilmesi sağlanması ve Devletimizce sağlanacak tanıtım 
desteği ile halen çok düşük olan su ürünleri tüketimini arttırmaya yönelik, 
tüketimi teşvik edeci çalışmaların ve tanıtım kampanyalarının yapılması,

17) Sağlanacak “Tanıtım Desteği” ile “Türkiye BALIK yiyor” sloganı ile Türkiye 
genelinde etkinlikler düzenlenerek balığa olan farkındalığın arttırılması,

18) Desteklemelerden yapılan kesintilerin %1 ‘ e çıkarılması ve ülke balıkçılığının 
gelişmesi ve tüketimin arttırılması içinde tüketim desteği oluşturularak, birliklere 
aktarılması,
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19) Kamu askeri, üniversite, özel şirket vb. kurumların yemekhanelerinde haftada en 
az bir kez su ürünleri tüketiminin teşvik edilmesi,

20) Balık tüketimini arttırabilmek için, özellikle ilköğretim çağındaki çocuklara 
ve bayanlara yönelik girişimlerde bulunulması, çocukların balık tüketimini 
özendirebilecek reklam ve çizgi filmlerin yapılması, öğrencilere şapka, tişört, 
top vb. dağıtılarak onlara su ürünlerinin tanıtılması, sevdirilmesi ve tüketim 
alışkanlığı kazanmalarının sağlanması,

21) Etiketli barkotlu marka ürünlerin, iç piyasada yer almasının sağlanması,

22) Tüketiciye sunuş ve pişirme alternatiflerinin genişletilerek su ürünleri tüketimin 
daha cazip ve kolay hale getirilmesi,

23) Kamuoyundaki kültür balıkları ile ilgili mevcut ön yargı ve olumsuz imajın 
pozitif yönde değiştirilmesi, su ürünlerinin önemi ve su ürünleri tüketiminin 
özendirilmesi ve arttırılması için sosyal medyanın etkin olarak kullanılması, 

24) Baraj göllerinde üretim yapan alabalık işletmelerinde Nisan, Mayıs ve Haziran 
aylarında su sıcaklığı çok yükseldiği ve mecburen toplu hasat yapmak zorunda 
oldukları için, Et-Süt kurumunun bu mevsimde müdahale alımı yaparak üreticinin 
mağdur olmasını önlemesi, 

25) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerce 
müştereken “Su Ürünlerinin Sağlık Açısından Önemi” konusunda kamuoyunun 
bilgilendirilmesi,

26) Son yapılan düzenleme ile yemde kaldırılan KDV’nin, yurtiçi su ürünleri 
tüketimini artırmak amacıyla balık satışlarında da kaldırılması, 

27) Dondurulmuş ürünlere uygulanan glaze oranlarının Gıda Tarım ve Hayvancılık 
İl Müdürlüklerince daha düzenli bir şekilde kontrol ve denetlemesinin yapılması,

28) Su Ürünleri Mühendislerinin yetkilerine ilişkin yasal bir düzenlemeye gidilmesi, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının meslek 
tanımlarına “Su Ürünleri Mühendisliği”nin de girebilmesi için “Su Ürünleri 
Mühendisliği” isminin ve kodunun SGK NACE Koduna (Avrupa Toplumunda 
Ekonomik Faaliyetlerin İstatistik Sınıflaması) dâhil edilmesi,

29) Su Ürünleri Mühendislerinin diğer meslek grupları gibi mesleki haklarını 
kazanabilmeleri için, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği’ne; işletmelerce 
istihdam edilen Su Ürünleri Mühendislerinden ilgili odaya kayıtlarının 
yaptırılmasının zorunlu hale getirilmesi,
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30) Özel sektörde çalışmak isteyen/çalışan Su Ürünleri Mühendislerinin teknik 
donanımlarını arttırmaları ve dolayısıyla gelirini yükseltmeleri,

31) Su Ürünleri Mühendisleri Derneğinin Üretici Birlikleri ve ilgili kurumların 
desteğini alarak mesleki çalıştaylar düzenlemesi,

32) Su Ürünleri Teknikeri gibi ara eleman yetiştiren okullara ağırlık verilmesi,

Bu önerilerin yerine getirilebilmesi için, üreticilerimizin de üzerine düşen 
sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği gibi, bölgesinde veya ilinde bulunan 
birliklere yeterince katkı sağlaması, birlikten güç doğar ilkesinden hareketle, 
birliklerin güçlenmesini sağlayacaktır. Birliklerde, daha aktif olacağı için, güçlü ve 
etkin çalışabilecektir.
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IV. SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK

ÇALIŞTAY GÜNDEMİ 

1.GÜN – 25 Şubat 2016, Perşembe

10.00 -10.30

 Açılış 

 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

 Sinevizyon Gösterisi

10.30 - 11.30

Açılış Konuşmaları 

Faruk COŞKUN
Merkez Birliği Başkanı

Ahmet DALLI 
Antalya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü

Dr. Durali KOÇAK
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü

11.30 - 12.30 Toplu Fotoğraf Çekimi

12.30 - 14.00 Öğle Yemeği

14.00 - 18.00

Grup Çalışmaları

1. Grup: Üretim, Besleme ve Balık Sağlığı

2. Grup: Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkiler

3. Grup: Pazarlama ve Satış

15.30 - 16.00  Çay -Kahve Molası

16.00 - 18.00  Grup Çalışmaları Devam

19.00 -  Akşam Yemeği
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2.GÜN – 26 Şubat 2016, Cuma

09.30 - 11.00 Grup Çalışmaları Devam

11.00 - 11.15 Çay -Kahve Molası

11.15 - 12.30 Grup Çalışmaları Devam

12.30 - 14.00 Öğle Yemeği

14.00 - 17.00 Grup Çalışmaları Devam

15.30 -16.00 Çay -Kahve Molası

17.00 - …….. Grup Değerlendirme Raporunun Hazırlanması

19.00 - …….. Akşam Yemeği

3.GÜN – 27 Şubat 2016, Cumartesi

09.30-10.30
Çalışma Grubu Raporlarının
Grup Başkanlarınca Sunumu

10.30-11.30 Çalışma Grubu Raporlarının Değerlendirilmesi

11.30 - ……. Kapanış

12.00 - ……. Öğle Yemeği



KATILIMCI LİSTESİ
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ADI SOYADI KURUMU
Abdulkadir GÖNCÜ
Abdullah ARVAS
Abdullah DEMİR
Adnan SÖNMEZ
Ahmet ABDULLAHOĞLU
Ahmet DALLI
Ahmet CANSIZ
Ahmet BAŞPEHLİVAN
Ahmet ATEŞTEPE
Ahmet ATAMAN
Ahmet GÜLDAL
Ahmet Adem TEKİNAY
Ali UYSAL
Ali BAYSAL
Ali Yıldırım KORKUT
Alim CAN
Alper UYAR
Alper ALP
Aras ERKİL
Arif BIYIK
Arif BAYSAL
Arife DULLUÇ
Atabey ŞAHİN
Aydın AKKURT
Ayhan Salih EKİZ
Ayşen Tuğba UYSAL
Aytaç Levent IŞIK
Aytekin SÖZEN
Bahattin BOLEL
Bahri Serhat ATALAY
Barış AŞIK
Bayram ÖZTÜRK
Bedri TÜRKAY
Bekir ÖZTÜRK
Bekir KELEŞ
Bekir DOĞAN
Berke KARDEŞ
Bilal AKBULUT

Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik Madde Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş

Van Su Ürünleri Yet.Üretici Birliği

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitü Müdürlüğü

Çameli Alabalık Üretim Birliği

 Azer Su Ürünleri Ltd.Şti 

GTHB - Antalya İl Müdürlüğü 

Eski Tagem Daire Başkanı

Uğurlu Balık

Mersu Su Ürünleri Yem San.Tic.Aş

GTHB-Kütahya İl Müd./Domaniç İlçe Müdürlüğü

GTHB- İzmir İl Müdürlüğü

Katip Çelebi Üniversitesi

GTHB-Muğla İl Müd./ Milas İlçe Müdürlüğü

 Baysallar - Elazığ

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

Isparta-Su Ürün. Yetiş. ve Üret. Birliği

Ertuğ Balık Üretim Tesisleri San.Tic.Aş

GTHB- Elazığ İl Müdürlüğü

 Kahramanmaraş İçsu Yetiştiricileri ve Üretici Birliği 

GTHB-Isparta İl Müdürlüğü

 Baysallar – Isparta 

GTHB-Isparta İl Müdürlüğü 

Tlos Seafood Su Ürünleri Tic. Aş

Batman- Su Ürn. Yetş. Üretici Birlik Başkanı

GTHB- Muğla İl. Müd./Fethiye İlçe Müdürlüğü 

GTHB-İzmir İl Müdürlüğü

Çobanlar Alabalık

Kızılırmak Su Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti

GTHB-Muğla İl Müdürlüğü

Serhat Alabalık

GTHB-Tekirdağ İl Müdürlüğü

Kayseri İli İç Su Ürünleri Üretici Birliği Ltd.Şti

Elazığ İli Ve İlçeleri İç Su Ürünleri Birliği

Eğner Alabalık

 Yeşilırmak Alabalık

GTHB-Kayseri İl Müdürlüğü

Olivka Tarım Ürünleri

Trabzon Su Ürünleri Merkez. Arş. Enst.Müdürlüğü 
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ADI SOYADI KURUMU
Bilgehan BİRSİN
Bilhan FİLİZKAN
Birol YILMAZER
Birol BAKİ
Birol KARA
Burcu Karakaş BASSE
Bülent CANATAN
Bülent Hamza ÇEBİ
Bünyamin TAŞKIN
Cafer GÜNDÜZ
Can SOYSAL
Celalettin MÜLKÜT
Cevat YILMAZ
Ceyhun GENCER
Çağatay OKTAY
Demir ALPAY
Deniz TULUK
Deniz SAKARYA
Derya ÖZÇELİK
Doç.Dr. Ali ERYILMAZ
Dr.Ali AYAR
Dr.Cafer BULUT
Dr.Durali KOÇAK
Dr.Hüseyin POLAT
Dr.İsmail MERT
Durdu AKDAĞ
Ekrem SAM
Emine KOÇ
Emre YILDIRIM
Emre DÖN
Ender ŞAHİN
Engin MARAŞLI
Engin CAN
Enver AYDIN
Erbil BAŞRUH
Erdem ÖZSOY
Erdem GÜNER
Erdem ERMAN

GTHB-Aydın İl Müd./Bozdoğan İlçe Müdürlüğü

Agromey Gıda Ve Yem Tic A.Ş

GTHB-Kırklareli İl Müdürlüğü

Sinop Üniversitesi - Su Ürünleri Fakültesi

Çameli Alabalık Üretim Birliği

Biomar Sagun Yem Sanayi A.Ş

GTHB-Kayseri İl Müdürlüğü

Olivka Tarım Ürünleri

Seydikemer İlçe Mal Müdürlüğü

Çakır Balıkçılık Malzçsan.Tic.Ltd.Şti

Agromey Gıda Ve Yem Tic A.Ş

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

GTHB-Elazığ İl Müdürlüğü

Alltech Biyoteknoloji

GTHB-Bolu İl Müdürlüğü

İzmir Su Ürünleri Yet. Üretici Birliği.

 GTHB-Kütahya İl Müd./ Domaniç İlçe Müdürlüğü  

 Akgöl Balıkçılık 

 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

Eski TÜGEM Genel Müdürü

TAGEM 

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Eğirdir

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Eski KORGEM Genel Müdür Yardımcısı

Eski KORGEM Genel Müd.Yrd.

GTHB-Sivas İl Müdürlüğü

GTHB-Kayseri İl Müdürlüğü

 

Kayseri Su Ürünleri Birliği Yayla Alabalık

GTHB-Muğla İl Müd./ Bodrum İlçe Müdürlüğü

Narlı Su Ürünleri Ltd.Şti

GTHB-Muğla İl Müd. /Seydikemer İlçe Müdürlüğü

Gözde Matbaası 

GTHB-Muğla İl Müdürlüğü 

Muğla Kültür Balıkçıları Derneği

GTHB-İzmir İl Müdürlüğü

HASAT TÜRK Gazetesi

GTHB – Antalya İl Müdürlüğü 
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ADI SOYADI KURUMU
Erdinç ÜNLÜ
Erdoğan AKSOY
Ergül KESER
Erhan ÇELİK
Erkal GEDİKLİ
Erol SABRİ
Ersen KORKMAZ
Ertuğrul GÜNDOĞDU
Ertuğrul ÇAKIR
Ertuğrul AYDIN
Esen ERGİN
Eşref ŞEN
Eşref ARSLAN
Evrim ERDEMİR
Eyüp YILMAZ
Faruk COŞKUN
Fatih YÜKSEL
Fatih MADEN
Fatih ERSOY
Fatih İÇTEN
Ferrahi SARAÇOĞLU
Fethi ATAY
Fikri ÇİNAK
Gökhan GÜLLÜ
Gökhan SOYKÖSE
Gönül Saniye ÖZOK
Gözde Naz UYANAN
Gülden KATIRCIOĞLU
Hakan ÇAĞLARIRMAK
Halil AKDEMİR
Halil Serdar CAFEROĞLU
Halis YAŞAR
Haluk TUNCER
Hamit KOCABAŞ
Hamit COŞKUN
Hamza POLAT
Hamza FIRAT
Harun KURUL

 Ada Alabalık Limited Şirketi

Aksoylar Su Üretim.Tar.San.ve Tic.Aş

GTHB-Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

Agromey Gıda ve Yem Tic A.Ş

GTHB-Bilecik İl Müdür Yardımcısı 

GTHB-Aydın İl Müdürlüğü

Akvaplast ve Pen San.

Nesne Elektronik

Çakır Balıkçılık Malz.San.Tic.Ltd.Şti

 

 GTHB – Muğla İl Müdürlüğü 

Seydikemer Orman İlçe Müdürlüğü

GTHB-Muğla İl Müd./Milas İlçe Müdürlüğü

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Çameli Alabalık Üretim Birliği

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği 

Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Birliği

Ay-Tunç Su Ürünleri

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

GTHB-Muğla İl Müdürlüğü

Azer Su Ürünleri Ltd.Şti

Elazıg İl ve İlçeleri İçsu Ürünleri Birliği

DÜNYA Gazetesi

 Yavuzlar Balıkçılık Ve Su Ürünleri 

GTHB-Rize İl Müdürlüğü

GTHB-İzmir İl Müdürlüğü

Egevizyon Yem Katkı

Dış Ticaret Uzmanı

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhr.İth.A.Ş

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhr.İth.A.Ş

 Antalya Vali Yardımcısı 

GTHB-Aydın İl Müd./Didim İlçe Müdürlüğü 

Akuvatur Su Ürünleri

Tuğçe İnşaat. Yakıt Taş.Gıda ve Tic Lt.Şti

 

Trabzon Su Ürünleri Merkez. Arş. Enst.Müdürlüğü 

GTHB-Aydın İl Müd./ Bozdoğan İlçe Müdürlüğü

Biomar Sagun Yem Sanayi A.Ş
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ADI SOYADI KURUMU
Hasan YURDUSEV
Hasan AKKUZU
Hasan Murat YATALAKOĞLU
Hayal DEMİRHAN
Hayati İLGİÇ
Hayri ÖZTÜRK
Hayri DENİZ
Hayri AKSOY
Hikmet ÖZTÜRK
Hulusi PAR
Hüseyin ZENGİN
Hüseyin YILMAZ
Hüseyin YILDIRIM
Hüseyin URÇUK
Hüseyin SALİHOĞLU
Hüseyin AKBAŞ
Hüseyin GÖZÜŞİRİN
Hüseyin Hilmi ÖTER
Hüseyin Yavuz PAPİLA
İ.Sinan TOPLU
İbrahim MOTUĞAN
İbrahim BİBEROĞLU
İcabi ÇAĞAN
İhsan SABRİ KOL
İhsan ERDAL
İhsan BOZAN
İlkay DEMİRHAN
İlker COŞKUN
İlknur Taçyıldız ZORLU
İlyas KILIÇ
İrfan SARGIN
İrfan ERDEN
İskender KUŞKU
İsmail SEZGİN
İsmail KÜÇÜK
İsmail ÇOBAN
İsmail AVCI
Jessıca Jaxıon HARM

 GTHB-Çanakkale İl Müdürlüğü

Trabzon- Üretici 

Kahramanmaraş İçsu Yetiştiricileri ve Üretici Birliği

GTHB- Muğla İl Müdürlüğü 

Ertuğ Balık Üretim Tesisleri San.Tic.Aş

GTHB-Samsun İl Müd./Bafra İlçe Müdürlüğü

Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği 

Fırat Su Ürünleri

Biomar Sagun Yem Sanayi A.Ş

Çameli Alabalık Üretim Birliği 

Dollvet Veteriner Aşı İlaç Biyolojik Madde Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş

GTHB-Aydın İl Müdürlüğü

Muğla Alabalık Yetiştiricileri Üreticileri Birliği

Selina Su Ürünleri Tic.Ltd.Şti

Trabzon-İç Su Ürünleri Yetiştiricileri ve Üreticileri Birliği

GTHB-İzmir İl Müdürlüğü

Fırat Alabalık

GTHB-Adana İl Müdürlüğü

Bağcı Balık Gıda Ve Enerji Ürt.San.ve Tic A.Ş

Agromey Gıda Ve Yem Tic A.Ş

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhr.İth.A.Ş

Doğu Karadeniz Kültür Balıkçılığı 

GTHB-Samsun İl Müdürlüğü 

 

Pelda Alabalık

Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi A.Ş

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Selina Su Ürünleri Tic.Ltd.Şti

GTHB-İzmir İl Müdürlüğü

Akua - Med Dollvet

GTHB-Sivas İl Müdürlüğü 

Kartalkaya Alabalık Çiftliği

 GTHB-İzmir İl Müdürlüğü

Sezginler Ltd Şti

Devlet Su İşleri

Çoban Alabalık

Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi A.Ş

Biomar Sagun Yem Sanayi A.Ş
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ADI SOYADI KURUMU
Kadir ÖZDEMİR
Kadir DOĞAN
Kamil SANAÇ
Kemal PÜLTEN
Kemal PALA
Kemal DUYMAZ
Kenan HURMA
Koray TUÇDAN
Kostas DOMALİS
Levent TÜMGELİR
Levent ÖZKAN
Levent KAYI
Leyla ATAMA
M.Şükrü TOKLU
M.Taner CİĞER
Mahmut İLTİR
Mahmut ALTIPARMAK
Mehmet ERİŞ
Mehmet ŞAHİN
Mehmet ÖNDER
Mehmet ÇATALKAYA
Mehmet AYTAÇ
Mehmet ARAS
Mehmet GÜVEN
Mehmet Ali AKPINAR
Mehmet Hanifi ESEN
Mehmet Nuri YILMAZ
Mehmet Şah ECER
Melih İŞLİEL
Metin POLAT
Metin KILINÇLI
Mikail FİDAN
Muhammet DEMİR
Muhammet Ali AKYAZ
Muhammet Enes HÜYÜKLÜ
Muharrem FİLİZ
Muharrem AKSUNGUR
Murat YILDIRIM

GTHB-Aydın İl Müdürlüğü 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GTHB-Elazığ İl Müdürlüğü

 Aqua Life Dergisi 

GTHB-Van İl Müdürlüğü

Agromey Gıda Ve Yem Tic A.Ş

Hurmalar Alabalık Tesisi

 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

Biomar Sagun Yem Sanayi A.Ş

GTHB-Aydın İl Müd./Bozdoğan İlçe Müdürlüğü

GTHB-İzmir İl Müdürlüğü

Mersu Su Ambalaj

AA - Gazeteci

Antalya İç Su Ürünleri

Agromey Gıda Ve Yem Tic A.Ş

GTHB-Muş İl Müdürlüğü

Altındere Alabalık Üretim

 Çameli Alabalık Üretim Birliği 

 Narlı Su Ürünleri Ltd.Ştii 

Önder Alabalık

 Emekli Mühendis 

Karadeniz Çavuş Balıkçılık

Göksun Su Ürünleri Üret.Paz.Ltd.Şti

GTHB-Mersin İl Müdürlüğü

Elazığ İl ve İlçeleri İçsu Ürünleri Birliği

GTHB-Malatya İl Müdürlüğü

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Akua - Med Dollvet

Su Ürünleri Tanıtım Grubu

GTHB--Muğla İl Müd./ Seydikemer İlçe Müdürlüğü

Eğner Alabalık

Elazığ İli ve İlçeleri İç Su Ürünleri Birliği

GTHB-Van İl Müdürlüğü

Muhammet Ali Akyaz Ltd Şti

GTHB-Gaziantep İl Müdürlüğü 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

TAGEM 

GTHB-Kayseri İl Müdürlüğü 
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ADI SOYADI KURUMU
Murat ERSOY
Murat EMEKTAR
Murat DAĞ
Murat ÇETİN
Mustafa MEMOĞLU
Mustafa KÖKDUMAN
Mustafa DURNA
Mustafa CELAYİR
Mustafa BAĞCI
Mustafa AYDEMİR
Mustafa SÖNMEZ
Muttalip SÖNMEZ
Nadir USLU
Nazan DEMİR
Nazif EKİCİ
Necdet KARAKUŞ
Necip Murat ŞAHİN
Necip Ümit TÜRKMEN
Nejdet YAVUZ
Nejdet GÜDÜL
Nezif AKGÜN
Nimet KAVUZ
Oğulcan SAGUN
Oğuzhan KUZUCU
Okan BİLGİÇ
Orhan UNÇEL
Orhan BÜLBÜL
Osman SARIDOĞAN
Osman PARLAK
Ömer YAVUZ
Ömer TUNÇ
Ömer SÖNMEZ
Ömer DURHAN
Özden ÇELİK
Özer AKÇAM
Özgür ARACIOĞLU
Özgür Doğan DEMİR
Özkan ÖZBAY

Eski Kepez Su Ürünleri Üretim Tesisi Müdürü 

Karadeniz Çavuş Balıkçılık 

Sızır Alabalık 

Bensu Su Ürünleri Ltd Şti.

Ayder Doğa Alabalık

GTHB-Samsun İl Müdürlüğü

GTHB-Sivas İl Müdürlüğü

Elazığ İl ve İlçeleri İçsu Ürünleri Birliği 

GTHB-Konya İl Müdürlüğü

Aydemir Alabalık

GTHB-Elazığ İl Müdürlüğü

Çameli Alabalık Üretim Birliği

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitü Müdürlüğü

 GTHB – Muğla İl Müdürlüğü 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

 Muğla – Seydikemer 

Yavuzlar Balıkçılık ve Su Ürünleri

Orman Genel Müdürlüğü

GTHB-Adıyaman İl Müdürlüğü

 Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 

İstanbul Su Ürn. ve Hays.Ürün. İhr.Birliği 

GTHB-Bilecik İl Müdürlüğü

GTHB-Muğla İl Müd. /Ortaca İlçe Müdürlüğü

Defne Tur Su Ürünleri Üretici Tic. Ltd. Şti

GTHB-Kahramanmaraş  İl Müdürlüğü

Sarıdoğan Alabalık

Kuzey Su Ürünleri

Yavuzlar Balıkçılık ve Su Ürünleri

Tunç Alabalık

Ösunar Ltd.Şti

Berhan A.Ş

Sınırlı Sorumlu Yapağlı Köyü Tar.Kalk.Koop.

Çamlı Yem Besicilik A.Ş

Çamlı Yem Besicilik A.Ş

GTHB-Şanlıurfa İl Müdürlüğü

 Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü 



IV. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı

59

ADI SOYADI KURUMU
Özkan KEKEÇ
Öznur BAŞRUH
Panos LOGOS
Pınar KARAGÖZ
Prof. Dr.Ertan TAŞKAVAK
Prof. Dr.İbrahim DİLER
Prof. Dr.Osman ÇETİNKAYA
Prof. Dr.Özkan ÖZDEN
Prof. Dr.Soner ALTUN
Ramazan SÖNMEZ
Rıza AYDINLIK
Sabri EROL
Saim TERZİOĞLU
Sait ÖZTUNÇ
Salih GÜNANAN
Sami TURAN
Sarp PAKKANER
Savaş DOĞAN
Sebahattin ERGİN
Selahattin GÜRÇAY
Selahattin İsmail AYDIN
Selçuk Bora YILMAZ
Selman GALİOPOĞLU
Senan KURT
Serdar CEYLAN
Serdar KAÇMAZ
Serhat TOPTAŞ
Serkan MURAT
Serkan MALAY
Sermet ALPER
Servet YILMAZ
Seyfi Ali AĞDEPE
Sezer SABAZ
Sırrı KAYHAN
Sıtkı AKGÖL
Sinan ÇALGIN
Soner ALTUN
Süleyman ŞAKAR

Tekir Alabalık Ltd Şti

Raportör

Biomar Sagun Yem Sanayi A.Ş

 GTHB-Burdur İl Müdürlüğü

Ege Üniversitesi- Su Ürünleri Fakültesi

Süleyman Demirel Ünv. -Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi

Süleyman Demirel Ünv. -Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi 

İstanbul Ünv. Su Ürünleri Fakültesi

Uludağ Üniversitesi -  Veteriner Fakültesi

Çameli Alabalık Üretim Birliği

GTHB-Bursa İl Müdürlüğü

GTHB-Balıkesir İl Müdürlüğü 

Bağcı Balık Gıda Ve Enerji Ürt.San.Ve Tic A.Ş

Van Su Ürünleri Yet. Üretici Birliği

Hamsa Alabalık

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Alltech Biyoteknoloji

Gazeteci – Su Dünyası 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü

Aydın Maliye Bakanlığı

GTHB-Aydın İl Müdürlüğü

Akvaplast Ve Pen San.

Berhan A.Ş

 Bensu Su Ürünleri Ltd Şti. 

GTHB-Kütahya İl Müdürlüğü 

Raportör

AA- Gazeteci

Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhr.İth.A.Ş

Kayseri Su Ürünleri Birliği Yayla Alabalık 

Gözde Matbaası

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Eski PUGEM Daire Başkanı

Yemsis

Akgöl Balıkçılık

GTHB-Tunceli İl Müd./Çemişgezek İlçe Müdürlüğü

GTHB-Aydın İl Müd./Bozdoğan İlçe Müdürlüğü

 Yıldız Üniversitesi – İstanbul 
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ADI SOYADI KURUMU
Süleyman MUTLU
Süleyman KÖKSALAN
Süleyman Sırrı ERDOĞAN
Şaban SARIKAYA
Şaban ÇAKMAK
Şakir ÇINAR
Şakir Fırat ERKAL
Şamil GÜNHAN
Şener YERLİ
Şener SERİN
Tahsin KESKİN
Tamer ÖZDEMİR
Tamer EVCİNOĞLU
Tamer DEMİRKAN
Taner YILDIRIM
Taner ŞEKER
Tanju ÖZDEMİRDEN
Tayfun AĞSARAN
Tolga URUK
Tuba UMAY
Tuğba SERİN
Tuğrul Nuhan ÇİÇEK
Tuncay ŞENER
Tuncay SEVİNÇ
Turan İRİŞ
Turan GÜZEL
Tülin ERDEM
Ufuk BURAK
Uğur TAHANCI
Umut Taner TOKLU
Uzay ŞENTÜRK
Ümit GÜLAP
Ümit Raşit BİRKOL
Vedat YÜKSEL
Veysi İPEK
Volkan KILIÇ
Yasin ÖZBEK
Yaşar ÖZKAN

Kütahya İli İçsu Ürünleri Yetiştiricileri Birliği

Kale Alabalık

Konya

GTHB-Muğla İl Müd./Fethiye İlçe Müdürlüğü

Sezgin Alabalık

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Eğirdir

GTHB-Burdur İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Bakanlığı

Agromey Gıda Ve Yem Tic A.Ş

Fet Elektronik San.Ltd.Şti

GTHB-Aydın İl Müdürlüğü

GTHB-Trabzon İl Müdürlüğü 

Çamlı Yem Besicilik A.Ş

Demirkan Su Ürünleri

GTHB-Bodrum İlçe Müdürlüğü 

Bafa Su Ürünleri

GTHB-Muğla İl Müd./Milas İlçe Müdürlüğü

 Mersu A.Ş.

Agromey Gıda ve Yem Tic A.Ş

GTHB-Muğla İl Müd./Milas İlçe Müdürlüğü 

 Fet Elektronik San.Ltd.Şti 

Bafa Su Ürünleri

Çameli Alabalık Üretim Birliği

Çamlı Yem Besicilik A.Ş

 Van Zemzem Alabalık Ltd Şti

Reis Alabalık

GTHB-Sinop İl Müdürlüğü

GTHB-Torul İlçe Müdürlüğü

Selina Su Ürünleri Tic.Ltd.Şti

Toklu Alabalık

Çamlı Yem Besicilik A.Ş

Umut Gemicilik

İzmir Su Ürünleri Yet. Üretici Birliği

Tlos Seafood Su Ürünleri Tic. Aş

GTHB-Batman İl Müdürlüğü

İlknak Su Ürünleri San. ve Tic. A.Ş

Özbekler – Denizli 

GTHB-Antalya İl Müdürlüğü
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ADI SOYADI KURUMU
Yavuz KABASAKALOĞLU
Yılmaz ÜNAL
Yılmaz TOPKOPARAN
Yusuf Ersin EKİCİ
Yücel DOĞAN
Yüksel BAŞ
Zahide GÜNGÖR
Zeki DEMİRBİLEK
Zeynep YILDIZ
Zülküf YILDIRIMOĞLU

Sızır Alabalık

GTHB-Manisa İl Müdürlüğü

GTHB-Elazığ İl Müdürlüğü

GTHB-İzmir İl Müdürlüğü

Elazıg İl ve İlçeleri İçsu Ürünleri Birliği

Çameli Alabalık Üretim Birliği

2 A Özel Eğitim Danışmanlık

Çameli Alabalık Üretim Birliği 

Muğla Alabalık Yetiştiricileri Birliği 

GTHB-Malatya İl Müdürlüğü
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SPONSORLARIMIZ

 EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

 İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ 

 İZMİR SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ 

 BODRUM VE MİLAS SU YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ 

 KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İHRACAT-İTHALAT VE TİC. A.Ş. 

 ABALIOĞLU YEM-SOYA VE TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 

 AGROMEY GIDA VE YEM SANAYİ TİC. A.Ş. 

 BİOMAR-SAGUN YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. 

 ÇAMLI YEM BESİCİLİK SANAYİ TİCARET A.Ş. 

 GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHR. VE İTH. A.Ş. 

 KIZILIRMAK SU ÜRÜNLERİ SANAYİ TİC. LTD.  

 KUZEY SU ÜRÜNLERİ SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ. 

 MARSİS SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ A.Ş. 

 NORDZEE SU ÜRÜNLERİ İHR. SAN. TİC. A.Ş. 

 DEFNE-TUR SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHR. İTH. SAN. VE TİC. ŞTİ. 

 SKRETTING YEM ÜRETİM TİCARET A.Ş.

 AKVAPLAST PLASTIK VE DENİZ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. 

 KANYON SU ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ. 

 AKUAMAKS SU ÜRÜNLERİ, DENİZCİLİK, İMALAT,  İTH. İHRC. TEK. HİZ. 

 ÇAKIR BALIKÇILIK MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

 HORATALAR SU ÜRÜNLERİ BESİCİLİK İNŞ. TUR. NAK. TİC. LTD. ŞTİ. 

 YAVUZLAR BALIKÇILIK SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 

 SELİNA SU ÜRÜNLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

 FET KULUÇKA DOLAPLARI 
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Ülkemiz kültür balıkçılığı konusunda bölgesinde lider 
olup, Dünyada önemli bir aktör olma yolunda hızla 
ilerlemektedir.


