
ANTALYA İLİ İÇSU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ 
BİRLİĞİ

2007 den bu yana birlik başkanlığı 
yapıyorum. O günden bu güne çok değişik 
sorunlarla uğraştık.ele alınan sorunları 
bakanlığımızın çözüme odaklı yaklaşımı ile çözdük .

Her soruna bir çözüm getirişimizde mutlu 
olmanın tadını çıkarmadan  yeni sorunlarla 
karşılaştık.bir büyüğümüzün dediği gibi bir kum 
tepesini aştıkça başka bir kum tepesi ile 
karşılaşıyoruz..

Bütün bu gerçekliğe rağmen sektörümüz ülke 
genelindeki işletmelerin çoğundan iyi durumdadır. 
Aracı olan ve yardımcı olanlara teşekkür ediyorum.1



• Bu yılki çalıştayımızın bana göre en iyi 
yanı birlik başkanlarına sunum yapma 
olanağının verilmesidir. ANTALYA birlik 
başkanı olarak bundan memnun 
olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu 
vesile ile birliğimizi tanıtmak ve 
çalışmalarımızı kısaca anlatmak 
istiyorum.

• Birliğimiz 2007 de kuruldu 
.kuruluşundan bu yana 
çalışıyorum,,başkanlık görevi yapıyorum.
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İlimizde 73 alabalık çiftliği var.66 sı faal, üretim 
kapasitesi 2884 ton/ yıl
14.9000.000 adet/ yıl yavru üretimi mevcuttur.

5 adet çipura-levrek tesisimiz var 
kapasiteleri 5240 ton/ yıl dı

29 ton / yıl  kapasiteli mersin balığı
31 ton / yıl kapasiteli sazan üretimimiz 

vardır
Birliğimize bağlı çiftliklerin toplam üretim 

kapasitesi  8184  ton / yıldır
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• KONULAR
•

• SU KİRALAMA  da eşitsizlik vardı 
dilekçeler…ÇÖZÜLDÜ

• YAPI KULLANIM-RUHSAT- konusu  ilimizde 
nasıl otaya çıktı..dilekçeler ..  ÇÖZÜLDÜ

• SULAK ALANLAR KONUSU , nasıl ortaya 
çıktı…dilekçeler verildi..  ÇÖZÜLDÜ

• FATURA KESME ARALIĞI    Nasıl ortaya çıktı   
dilekçeler..   ÇÖZÜLDÜ

• DENETİM KONUSU . nasıl ortaya 
çıktı..dilekçeler…   KISMEN ÇÖZÜLDÜ

• CAN SUYU KONUSU..   
Dilekçeler…kabullenme…çevre il müdürlüklerine 

• Görev.
• BALIK PİŞİRME KONUSU 6



• HİDROLOJİ KONUSU.dilekçeler…sözleşmeler..KISMEN 
ÇÖZÜM

• ORMANDAN YER KİRALAMA, çok sayıda dilekçe 
verdik…????????

• DESTEK TEBLİĞLERİ ; Geç çıkıyor. Baş vuru dilekçemiz   
????????????

• YEM VE BALIK TA KDV  :aynı olmalı. Başvuru 
dilekçemiz????????

• SU ÜRÜNLERİ YASASI KONUSU:önerilerimiz oldu.Amaç 
yazılmalı…????

• ANALİZLELRLE İLGİLİ SORUN:Baş burularımız oldu 
sonuç ????????

• ÇİFTLİKLERDE BALIK PİŞİRME : Çok sayıda 
dilekçelerimiz oldu sonuç ????

• BALIK FİATLARINI AYNI OLMASI NA DESTEK İÇİN :Fiyat 
analizi   ÖNERİ
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Buraya kadar yaptıklarımızı dilekçe örnekleri 
de vererek anlatmaya çalıştım. Bundan sonra 
ise şuan ki 6. oturum başkanlığımıza bazı görüş 
ve isteklerimizi anlattığımız dilekçeler vermek 
istiyorum. Örnekleri aşağıdadır.
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• ANTALYA İLİ İÇSU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ
•

•

• 6. ÇALIŞTAY OTURUM BAŞKANLIĞINA
•

• KONU; Çiftliklerde balık pişirme hk.
• Bu sorun özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinin sorunu gibi görünsede, her çiftliği ilgilendiriyor.
• Antalya bölgesinde 66 çiftliğin 2 çiftlik hariç hepsinin sorunudur. 66 çiftliğin toplam resmi 

üretimi 3000 ton kadardır. Hemen hemen her çiftlik Burdur, Isparta, Muğla, Denizli illerinden canlı 
balık satın almaktadır ve bu miktar, üretim toplamının 3 katını geçmektedir. Yasal sıkıntı olmasa 
yapılacak yeni yatırımlarla bu tüketim dahada artar.

• Perakende balık satan bir çok şehir içi dükkanlarda, balıklar temizlendiği gibi makul bir ücret 
karşılığında, pişirme hizmeti veriliyor. Oralarda bu izinler veriliyor. Bizlerde aslında şu an bu hizmeti 
veriyoruz. Yasal her türlü izinleride almış durumdayız. Balık pişirme prosedüründe ormandan izne 
gerekte yok. Ne var ki sözleşmemizde açıkça yazılmadığı, için bu faaliyeti amaç dışı kabul ediyor. 
Sözleşmede ne yapar nede yapamaz yazmıyor ama son yıllarda bunu yapamaz şeklinde 
yorumlamalar çoğaldı. Bazı yerlerde bu nedenle sıkıntı oluyor.

• Bu konunun ciddi bir şekilde ele alınıp çözüme kavuşmasını istiyoruz. Gerekli çalışmanın 
yapılmasını arz ediyorum.

•
24 / 02 / 2018 

• M.ŞÜKRÜ TOKLU ( 22366309078    )
• Antalya içsu ürünleri birlik başk.
• Ünsal mah. 5160 sk. toklu balık çiftliği
• toklualabalik@hotmail.com...05324132212
• Kepez / Antalya
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• ANTALYA İLİ İÇSU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ
•

•

•

• 6. ÇALIŞTAY OTURUM BAŞKANLIĞI
•

• KONU: Su ürünleri kanunu taslağı hk.
•

• Yeni su ürünleri kanunu için taslak hazırlanmış, bizlerden de  görüş alınmıştı. 
Bu taslakta amaç kısmı oluşturulur yada madde 10 daki pazarlama maddesine “ 
balık çiftliği, ürettiği balığı, canlı, taze, donmuş yada pişirerek satar “  gibi bir cümle 
eklenirse, çiftliklerin yerlerinde pişirme sorunu çözülmüş olur.

• Ya amaç maddesi oluşturup yada pazarlama maddesine böyle yada buna 
benzer düzgün bir ifade yazılırsa yararlı olacaktır.

• Bu konunun çözümü için yazılı bir başvurunun yapılmasını istiyoruz. Bunun 
için gereğinin yapılmasını arz ederiz.

• 24 / 02 2018
•

M.ŞÜKRÜ TOKLU
•

22366309078
•

•

• Ünsal mah 5160 sk. toklu balık çiftliği …toklualabalik@hotmail.com
• 0532 413 22 12 kepez / antalya 39



• ANTALYA İLİ İÇSU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ
•

•

•

• 6. ÇALIŞTAY OTURUM BAŞKANLIĞINA  
•

• KONU: Yem ve balık ta KDV  hk.
•

• Yem deki KDV’nin 0 olması iyi gibi görünse de, üretimde hissedilmemektedir. Satışlarda % 8 
KDV olması, giriş faturalarının 0 KDV  li olması yıl içindeki aylarda sık sık KDV  ödenmesine yol açıyor. 
Pratikte sanki % 8 fazladan ödeme yapılıyormuş gibi olmaktadır. Tabi ki bütün bunlar gelir 
seviyesinin az olmasından dolayı böyle hissediliyor.

• Yıl içinde ödeme dengesinin tutması için yem ve balık satışında KDV nin aynı olması daha 
gerçekçi olacaktır. Biz birlik üyeleri olarak her ikisinin KDV sinin aynı olmasını istemekteyiz.

• Gereğinin yapılması için bu konuda çalışma yapılmasını arz ederiz.
•

24 / 02 2018
•

• M.ŞÜKRÜ TOKLU
• 22366309078
• Antalya içsu ürünleri birlik bşk.
•

• Ünsal mah.5160 sk. toklu balık çiftliği toklualabalik@hotmail.com
• 05324132212   kepez / Antalya
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• ANTALYA İLİ İÇSU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ    
•

•

• 6 ÇALIŞTAY OTURUM BAŞKANLIĞI
•

• KONU; Destek tebliğlerinin gecikmesi
•

• Destekleme tebliği yıl ortasını geçince yayınlanıyor. Fiyatlandırmada 
belli olmadığı için sıkıntı oluşmaktadır.

• Destekleme tebliğlerinin yıl sonuna değilde yıl başına yakın olmasını 
daha iyi olacaktır. İlgili yerlere konunun iletilmesini istiyoruz.

• Gereğinin yapılmasını arz ederim.
• 24 / 02 2018
•

• M. ŞÜKRÜ TOKLU
• 22366309078
• Antalya içsu ürünleri birlik bşk.    
•

•

• Ünsal mah.5160 sk. Toklu balık çiftliği toklualabalik@hotmail.com
• 05324132212  kepez / Antalya 
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• ANTALYA İÇSU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLERİ ÜRETİCİ BİRLİĞİ
•

•

• 6.  ÇALIŞTAY OTURUM BAŞKANLIĞINA
• KONU: Orman arazisi kiralaması hk.
•

• Son birkaç yıldan bu yana ormandan yer kiralama ciddi bir sorun olmuştur. Sözleşme uzatırken 
çok yüksek rakamlar çıkıyor. Her yıl devletin belirlediği oranda kira artışına göre  ödeme yapıldığı 
halde, sanki sıfırdan başlıyormuş gibi rakamlar isteniyor.

• İtirazlar edildi. İtirazlar haklı bulundu ama çözüm çok kısıtlı oldu. Tüzel kişi olmayacaksın, 5 
yıldan bu yana  hem nüfus kaydın, hemde ikametin köyde olacak. Okuyan çocuğu olan birinin 
çocuğunun başında kalmak için kasabaya gelip ikamet etmesi mağduriyet yaratıyor. En azından “5 
yıldan beri ikamet ve nüfus kaydı …olmalı “ daki ve yerine veya yazılması kısmende olsa soruna 
çözüm olacaktır. Birinci önerimiz bu. Ayrıca tüzel kişileri de hala hazırdaki yönetmeliğin kapsaması 
gerekir. Ayrım yapılmamalı.

• İkinci ve asıl önerimiz: Orman da yer kiralama su da olduğu gibi bir yönteme dönüşmelidir. 
Suyun bağlı olduğu kurumda, ormanın bağlı olduğu kurumda devletimizin bir organıdır. Bakanlığımız 
bu işin patronu olmalı. Su daki gibi bir çözüm üretilmelidir. Ortaya çıkacak olan ücret devletimiz 
açısından çok önemli bir rakam değildir. Ama çiftliklerimiz için hayatidir.

• Gereğinin yapılmasını arz ederim…24/ 02 /2018
•

• M. ŞÜKRÜ TOKLU
• Antalya İçsu Ürünleri Birlik bşk
• 22366309078
•

• Ünsal mah.5160 toklu balık çiftliği. toklualabalik@hotmail.com
• 0242 221 4633  faks;0242 221 31 60 kepez/ Antalya
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TEŞEKKÜR EDERİM

• Mehmet Şükrü TOKLU

• Antalya İli İçsu Ürünleri Birlik Başkanı

• toklualabalik@hotmail.com

• Tel : 0532 413 22 12

• ANTALYA

•

• Titanic
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