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Bu haber bülteni Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. 
Bu haber bülteninin içeriğinden sadece Haliéus sorumludur ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti 

veya Avrupa Birliği Bakanlığı’nın görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz 
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Balık kaynaklarının sürdürülebilir 
yönetimi yalnızca çevresel bir amaç 
değildir, aynı zamanda balıkçılıktan 
geçinenlerin uzun vadeli kazanç 
koşullarını arttırmak için merkezi 
bir araçtır. Avrupa’daki birçok 
Üretici Birliğinin yıllar içerisindeki 
olumlu  deneyleri, balıkların 
pazarlanmasını ortaklaşa planlayan 
ve organize eden balık avcılarının 

ve balıkçılıktan geçinenlerin 
gelirlerini artırabileceğini ve avların 
sürdürülebilirliğini arttırdığını 
gösteriyor.
Birçok Üretici Birliğinin başarısının 
anahtarı, balıkçı üyelerinin gönüllü 
ve tam katılımlı olarak stokların 
yönetimi için belli kuralların ve 
standartların hazırlanmasındadır. 
Avrupa’da bu şekilde birliklerin, 
pelajik (hamsi gibi) ve hatta 
kabuklu su ürünlerinin avcılıklarını 
düzenledikleri bilinmektedir. 
Birlikler sayesinde balıkçılar, 
üretimlerini değerlendirecek 
ve alın terlerinin sonucu 
ürünlerinin pazarlık 
gücü artıracaktır. Bazı 
durumlarda, kaynakların 
yönetiminde etkili olabilmek 
için, aynı balıkçılık alanlarında 
faaliyet gösteren ve aynı pazarlarda 
satılan diğer Üretici Birlikler ile 
koordinasyon da çok önemlidir. 
Rize Birlik Üyelerince avlanan 
hamsileri özelliklerini tanıyın: 
Tüketicilere ve perakendecileri 
bilgilendirmek için yeni bir etiket
Piyasadaki tüm hamsilerin tazeliği 
ve kalitesi aynı değildir. Tüketiciler, 
hamsinin nereden geldiğini veya 
yakalandıkları andan itibaren  nasıl 

muamele gördüğünü bilmeliler. 
Empower Projesi sayesinde bundan 
böyle önce perakendeciler ve daha 
sonra tüketiciler satın aldıkları 
balıkların kalitesinden emin 
olabilecekler. Bu amaçla, Rize Birlik 
avladıkları balıkları etiketlemeye 
karar verdi. Etiketler hamsi 
kasalarının  yanındadır…
Etiket, tüketicilerin balıkların tazelik 
derecesi ve kalitesi açısından 

yüksek standartlarından emin 
olmalarını sağlayacaktır. Birlik 
üyelerine ait balıkçı teknelerinde 
uygulanan standartlar (karaya 
çıkarma süresi, buz kullanımı vb.) 
web sitemizde bulunan Davranış 
Kurallarında bildirilmektedir http://
www.rizedenizbirlik.org/. 

n

Rize Birlik üyesi büyük gırgır avcıları 
palamut ile başlayan daha sonar 
hamsi ile devam eden ve istavrit 
avcılığı ile son bulan Sonbahar ve 
Kışı kapsayan bir av sezonunda 
üretim gerçekleştirmektedirler. Bu 
sezon yapılan avcılığı öğrenebilmek 
amacıyla Rize Birlik Başkanı 
Sayın İsmail OĞUZ ile bir söyleşi 
gerçekleştirdik. 

“Palamut bu sezon son 5-6 yılın en 
yüksek düzeyinde av verdi ve bu 
bolluk balık fiyatlarının düşmesine 
sebep oldu” diye konuşan OĞUZ, 
bunun tersine hamsi avcılığı geçen 
senenin 3’te birinde kalırken fiyatlar 
aynı seviyelerde seyretmiştir. Bu 
durum ise balıkçıların cirolarını ciddi 
şekilde etkilemiştir” diye ekledi. 
Sayın OĞUZ’a aynı zamanda 

Balıkçıların kazançlarını arttırırken, balık kaynaklarının 
sürdürülebilirliğini sağlamak mümkün müdür? Evet 
yapabiliriz! 

2016-2017 Balıkçılık Sezonu, ilk deneme
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Ulusal Birlik (DEMBİR) Başkan 
Yardımcısı olması sebebiyle 
balıkçılar arasındaki sıkı bir 
işbirliğinin stokların yönetimine 
nasıl bir katkı yapabileceğini 
sorduk. OĞUZ: “Yıllar içerisinde 
balık avcılık miktarlarındaki iniş 
ve çıkışlar tabiat koşulları ve 
canlıların kendi biyolojik döngüsü 

sebebiyle beklenen ve olağan 
durumlardır. Bununla birlikte, 
üretim ve pazarlama konusunda 
balıkçılar arasındaki koordinasyon, 
balıkçıların gelirlerinin ortalama 
seviyesini dengelemeye ve 
yükseltmeye katkıda bulunabilir. 
Rize’deki Birliğimiz bu yönde büyük 
çaba sarf ediyor, ancak bu çabaların 

etkilerinin diğer bölgelerdeki 
Üretici Birlikler ile koordinasyonun 
arttırılması için bastırıyoruz” diye 
bildirdi.

n

Sivil Toplum Diyaloğu IV Programı, 
Faydalanıcılarla Hibe sözleşmesini 
imzalamakla görevli olan 
Merkezi Finans ve İhale Birimi 
tarafından yönetilir ve birim 
proje süresince hibenin doğru 
bir şekilde kullanıldığını teyit 
eder. Bu kapsamda, Eylül ayının 
sonunda konusunda uzman bir 
ekip, EmPOwer’in Hailèus - Hibe 
Faydalanıcısı olan STK- ofislerine bir 
izleme ziyareti gerçekleştirdi.
Francesca OTTOLENGHİ - Haliéus 
direktörü - “STK olarak işbirliği 
projeleri için birçok ülke ile birlikte 
çalışıyoruz, ancak her zaman 

Projenin uygulanmasını takip eden 
Türk kamu kurumlarının mesleki 
düzeyleri bizleri etkilemektedir.  
Projeleri izleyen ekip, Projelerin 
olumlu sonuçlarını temin 
ederken Faydalanıcıların kuralları 
uygulamasına yardımcı olan çok 
zeki profesyonellerden olmaktadır 
“dedi.
Projenin bitiminden sonra, tüm 
Proje Belgelerini ve Sonuçlarını 
kontrol etmek için yeni bir izleme 
ziyareti gerçekleştirilecektir.

n

EmPOwer projesinin kapanış 
toplantısı 1 Şubat 2017 günü 
Çayeli Grand Çavuşoğlu Otelde 
gerçekleştirildi. Konferansın 

yapıldığı günlerde Türkiye’nin ve 
Karadeniz’in doğusunu etkileyen 
şiddetli kar fırtınasına bağlı 
zorluklara rağmen, etkinlik, Rize’de 
balıkçılık sektörünün tüm önemli 
paydaşları da dahil olmak üzere çok 
geniş bir kitleye bir araya getirdi. 
Balıkçılıkla ve balıkçılık sektörünün 
çalışanlarını bir araya getiren 
etkinliğe, Rize Valisi Sayın Erdoğan 
BEKTAŞ, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Hüseyin KARAMAN Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürü Şafak BULUT 
ve Avrupa Birliği Bakanlığı Balıkçılk 
Uzmanı Emre AKYÜZ katılım sağladı. 
Açılış konuşmalarında İlimizin su 
ürünleri potansiyelinden bahseden 
Şafak BULUT’un hemen ardından 
mikrofona gelen Prof.Dr. Hüseyin 
KARAMAN Üniversite olarak şehre 

verdikleri hizmetlerdenkesitler 
sundu. Son olarak topluluğa 
hitap eden Rize Valisi Erdoğan 
BEKTAŞ Balıkçılık ve Su Ürünleri 
sektörünün Rize’de daha fazla 
öne çıkması gerektiğini ve bunu 
yapabilmek için gerekli potansiyelin 
ilimizde varolduğunu söyledi. 
Açılış konuşmalarının ardından 
Proje Koordinatörü Doç.Dr. 
Göktuğ DALGIÇ, proje süresince 
gerçekleştirilen faaliyetleri 
özetleyen bir sunum yaptı (daha 
geniş bilgi için: www.rizedenizbirlik.
org. Toplantıya katılan tüm 
paydaşlar, proje ile elde edilen 
sonuçların uzun vadede ciddi 
faydalar sağlayacağı görüşünde 
birleştiler.

n

Kapanış Toplantısı  

Merkezı ̇fı̇nans ve ıḣale bıṙıṁıṅden (MFİB), projemıże zıẏaret 



Sivil Toplum Diyaloğu Programı, Türkiye ve AB üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir 
konu etrafında bir araya gelerek, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir 
platform ve mali destek aracıdır.

Sivil Toplum Diyaloğu Programının ilk üç dönemi Türkiye ve Avrupa Birliği toplumlarını birbirine 
yakınlaştıracak, karşılıklı anlayışı güçlendirerek, bilgi ve deneyim aktarımına imkân sağlayacak 450’nin 
üzerinde diyalog temelli ortaklığa sahne oldu. Hibe desteği verilen ve sayıları projeler sayesinde 
Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine uzanan çok geniş bir coğrafyada yüzlerce ortak çalışmaya imza 
atıldı, binlerce etkinlik gerçekleştirildi. Program sayesinde hem Türkiye’yi hem de Avrupa Birliği’ni 
karşılıklı coğrafyalarda daha iyi tanımak ve bilinir kılmak için mesaj verildi. Bu önemli mesaj, Programın 
dördüncü döneminde de daha genişleyerek verilmeye devam edilecek. Türkiye ile AB arasındaki 
diyalog temelli ortaklıklar dördüncü dönemde 9 farklı alanda kendini gösteriyor. Enerji; çevre; 
adalet özgürlük ve güvenlik; tüketicinin ve sağlığın korunması; bölgesel politika ve yapısal araçların 
koordinasyonu; iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi; işletme ve sanayi politikası; tarım ve 
balıkçılık; eğitim alanlarında, toplam 80 proje hayata geçiriliyor.

Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu Programı
TOBB İkiz Kuleler D Kule Kat 25

Eskişehir Yolu 9.km Bilkent, Ankara
T +90 312 218 1527 – +90 312 218 1512

info@siviltoplumdiyalogu.org
www.siviltoplumdiyalogu.org
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ETKİNLİKLERİMİZDEN DAHA FAZLA BİLGİ EDİNİN:
Projenin web sitesini ziyaret edin:  www.rizedenizbirlik.org

Bizi Facebook’ta takip et: “EmPOwer” Grubunu arayın ve bize katılın!

İLETİŞİM:

ADoç. Dr. Göktuğ DALGIC Proje Yürütücüsü, goktugdalgic@hotmail.com

Gabriele Verginelli, Koordinasyon Personeli Halieus, g.verginelli@halieus.it
 


