
Durmaz, Balıkçılık sektörüyle ilgili
verdiği önergesinde; “Balıkçılık ülke-
mizde ciddi stratejik yönetim ihtiyacı du-
yulan sektörlerden biridir. Her gün en-
düstriyel balıkçıların karşısında güç
kaybeden küçük ölçekli balıkçılığımızın
korunması ve devamlılığının sağlan-
ması, küçük ölçekli balıkçıların hakla-
rını gözeten, ekonomik yaşamlarını
sürdürmelerine olanak sağlayan gerekli
düzenlemelerin yapılması çok önemli-
dir” dedi.

Durmaz’ın soru önergesi;
“Balıkçılık ülkemizde ciddi stratejik

yönetim ihtiyacı duyulan sektörlerden
biridir. Her gün endüstriyel balıkçıların
karşısında güç kaybeden küçük öl-
çekli balıkçılığımızın korunması ve de-
vamlılığının sağlanması, küçük ölçek-
li balıkçıların haklarını gözeten, eko-
nomik yaşamlarını sürdürmelerine ola-
nak sağlayan gerekli düzenlemelerin

yapılması çok önemlidir.
Ülkemizin su ürünleri varlıklarının

yönetimi ve balıkçılığımız 1971 yılından
bu yana 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
ile yönetilmektedir. Bilindiği üzere Tür-
kiye’de 10 binin üzerinde 12 m altı kü-
çük ölçekli balıkçı teknesi bulunmak-
tadır. Her bir teknede çalışan ortalama
2-3 kişi ve onlara bağlı baktıkları aile-
leri, küçük ölçekli balıkçılıkla ilgili yan
sektörler de dahil edildiğinde ciddi bir
iş kolu günümüzde çok zor koşullarda
var olma mücadelesi vermektedir.

Su Ürünleri Kanunu günümüzde,
1971’den bu yana gelişen farklı ihtiyaç
ve yönetim modellerinin uygulanması-
na yeterince cevap veremeyecek du-
rumdadır. Yıllar içinde gelişen sektörün
doğaya duyarlı, sürdürülebilirlik ilkele-
ri doğrultusunda günün ihtiyaçlarına ve
Avrupa Birliği’ne uyumlu olarak yeniden
düzenlenmesine duyulan ihtiyaç so-

nucunda, bu ihtiyaçların giderilmesine
yönelik ilgili tarafların görüş ve önerileri
alınarak hazırlanan yeni Su Ürünleri Ka-
nun Tasarısı Taslağı tamamlanmış,
Haziran 2017’de Başbakanlığa gön-
derilmiştir.

Bu bağlamda;
1- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ba-

kanlığımız tarafından hazırlanmış bir
“Küçük Ölçekli Balıkçılık Yönetimi Stra-
tejisi” mevcut mudur?

2- Mevcutsa içeriğinde hangi ana
başlıklar yer almaktadır? Hazırlanma-
sı aşamasında hangi kurum/kuruluş-
lardan görüş alınmıştır?

3- Yeni Su Ürünleri Kanunu’nun ha-
yata geçirilmesi için öngörülen süre ne-
dir?

4- Kanun Tasarısı içinde balıkçılı-
ğın bölgesel ölçekte yönetimi ile ilgili
maddeler yer almakta mıdır?

5- Örneğin lahoz gibi ekonomik tür-
lerin avcılığının tüm Türkiye’de yasak-
lanması yerine, popülasyonların risk al-
tında olmadığı bölgelerde avcılığına izin
verilmesi yeni Kanun kapsamında
mümkün olabilecek mi?

6- Endüstriyel balıkçı teknelerinde
kullanılan ve “balık bulucu” görevi ya-
pan teknolojik ekipmanların kullanı-
mında herhangi bir kısıtlama olmama-
sı avcılıkta adaletsizliğe sebep olmak-
ta stokların aşırı tüketiminde rol oyna-
maktadır. Balık avcılığında kullanılan bu
elektronik ekipmanların kullanımında kı-
sıtlamaya gitme yönünde bir çalışma-
nız var mıdır?

7- Gıda Tarım ve Hayvancılık Ba-
kanlığı tarafından 2017 yılında başla-
tılan, küçük ölçekli kıyı balıkçılığının ko-
runması ve kayıt altına alınmasını he-
defleyen “Geleneksel Kıyı Balıkçılığının
Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi

Tebliği” ile, Bakanlığa başvuran balık-
çılara gerekli anketin doldurulması yo-
luyla verilen maddi destek dışında,
Bakanlığın küçük ölçekli balıkçılıkla il-
gili veri toplama konusunda uzun vadeli
bir iş planı var mıdır?”
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(Haber: Halil İbrahim Yel)

Zile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen ve KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenmeye uygun bulunan
“Zile Kömesi Yüzünü Yurtdışına Dönüyor” Projesi kapsamında, Zile Kömesi için marka çalışmaları tamamlandı.

Haber Merkezi)

ZİLE KÖMESİ’NİN MARKA LANSMANI YAPILDI
Proje ile ilgili bilgi aktaran Proje Koordinatörü Tuğ-

ba Vural “11.09.2017 tarihinde süreçleri resmi olarak
başlayan proje ile ilgili olarak, yaklaşık 5 ayı geride
bıraktık. Geçirdiğimiz süreçte, projemiz ile ilgili
önemli adımlar attık. Zile Kömesi üreticileri ve satı-
cıları ile 2 kez istişare toplantısı yapıldı. Tokat Tek-
nopark’ta bulunan Gıda, Mikrobiyoloji gibi farklı
alanlarda uzmanlaşmış hocalarımız ile toplantılar dü-
zenledik. Sayın Cemalettin Tabanlıoğlu’nun bağında,
Tokat Teknopark ile birlikte coğrafi işaret tesciline uy-
gun kömeler hazırladık. Hazırlanan ürünler ile ilgili,
şu anda özel bir üniversitenin ar-ge laboratuarında
işlemler başladı. Farklı ambalaj formları ile raf ömrü
çalışmaları, fiziksel kimyasal ve mikrobiyolojik özel-
likleri üzerine farklı alanlarda yapılan çalışmalarının
sonuçlarının yaklaşık 2 ay sonra elimize ulaşacağı ön-
görülüyor.

Ve en önemlisi… Zile Kömesi tanıtımlarında, ka-
talog ve broşürlerde, fuarlarda, ürünün ambalajlarında,
paketlerinde ürünümüzün taşıyacağı yüzü… Marka
çalışmaları tamamlandı. Marka çalışmaları için An-
kara’dan Aren Reklam Tanıtım Ltd. Şti. ile çalıştık. Yak-
laşık 3,5 ay süren çalışmalarda; yurtdışı pazarlar için
renk algısından, yöresel ürünlerde beklenen özel-
liklere kadar pek çok detay incelendi. Bugün bu ça-
lışmaları neticelendirerek sizlerle paylaşmaktan gu-
rur duyuyoruz” dedi.

Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Sargın ise, “Coğ-
rafi işaret tescilini aldığımız Zile Kömesi, bizim için hep
kıymetliydi. Ancak ürünün ticari potansiyeli ve bölgeye
sağlayacağı değer, henüz zihinlerimizde değildi.
Zile Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bir ürüne sade-
ce tescil almanın yeterli olmayacağına inandık hep.
“Zile Kömesi Yüzünü Yurtdışına Dönüyor” Projesi de
böyle doğdu. Henüz başlangıç yolundayız; ürünün
marka çalışmalarını tamamladık, geride paketleme
ve ambalaj sorununu çözmek var.

Bu süreçte olumlu/olumsuz çok eleştiri aldık. Logo
renklerinden, şekil ve biçimine kadar… Bu çalışma-

lar yapılırken; insanların alışveriş algılarından, psi-
kolojide renk ayrımına kadar, pazarlama stratejileri-
ne kadar tüm detaylar gözden geçirildi. Ayrıca biz bu
sürece tek başımıza karar vermedik. Tescili Odamızda

olmasına rağmen, yöremize ait bu ürün için çok fikir
aldık. Zile Belediyesi’nin, Zile Kömesi üretici/satıcı-
larının, Zile TSO Meclis ve Yönetim Kurullarının ka-
tıldığı ortak toplantılar yapıldı. Hatta değişmesi iste-
nen özellikler için oylamalar yapıldı. Çıkan sonuç, ço-
ğunluğun kararı. Eleştirmeden önce düşünmek lazım;
bu zamana kadar kimsenin el sürmediği işler için ça-
lışmalar yapılıyorsa, biraz da takdir etmek lazım. Bu
bir başlangıç. Ürünün marka çalışmalarını tamam-
ladık. Sırada ambalaj ve paketleme çalışmaları var.”
Dedi.

Marka lansmanı sırasında, Zile Kömesi üretici-
lerimizden Sayın Zatullah Şenkaynağı’nın ikramlık ola-
rak getirdiği, el yapımı Zile Kömesi ve Zile Tarhana-
sı dağıtıldı.

Başkan Sargın “Bize gönül veren ve destek olan
tüm katılımcılara; süreçte tecrübeleriyle yanımızda bu-
lunan Sayın Cemalettin Tabanlıoğlu ve Sayın Zatul-
lah Şenkaynağı’ na, bugün bu lansmanın gerçek-
leşmesinde en büyük katkısı olan Aren Reklam
Ajans Başkanı Arif Demirbaş ve Genel Koordinatör
Engin Yalçınkaya öncülüğünde tüm AREN Ekibi’ ne
ve ayrıca Yönetim Kurulum, Meclisim ve tüm per-
sonellerime teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

(Haber: Halil İbrahim Yel)

2017/2018 Eğitim Öğretim Yılı 2. Yarıyıl
Açılışı için Atatürk İlköğretim Okulu’nda yarıyıl
açılışına katılan Niksar Kaymakam Selami
Kapankaya, okul bahçesinde tören için topla-
nan öğrenci ve öğretmenlerin yarıyıl başlan-
gıcını kutladı ve başarılar diledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul ida-
recilerinin de hazır bulunduğu törende öğren-
cilere hitap eden Kapankaya “Sevgili öğrenci-
ler! Öncelikle çok çalışarak başarılı bir öğren-
ci olmaya çalışacaksınız. Sadece başarılı ol-
mak yeterli değil. Aynı zamanda iyi insan ol-
maya çalışacağız. İyi insan da belli değerleri
olan insanlardır. Dolayısı ile “Değerler Eğitimi”
ile güzel değerleri ve güzel ahlakı kazanarak
iyi insan olacağız. Sevgili öğrencilerimiz, sadece
başarılı ve iyi bir insan olmak da yeterli değil.
Biz aynı zamanda güzel sanatlarda, sporda, el
sanatlarında kendimizi, kitap okuyarak fikrimizi,
ve zihnimizi geliştirerek kültürlü, marifetli, va-
sıflı insanlar olmamız gerekiyor. Dünya ile an-
cak bu şekilde yarışabiliriz. Kendimizi bu şekilde
geliştirebiliriz. Ülkemize ve içinde bulunduğu-
muz topluma bu şekilde faydalı olabiliriz. Ay-
rıca bu şekilde kendimizi kötü alışkanlıklardan
ve boş işlerden alıkoyarız” diyerek öğrencile-
re tavsiyelerde bulundu.

Sembolik ders zili çalınmasından son-
ra Okul Müdürünün odasına geçildi. Ha sonra
öğretmenler odasında idareciler, öğretmenler,
Okul Aile birliği Başkanı ile toplantı yapıldı. Top-
lantıda okulun kamera, tadilat sorunlarının
yanı sıra sohbet havasında geçen toplantıda
Kaymakam Kapankaya “Sizler, bizler yaptığı-
mız işe sahip çıkmalı, işimize iki elle coşkuy-

la sarılmalıyız. İşine saygı duyan, severek ya-
pan, işimi daha iyi nasıl yapabilirim diye gay-
ret sarf eden arkadaşlarımıza ben de saygı du-
yuyorum. Bizler hem işimizi daha iyi yapaca-
ğız hem de kendimizi geliştireceğiz. Bazen ba-
kabilirsiniz ancak göremezsiniz. O açıdan siz-
ler öğrencilerimizin bir sıkıntısı, farklı bir durumu
var mı? Görev yaptığınız mekânlarda yakın
çevresinde bir sıkıntı var mı? Bunları göre-
ceksiniz. Görmemiz lazım. Bazen küçük bir dik-
kat, küçük bir incelik büyük sıkıntı ve skandalları
önleyebilir. Bir söz vardır. Bir çocuğun en
büyük şansı küçükken iyi bir öğretmene rast
gelmesidir. O açıdan biz sizlere işinizi nasıl ya-
pacağınızı söyleyecek değiliz. Biz size uygun
imkan ve koşulları hazırlamak, desteklemek,
yanınızda durmak için varız” diyerek konuş-
masını bitirdi. İlçe milli Eğitim Müdürü, Okul Mü-
dürüne böyle güzel bir program hazırlanma-
sından dolayı, güzel bir yarıyıl açılışı olduğu-
nu belirterek teşekkür ettiler.

Daha sonra programın ikinci bölümü için
Niksar İmam Hatip ortaokuluna geçildi.

KAYMAKAM KAPANKAYA 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM
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CHP’Lİ DURMAZ BALIKÇILIĞIN SORUNLARINI TBMM GÜNDEMİNE TAŞIDI
Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref
Fakıbaba’nın cevaplandırması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Hayrettin Koyuncu

AArraa  ddaa--  SSýý  rraa  ddaa
KUVA-İ MİLLİYE

NEDİR? 

Kuva-i Milliye, Antep’i Fransızlara karşı sa-
vunurken köprü başında 33 kurşun yiyerek şehit
olan Şahin Bey’dir.

Kuva-i Milliye, kalede fransız bayrağı görünce
bu bayrağın olduğu yerde ibadet yapılmaz diyen
ve fransız bayrağını parçalayıp kaleden indiren Ma-
raşlı Sütçü İmam’dır.

Kuva-i Milliye İnebolu’dan Polatlı’ya kağnı
arabasıyla cephane taşıyan analardır.

Kuva-i Milliye çocuğunun üstündeki yorga-
nı “Millet malıdır nem kapmasın” diyerek cepha-
nenin üstüne örten, çocuğunu yağmura bırakıp
cepheye götürdüğü cephaneyi koruyan Türk ana-
sıdır.

Kuva-i Milliye, cepheye cephane götüren
kağnısını taşıyan öküzünün biri yolda ölünce
Mehmetçiğe cephane ulaştırabilmek için ölen
öküzünün yerine kendini kağnıya koşan Elif Ka-
dın’dır.

Kuva-i Milliye, Sakarya Savaşında Topal Os-
man yönetiminde savaşa katılan, cephanesi ol-
madığı için ucu eğri Karadeniz yapısı bıçakları ile
hücuma kalkışıp, Sakarya Savaşı’nın kazanıl-
masında büyük katkısı olan, bu arada yüzde
sekseni şehit olan Giresun Alayıdır. 

Kuva-i Milliye, Kastamonu Nasurullah Ca-
mii’nde verdiği vaizlerle vatan savunması ateşi ya-
kan Mehmet Akif’tir. 

Kuva-i Milliye, Çukurova’da verdiği ”dağlılar
nutku” ile yüz binleri ayağa kaldıran Mehmet
Emin Yurdakul’dur. 

Kuva-i Milliye, Aydın, Manisa, İzmir yöresinde
Galip Hoca takma ismiyle halkın arasına girip mil-
li mücadeleyi körükleyen Celal Bayar’dır.

Kuva-i Milliye, Vardar Müfrezesi, Pazarcık
Milliyesi, Aydın Taburu, Söğüt Hürriyet Taburu, Es-
kişehir Gündüzbey Taburu, Soma Müfrezesi, Bo-
ğazlıyan Ertuğrul Gurubu, Ayaş, Bala Süvarileri ve
daha birçoklarıdır. 

Kuva-i Milliye, Kurtuluş Savaşının binlerce
şehidinin kanıdır. 

Kuva-i Milliye, kutsal bir oluşumdur.  Kuva-
i Milliye Türk’ün kurtuluş çağrısıdır. O hiçbir şeye
bezemez. Hiçbir şey de ona benzetilemez.


