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nakil beyanname

Sayın Başkanım,

Malumları olduğu üzere Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak faaliyet alanımız içerisinde
bulunan Fethiye ve seydikemer ilçelerinde yılda 20-22 bin ton civarında balık üretilmektedir.
TürkiYe'nin alabalık yetiştirici|iğinde Yo25lik kapasite Muğla,da; MuğIa,nın ise yo 70 kadar
kaPasitesi ise Fethiye ve Seydikemer' dedir. Üretilen alabalİklar uyn lu*unda işlenerek başta
AvruPa olmak iizere, Japonya ve ABD'ye kadar birçok ülkeye de ihraç edilmektedir.
İŞletmelerimiz, EŞen Çayı'nın kenarında kurulmuş ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiralanmış
araziler üzerine inŞa edilmiş karasal tesislerde üretilen alabalığı kullanmaktaJırlar. Söz konusu
tedarikÇi tesisler de üyemiz olup, Türkiye genelinde somon tlreİimi için yumurta ve yavru temini
açısından stratejik bir konuma sahiptirler.

GeÇen Yıl MalatYa'dan yapılan bir şikayet üzerine, Seydikemer'de faaliyet gösteren 13 tedarikçi
tesisin su alım bent Yapıları Tarım ve Orman Bakanlğı tarafından ,ygrrrİ, bulunmuş ve ceza
kesilmiŞ oluP; düzeltilmesi için ihtarlar çekilmiştir. Fakat aynı d<ınemdİ, CHp tarafından yapılan
AnaYasa Mahkemesi baŞvurusu üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kiralanan alanlarının
kiralarının askıYa alınmasıyla birlikte, gerekli icraat için bir zemin bulunmamasından ötürü
tedarikÇiler tarafından herhangi bir tedbir alınamamıştır. Aralık 202|,de yeni çıkarılan yasa ile
söz konusu Yerlere ait kira ödenmesi hususu, hukuki olarak tekrar mümkün kılınİnca; tedarikçiler
de faaliYete geÇiP Projelendirme için gerekli girişimleri başlatırken, Tarım ve orman Bakanlıgı
resmiweb sitesinde bu hafta başı itibariyle nakil beyannamİ düzenleme imkanı kaldırılmış oluğ;
yumurta, yavru balık veya alabalık satışı durdurulmuştur.

DolaYlsıYla söz konusu durumda, havzada bulunan ve nakdi değeri 200.0O0.OOOTL,yi aşan balık
stokları satılamaz hale gelmiş durumdadır. Havzada bulunan ve kullanılamayan balıklar,
ihracatta da kullanılamayacağı gibi, topyekün imha edilmek durumunda kalınacaktır. Bu durum,
tedarikÇi üYelerimizi kısa zamanda içinden çıkılmaz derecede bir zorlukla karşı karşıya
bırakacaktır.

Diğer bir Yandan bu durum; alabalık alan, işleyen ve ihracatını yapan işletmelerim izi de çıkmazasürüklemektedir. Bent yapılarının düzeltilmesi için gereken projelendirme ve akabinde
baŞlatılacak inŞaat faaliyetlerinin en az 8 ay süreceği ve işletmelerimizİn bu süre içerisinde balık
satrn alamaYacağı göz önüne alındığında, yıllık ihracat sözleşmeleri yerine getirİlemeyecek ve
dolaYısıYla iŞletmelerimiz, müşterilerine karşı cezai şart tazminatı ödemek durumunda
kalacaklardır.
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Söz konusu işletmelerimiziçin ayrı bir seçenek olan karasal tesislerden Alabalık temin edilmesi
ihtimali değerlendirildiğinde ise yakın bölgelerde yeteri kadar miktarda balık olmadığı
görülmektedir. Buna ek olarak, benzer tedarikçi tesislerde de aynı bent yapısının olmasına
rağmen, söz konusu tedarikçilere bu tip bir yaptırımın uygulanmadığı bilgisi alınmıştır.

Kıymetli Başkanım,

Seydikemer'de alabalık sektöründe iştigal eden, çoğu aile şirketi olan ve çok sayıda çalışanı
bulunan işletmelerimizin söz konusu durumdan ötürü iflasın eşiğine gelecekleri aşikardır. Hem
havzada bulunan balıkların kullanılabilir hale getirilerek tedarikçi üye işletmelerimizin mağdur
olmaması hem de yavru balık, yumurta ve balık satışının devam ederek bölge işletmelerimizin
iŞleyişinde sorun yaşanmaması adına, Tarım ve Orman Bakanlığı resmi web sitesinde kaldırılmış
olan nakil beyanname düzenleme imkanının tekrar düzenlenmesi gerekmektedir. Fethiye ve
Seydikemer bölgelerinin gelişmesinde böylesi önemli rolü olan ve çok sayıda istihdam sağlayan
bu işletmelerimizin faaliyetlerine devam edebilmesi için, söz konusu düzenlemenin ivedilikle
yapılmasının zarureti hususundaki talebimizi bilgilerinize sunar, konu ile ilgili destek|erinizi arz
ederim.

Saygılarımla,

Osman ÇIRALI
Yönetim
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