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Hepimiz biliyoruz ki; balıkçılık fırtınasıy-
la, akıntısıyla, gecenin köründe soğuk-
ta yapılan zor bir iştir. Ekonomik açıdan 
küçük ölçekli bir uğraştır. Bütün zorluk-
larına rağmen kıt kanaat geçinilirken 2 
sene önce...  Erhan EKMEN  Sayfa 2>

Bu Yıl Bizim Yılımız

“Kooperatifler Yeni Bir Dünya Kurar”

www.surkoopekutuphane.org

2022 yılı Mavi Yüzgeçli Orkinos 
Balıkçılığı için kota tahsisi başvu-
rusunda bulunan balıkçı gemileri 
için kura yapıldı. Noter huzurunda 
yapılan kura çekimi Tarım ve Orman 
Bakanlığı, Balıkçılık ve Su ürünleri 
Genel Müdürlüğü Mehmet Özdinar 
toplantı salonunda gerçekleşti.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü tarafından yapılan açık-
lamada, ‘’Gemi yetkilisi, Bakanlıkça 
ilan edilen listede gemisine tahsis 
edilen avcılık kotasını, ticari hesap-

larına uymaması durumunda, 25 
Nisan 2022 Pazartesi günü saat 
18:00’a kadar orkinos avcılığından 
feragat ettiklerini dilekçeyle Bakan-
lığa bildirir’’ ifadeleri kullanıldı. 

25 Nisan 2022 tarihine kadar 
geçerli ve onaylı denize elverişlilik 
belgesini ibraz etmeyen/edeme-
yen gemilerin avcılık kotasını devir 
edemeyeceğini belirtilirken, kota 
hakkının iptal edileceği vurgulandı. 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Müdürlü-
ğü tarafından yapılan açıklamada, 

‘’Geçerli ve onaylı denize elverişlilik 
belgesini ibraz eden gemiler, avcılık 
kotasını bir bütün olarak kota tahsis 
edilen diğer gemilere veya başvuru-
su uygun görülüp kurada çıkmayan 
gemilere devredilebilir’’ ifadeleri yer 
aldı. Av, Taşıma ve Destek gemisi 
izinleri için gemi sahip/donatanla-
rının 13-27 Nisan 2022 tarihleri 
arasında il müdürlüklerine başvuru-
da bulunarak izin alması gerektiği 
bildirildi. Tahsis Edilen Avcılık Kota 
Listesi...Sayfa 7>

Mavi Yüzgeçli Orkinos 
Balıkçılığı İçin Kura 
Çekimi Yapıldı

2022 yılı Mavi Yüzgeçli Orkinos Balıkçılığı için başvuruda bulunan balıkçı 
gemileri için noter huzurunda kura çekimi gerçekleşti.

Bakanlıktaki devir teslim töreni, 
milletvekilleri, bürokratlar ve ba-
kanlık çalışanlarının katılımıyla ger-
çekleştirildi.

Kirişci, buradaki konuşmasında, 
“Öncelikle Sayın Bakan’ıma ben 
çok teşekkür ediyorum. Bu görevi 
bize tevdi etmesinden dolayı Sayın 
Cumhurbaşkanı’ma saygılarımı arz 
etmek isterim. Bu bir bayrak yarışıdır. 
Mutlaka bir süre, bir koltukta oturu-
lacaktır. Günü geldiğinde o bayrağı 
daha yukarılara taşımak adına yeni 
bir arkadaşımız büyük bir heyecanla 
bu görevi ifa edecektir. Sayın Ba-
kan’ımıza şahsım ve milletimiz adına 
şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerini 
kullandı. 

Tarım ve Orman Bakanlığının do-
kunmadığı bir alan olmadığına işaret 
eden Kirişci, küresel iklim değişikli-
ğinin güncel bir başlık haline geldiği 
bu dönemde tarımın önemli bir sek-
tör olduğunun görüldüğünü söyledi.

Kirişci, ülkede daha önce tarımı 
ihmal edenler olduğunu belirterek, 
“Hükümetimiz döneminde mevzuat 
kısmı bu sektöre kazandırıldı. Kendi 
kendine yeten bir ülkeden bahsedi-
yorsunuz, bir mevzuatınız yok. Bu 
Bakanlığın önemli bir görev alanını 
oluşturan gıda kontrol birimimiz 
çok çok önemli. Bunlara ilişkin de 
çıkarılan mevzuatlarla tarım, ihtiyacı 

olan mevzuata kavuşmuş durumda.” 
dedi.

Bakanlığın sadece tarımla sınır-
lı olmadığına, orman kısmının da 
bulunduğuna dikkati çeken Kirişci, 
bunun da son derece önemli oldu-
ğunu ifade etti. Kirişci, devletin ve 
milletin her türlü hizmetin en iyisine 
layık olduğunu vurgulayarak şunları 
kaydetti:

“Bizlere de düşen, bu hizmeti layı-
kıyla, daha öncekilere göre daha iyi 
yapmak. Tarımla ilgili, ormanla ilgili, 
su konularında bu zamana kadar 
geliştirilen politikalar daha da güç-
lendirilmeli. Tarıma yönelik teknolo-
jiyi desteklememiz gerekiyor. 1983-
1985 yıllarında bu Bakanlıkta ziraat 
mühendisi olarak çalıştım. İçinizden 
birisiyim. İnşallah biz de bir hoş seda 
bırakırız.”

Pakdemirli de Bakanlığı dönemin-
deki icraatlara değinerek, Bakan 
Kirişci’nin görev süresi boyunca 
daha iyi başarılara imza atacağını 
düşündüğünü dile getirdi.

Daha sonra yemin merasimi için 
TBMM’ye gelen Tarım ve Orman 
Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, TBMM 
Genel Kurulu’nda yemin ederek va-
zifesine başladı. Bakan Kirişci, yemin 
etmesinin ardından gazetecilerin so-
rularını yanıtladı. 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nda Görev 
Değişimi
Tarım ve Orman Bakanlığı’na getirilen Prof. 

Dr. Vahit Kirişci, görevi Bakanlık Merkez binada 
gerçekleştirilen törenle devraldı.
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Dr. Erhan EKMEN
Ziraat Yüksek Mühendisi

Bu Yıl Bizim Yılımız
Hepimiz uzun süredir zor günler yaşıyoruz. Uluslararası bizim yılımız olarak ilan edilen 2022 yılı artık güzel günlerimizin 

başlangıcı olsun.
Hepimiz biliyoruz ki; balıkçılık fırtınasıyla, 

akıntısıyla, gecenin köründe soğukta yapılan 
zor bir iştir. Ekonomik açıdan küçük ölçekli bir 
uğraştır. Bütün zorluklarına rağmen kıt kanaat 
geçinilirken 2 sene önce salgın hastalık nede-
niyle piyasalarda yaşanan dalgalanma işleri 
daha zora soktu. Peş peşe gelen deprem, sel, 
müsilaj, suyun ve havanın ısınması gibi dert-
ler balıkların doğal yaşam ortamlarını bozunca 
üretimimiz de ani düşüşler oldu. Artık bu üre-
timle geçinemiyoruz derken bir de son aylarda 
dövize bağlı olarak girdi fiyatları da artınca du-
rum iyice kötüleşti. Geçinemeyen balıkçı zarar 
etmeye başladı. Sezonun ortasında denizden 
çekilecek halimiz olmadığına göre bu sıkıntı-
lara katlanmaya ve halkımızı her zamanki gibi 
balıksız bırakmamaya devam edecek. Ama 
unutulmamalı ki balıkçının da bir ailesi var ve 
geçinmek zorunda.

Bu zorluklar sadece bizim balıkçımız için 
geçerli değil. Bütün Dünya da balıkçılar ben-
zer sorunlar yaşanıyor. Özellikle bu insanların 
çoğunun kıyı balıkçılığı yapan küçük aileler 
oldukları düşünülürse durumun ağırlığı daha 
iyi görülebilir. Son istatistiklere göre Dünya’da 
60 milyon kişi balıkçılık ile uğraşıyor. FAO’nun 
2018, Worldfish 2016 ve Dünya Bankası’nın 
2012 yılı verilerine göre; Dünya çapında 40 
milyon insan avcılık ve 20 milyon kişi de su 
ürünleri yetiştiriciliği yapıyor. Dolaylı olarak 
sektörde çalışanları da hesaba katarsak bu 
sayılar avcılıkta 120 milyona, yetiştiricilikte 
50 milyona kadar çıkıyor. Avcılıkta iş gücünün 
%90’i küçük ölçekli balıkçılardan ve bunun 
da neredeyse % 50'si kadınlardan oluşuyor. 
Dünya kültür balıkçılığı üretiminin %80'i de 
gelişmekte olan ülkelerde yine küçük balıkçılık 
işletmeleri tarafından yapılıyor. Yani Dünyada 
balıkçılık, küçük ölçekli balıkçılar tarafından 
sürdürülüyor.

Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) milyonlarca 
küçük ölçekli balıkçının önemini küresel bo-
yutta vurgulamak, onların gelecekte de sürdü-
rülebilir bir şekilde üretime devam etmelerini 
teminat altına almak için bu yıla özel bir etkin-
lik yapılması kararı aldı. Bu yılı, “2022 Ulus-
lararası Küçük Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı 
(International Year of Artisanal Fisheries and 
Aquaculture - IYAFA 2022)” olarak ilan etti.

BM, Dünya çapında önemli gördüğü konu-
lara dikkat çekmek, küresel çözümler bulmak, 
uluslararası işbirliği oluşturmak amacıyla 
1980 yılından bu yana uluslararası yıllar ilan 
ediyor. Son 20 yılda ilan edilen yılların nere-
deyse tamamı çevre ve tarım ile ilgili konular-
da oldu. Aslında bu durum bir tesadüf değil. 

Çünkü Dünya nüfusu-
nun %10’u açlıktan ölü-
yor. İnsanların neredey-
se yarıya yakını yeterli 
beslenemeyecek kadar 
yoksulluk içinde yaşıyor. 
Yeterli ve dengeli besle-
nebilecek kadar gıdaya 
ve temiz suya ulaşmak 
her insanın hakkı oldu-
ğunu savunan BM insan-
lığın bu en büyük ayıbı 
ile mücadele etmeye 
çalışıyor. Bu kapsamda 
başta açlık, yoksulluk, 
çevresel konular, sağlık, 
eğitim ve eşitlik gibi evrensel sorunlara çözüm 
getirmek amacıyla 2000 yılında bütün ülkeler, 
"Milenyum Kalkınma Hedefleri” anlaşmasını 
imzaladılar. Daha sonra 2015 yılında, bu he-
deflerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri adı 
altında 2030 yılına kadar uygulanması kararını 
aldılar. Ülkemizin de taraf olduğu bu hedef-
lerin gerçekleştirilmesi için alınan kararların 
çoğunda ortak bir çözüm var. Ekonomik yada 
çevreyle ilgili bir çok sorunun bilinçli tarım (bit-
kisel, hayvansal, su ürünleri üretimi) yapılarak 
çözüme ulaşılabileceği belirtiliyor.

İşte bu tam bu nok-
tada, BM’nin en önemli 
projesi olan “Sıfır Açlı-
ğa” ulaşılmasında balık-
çılığın büyük bir önemi 
olduğu vurgulanıyor. 
Öncelikle Dünya çapın-
da milyarlarca insana 
sağlıklı ve besleyici gıda 
sağlayan balıkçılık, gıda 
güvenliği ve toplum 
beslenmesinde ilk sıra-
larda yer alıyor. Üstelik 
bu ihtiyacın doğal kay-
nakların sürdürülebilir 
şekilde kullanılarak kar-

şılanması için uygun bir yapıya sahip. Bunlar 
kadar önemli bir başka konu ise; yoksulluğun 
ortadan kaldırılmasında sahip olduğu büyük 
ekonomik potansiyel nedeniyle BM’nin de-
ğer verdiği çözüm ortağı sektörlerin başında 
geliyor. Özellikle Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 
salgın hastalıkla mücadelede temel yöntemin 
sağlıklı kalmak olduğunu, bunun içinde yeterli 
ve dengeli beslenmek gerektiğini vurgulaya-
rak hayvansal protein ihtiyacının karşılanması 
amacıyla dünya genelinde haftada 2-3 öğün 
balık tüketimini tavsiye ediyor. 

Son salgın hastalık ve hemen ardından gelen 
felaketlerle kendini iyice hissettirmeye başla-
yan küresel ısınma ve iklim değişikliği tehdidi 
nihayet toplumlarda algılanabilmeye hatta 
gelecek için endişe duyulmasına neden oldu. 
Aslında hızla yaklaşmakta olan tehdit ilk defa 
bugün gündeme gelmedi. Nüfusun giderek 
arttığı Dünyamızda tarımsal üretim kaynakla-
rındaki daralma karşısında yaklaşık 50 yıl önce 
en önemli alternatif gıda üretimi kaynağı ola-
rak su ürünleri sektörü gösterildi. Bir yandan 
denizlerdeki stoklar üzerinde baskıyı azaltmak, 
diğer taraftan ise mevcut doğal imkanları en iyi 
şekilde değerlendirmek amacıyla yapılan yatı-
rımlar sayesinde sektör hem avcılık, hem de 
yetiştiricilikte önemli bir seviye geldi. 

Bu olumlu gelişmelerin gelecekte de devam 
ettirilmesi için ekonominin yanı sıra doğa ile 
dost sosyal öncelikleri olan sürdürülebilir po-
litikaların uygulanması gerekmektedir. Birçok 
önemli kuruluş tarafından bu konuda ciddi 
çalışmalar yapılmaktadır. Dünya Doğayı Koru-
ma Vakfı (WWF), Birleşmiş Milletler İklim Deği-
şikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC), Gıda ve 
Tarım Teşkilatı (FAO), AB Ortak Balıkçılık Po-
litikası ve Uluslararası Balıkçılık Kooperatifleri 
Örgütü (ICFO) tarafından sürdürülebilir balıkçı-
lık konusunda çeşitli faaliyetler yürütülmekte-

dir. Kıt kaynakların en iyi şekilde kullanıldığı ve 
korunduğu, doğaya ve çevreye saygılı, adil ve 
paylaşımcı daha iyi bir gelecek için sürdürüle-
bilir politikalar uygulanması gerekmektedir. 
Ekosistem temelli sürdürülebilir bir balıkçılık 
yönetimi için kapasite geliştirme projeleri, far-
kındalık kampanyaları yapılmaktadır. Çalışma-
ların odağında ise süreci hızlandıran ve işleri 
kolaylaştıran kooperatifler yer almaktadır. Ge-
lişmiş ülkelerdeki başarıların arkasındaki ger-
çek etken olan kooperatifler sayesinde daha 
iyi bir gelecek kurmak yine kooperatiflerle 
mümkün olacaktır.

Bu sene ülkemizde Gıda ve Tarım Teşkilatı 
(FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığınca yapıla-
cak resmi kutlamaların odak noktası bizde de 
SÜRKOOP olmalıdır. Değilse kutlamalar yasak 
savmak amacıyla yapılan birkaç basit etkinliğin 
ötesine geçemez. Uluslararası yıl etkinliği yap-
manın esas hedefi ülkemizde ıskalanmış olur. 

Böyle bir hatanın yapılmaması için etkinlik-
lerin düzenlenmesinde SÜRKOOP’un “öncelikli 
paydaş” olarak yer alması gerekmektedir. Bil-
hassa  Dünya çapında su ürünleri kooperatifle-
rinin en üst teşkilatı olan Uluslararası Balıkçılık 
Kooperatifleri Örgütü (ICFO)’nun Başkan Yar-
dımcılığı görevinin SÜRKOOP’da bulunduğu 
da dikkate alınırsa; IYAFA 2022 kapsamında  
Dünya çapında büyük bir etkin uluslararası bir 
etkinliğin ülkemizde düzenlenmesinde öncü 
olması yerinde bir hareket olacaktır.

Aşılanan ve iyileşen hasta sayılarına bakı-
lırsa, bu sene bitmeden bu salgının Dünya’da 
büyük oranda biteceği görülmektedir. Yani 
2022 tekrar yüz yüze kutlamaların yapıldığı 
bir yıl olacağı söylenebilir. Bu dönemde 2022 
Uluslararası Küçük Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı 
(IYAFA 2022) kapsamında, yürütülecek faali-
yetlere etkin bir şekilde yer almak hem ülke, 
hem de sektör için fırsatlar içeren bir çok et-
kinlik gerçekleştirilebilir. Uluslararası ilişkiler 
kapsamında karşılıklı işbirliği yaparak ticari 
alanda ortak girişimler ve bilimsel alanda bilgi 
ve teknoloji paylaşımlar ülkemize büyük fay-
dalar sağlayacaktır.

Kendisi gibi zorda olan vatandaş ba-
lık yiyebilsin diye balık fiyatlarını artan 
kendi maliyetleri rağmen arttırmayan 
fedakâr Türk Balıkçımızın “Uluslararası 
Küçük Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılını” 
kutluyorum. Bu yıl emeklerin ulusla-
rarası boyutta bereketli kazançlara 
dönüştüğü ve bizim için artık güzel 
günlerin başlandığı bir yıl olmasını 
diliyorum. 
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GÜNDEM
“Su Ürünleri Üretici Örgütleri ve Bakanlık İl 
Müdürlüklerinin Ortak Balıkçılık Politikasının 
Ortak Piyasa Düzeni İle Uyumlu Olarak 
Kapasitenin Geliştirilmesi ’’ Teknik Yardım 
Projesi Eğitim Toplantısı Gerçekleştirildi

8-12 Kasım 2021 tarihinde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü’nün Antalya’da Düzenlemiş olduğu toplantıya; Sür-
Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya ve Sür-Koop Su 
Ürünleri Mühendisi Mine Canikli katılım sağladı.

Beş gün süren toplantıya katılım sağlayan 
misafirler kendi alanları ile ilgili sunumlar ger-
çekleştirdi. Projenin içeriği ve sürecinde nasıl 
bir yol izleneceği hakkında detaylı bilgiler ak-
tarıldı. 

Mine Canikli yaptığı açaklamada, “Sür-Koop 
olarak biz de sunum paylaştık. Sunumumuzda 

Sür-Koop kimdir? Sür-Koop’un yapmış olduğu 
faaliyetlerinden bahsettik. Projenin amacına 
uygun bir şekilde; Su Ürünleri Sektörünün Pi-
yasaki Durumu? Su Ürünleri Sektörünün Piya-
sada Geliştirilmesi gereken yönleri neler olma-
lıdır? sorularına hep birlikte yanıt aradık. Çok 
verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum.” 
dedi. 

“Genç Balıkçılarımızla Bir Araya Geldik”
12 Ocak 2022 tarihinde 

Zoom Platformu üzerinden, 
Genç Balıkçılarımızla Toplantı 
Gerçekleştirdik.

2021 Ekim ayında; Ankara’da yüz yüze top-
lantı gerçekleştirdiğimiz Genç Balıkçılarımızla, 
yeniden Zoom Platformu üzerinden görüşme 
gerçekleştirdik. 

Geçen süre zarfında neler yaptıklarını, so-
runlar ve bu sorunlara nasıl çözümler getirebi-
leceğimizin değerlendirildiği bir toplantı oldu. 
Özellikle; Yasa dışı avcılık, avladıkları deniz 
ürün miktarlarının azalması ve iklim değişiklik-
lerinin deniz ürünlerinin üreme dönemlerine, 
yaşam alanlarına etkileri konusunda genç ba-
lıkçılarımız tarafından bilgi paylaşımında bulu-
nuldu.  Haber Merkezi-Mine Canikli  

Yönetmelik Taslakları Toplantısı
19 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da Anemon Hotel’de ‘’1163 

sayılı Kooperatifler yasası değişiklikleri kapsamında Bakanlıkça 
çıkarılması öngörülen yönetmelik taslakları toplantısı”nı’ 
gerçekleştirdik.

Toplantıya; Türkiye Milli Kooperatifler Birli-
ği Genel Başkanı Muammer Niksarlı, S.S. Su 
Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birlikleri temsil-
cileri.(Muğla, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, 
Sinop-Kastamonu, Samsun, Aydın, Kocaeli, 
İstanbul) katılım sağladılar.

Sür-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan 
Özkaya açılış konuşması yaparak toplantıyı 
başlattı. Ramazan Özkaya konuşmasının de-
vamında 1163 sayılı Kooperatifler yasası de-
ğişiklikleri kapsamında ki yönetmelik taslakları 
hakkında açıklamada bulundu. 

TÜRKİYE KOOP Genel Başkanı Muammer Nik-
sarlı; toplantı katılımcılarımıza yönetmelik taslak-
larının içeriği hakkında bilgi verdi.

Yönetmelik taslakları içerisinde 
bulunan; Eğitim, denetim ve Koop-Bis 
sistemi hakkında Ramazan Özkaya 
ve Muammer Niksarlı bilgi verdiler. 
Devamında katılımcılarımızın fikirleri 
ve önerileri dinlenerek kayıta geçildi. 
Katılım sağlayan tüm misafirlerimize 
Sür-Koop olarak teşekkür ederiz.  

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt 
Altına Alınması ve Desteklenmesi 2022 
Yılı Başvuruları 31 Ocak’ta Başladı

Deniz ve iç sularımızda avcılık faaliyetinde bulunan av 
filosunun %90’dan fazlasını oluşturan 12 metre altındaki 
küçük ölçekli balıkçı gemilerine yönelik olarak hazırlanan 
destekleme Tebliği 27/08/2021 tarihli ve 31581 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Balıkçılarımız 2022 yılı destekle-
me müracaatlarını 31 Ocak ve 25 
Mart arasında gemisinin ruhsat tez-
keresinin düzenlendiği il/ilçe müdür-
lüklerine yapacaklardır.

Tüm il/ilçe müdürlüklerimizin meri 
mevzuat doğrultusunda destekleme 
başvurularına ilişkin iş ve işlemleri 

yapması gerekmektedir.
2022 yılı destekleme talimatına: 
https://www.tarimorman.

gov.tr/BSGM/Belgeler/Du-
yurular/2022/2022%20
y%C4%B1l%C4%B1%20destekle-
me%20talimat%C4%B1.pdf / inter-
net adresinden ulaşabilirsiniz.  

Geleneksel Kıyı Balıkçılığına Yönelik 
2021 Ve 2022 Yıllarında Yapılacak 
Desteklemeye İlişkin Usul Ve Esaslar 
Belirlendi
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazır-

lanan “Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altı-
na Alınması ve Desteklenmesi Tebliği” Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme, su ürünleri avcılığı faaliyetinde 
bulunmak üzere Su Ürünleri Bilgi Sistemi’nde 
(SUBİS) kayıtlı ve geçerli bir balıkçı gemisi 
ruhsat tezkeresine sahip iç sularda faaliyet 
gösterenlerin tamamı ile denizlerde 12 met-
reden küçük balıkçı gemilerine 2021 ve 2022 
yıllarında yapılacak destekleme ödemelerine 
ilişkin uygulama esaslarını kapsıyor.

Tebliğle küçük ölçekli balıkçılığın 
devamlılığının sağlanması amaçlanıyor. 
Buna göre, destekler, kayıtların gün-
cellenmesi, balıkçıların avcılık faali-
yetleri ve sosyoekonomik durumlarına 
ilişkin verilerin toplanması karşılığında 
veriliyor. Bu sayede, geleneksel küçük 
ölçekli balıkçılığının sürdürülebilirliği 
hedefleniyor.

Ayrıca, üretiminin tamamına yakını yerelde 
ve taze tüketilmesi nedeniyle gıda güvenli-
ğine katkı sağlaması, kıyı kesimindeki halkın 
geçimine katkıda bulunarak kırsal kalkmanın 
sağlanması ve kaynakların sürdürülebilirliği 
öngörülüyor.

Söz konusu destekler, Türkiye’nin deniz ve 
iç sularındaki avcılık filosunun yüzde 90’ını 

oluşturan 12 metre altındaki balıkçı gemilerini 
kapsıyor.

Müsilajdan Etkilenenlere 2 Kat Ödeme
Uygulama tebliğine göre, Marmara Deni-

zi’ndeki müsilajdan etkilenen balıkçılara, bu yıl 
2 kat destek verilecek.

Bu kapsamda, Balıkesir, Bursa, 
Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ 
ve Yalova’daki tezkere sahibi gemilere, 
gerekli belgeleri ibraz etmeleri kaydıy-
la her gemi için belirlenen birim destek 
tutarının 2 katı ödemede bulunulacak.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede 
hayvancılığın desteklenmesi için ilgili yıl için ay-
rılan ödenekten karşılanacak ve gerekli paranın 
aktarılmasını müteakip Tarım ve Orman Bakan-
lığı tarafından banka aracılığıyla yapılacak. 
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GÜNDEMGÜNDEM
Akyaka Genç Balıkçı Deneyim 
Paylaşım Buluşması
23-24 Aralık 2021 tarihleri arasında Akdeniz Koruma 

Derneği, Akyaka’da ‘’Akyaka Genç Balıkçı Deneyim Paylaşım 
Buluşması’’ toplantısını gerçekleştirdi. 

Toplantıya Sür- Koop Merkez Birliği adına 
Sür-Koop Su Ürünleri Mühendisi Mine Canikli, 
Kaş bölgesinden genç balıkçılar, Kaş Su Ürün-
leri Kooperatifi, Akbük Su Ürünleri Kooperatifi, 
Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. 
Vahdet Ünal ve Akyaka Su Ürünleri Koopera-
tifi katıldı. Sür- Koop adına katılım sağlayan 
Mine Canikli toplantının konusuna uygun olan 
Sür-Koop’un yapmış olduğu Genç Balıkçılar 
Projesi’nden bahsetti.  Balıkçılığın zor bir mes-
lek oluşu, sosyal, maddi ve manevi sıkıntılar, 
gelecek kaygısı, zamanla denizlerin balıksız-
laşacağı korkusu ile gençler bu meslekten ve 
sivil toplum kuruluşlarından uzaklaşıyorlar. 
Balıkçılarımızın yaş ortalamasına baktığımızda 
50 yaş ve civarı ile karşılaşıyoruz. Bu sebep-
lerle, 2020 yılının Ocak ayında Genç Balıkçı 
Projesini başlatarak; gençlerin bu mesleğe 
yönelmelerine yardımcı olmak, sektörü sahip-
lenmelerini sağlamak ve kooperatiflerde aktif 
rol almalarını sağlayarak bilinçli kooperatifçilik 
algısını oluşturmayı amaçladık. Bu kapsamda 
düzenlenen ZOOM toplantıları ile nabzı yokla-
dıktan sonra Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz 
eğitim programı ile yaşları 15-35 olan 12 genç 
balıkçımızla Genç Balıkçı Komisyonumuzu kur-
duk. Genç nesillerin bu sektörün lokomotifi 
olacağına inanıyoruz. Sür- Koop olarak Genç 
Balıkçılarımızın her daim yanlarında bulunaca-
ğız. 

Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi müdürü 
Taner Özcan; Akyaka Su Ürünleri Kooperati-
finin işleyişinden bahsetti. Kooperatif olarak 
balıkçıların avladıkları ürünlerini alarak satışını 
sağlamaktalar. Her sene yardım amaçlı balıkçı-
lara belli bir miktar ödeyerek katkı sağlıyorlar. 
Taner Özcan; balıkçılığında diğer mesleklerde 
olduğu gibi meslek gurubu içerisinde yer alma-
sı gerekir. Kooperatiflerin bir arada bulunarak 
güçlü bir yapı oluşturması gerekiyor. 

Vahdet Ünal; Balıkçılık ile ilgili Gökova-Dat-
ça-Bodrum, Fethiye – Göcek ve Kaş-Kekova  
bölgelerinde neden Genç Balıkçılar yok so-
rusunu sordu. Bizler balıkçıların durumunu 
bilmemiz gerektiği konusuna değindi. Datça-
Bodrum, Fethiye – Göcek ve Kaş-Kekova  böl-
gelerinde bulunan balıkçıların yaş ortalamasın-
dan bahsetti. Turizm genç balıkçıların geçim 
kaynağını oluşturuyor. İzmir Mordoğan, Güzel-
bahçe ve Urla’nın mezat sisteminden bahsetti.

Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kı-
zılkaya; Dünyada ki denizel koruma alanların-
dan bahsetti. Gökova’da; 7 adet alanda balıkçı-
lığa kapalı alan bulunmaktadır. Deniz çayırları 
0-27 m’ye kadar alanda yaşabiliyorlar.

Antalya Kalkandan katılım sağlayan genç 
balıkçı; avladığı ürünleri istatiksel olarak kayıt-
larını yapıyor. Örnek olarak bir deneyiminden 
bahsetti; 3750 kg deniz ürünleri yakaladığını 
ve bunların içinden 3000 kg yabancı tür, 750 
kg yerli tür tespit ettiğini anlattı. Yakaladıkları 
balık miktarının azaldığına değindi. Aslan balı-
ğını satışa sunuyorlar. Yabancı turistler aslan 
balığına ilgi gösteriyor. Kalkanda balık miktarı-
nın çok azaldığını belirtti.

Akbük Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı; ken-
di bölgesindeki avcılıktan bahsetti. Avladığı 5 
tür balık için ayrı ağ takımlarının olduğundan 
bahsetti. Avcılık yaparken tek bir balığın üze-
rine yoğunlaşmak gerekir. Bu şeklideki uygu-
lama ile tek bir balığın üzerinde yoğunlaşmak 
gerekir. Böylelikle av baskısını da azaltmış 
oluruz. Çok miktarda akya balığı yakaladığım 
günler oldu. Akbük olarak balığın pazarlanması 
konusunda sıkıntıları olmuyor.

Toplantının en son gününde; Genç balıkçı-
lara düşen görevlerden konuşuldu. Balıkların 
üreme dönemi, yaşı, boyu, alanlar vb. konu-
larda bilgileri kullanılarak yerel düzenlemeler 
önerme ve uygulamasını sağlamak konusun-
dan bahsedildi.

Yeni balıkçı imajının yaratılması için katkı 
sağlamak, genç balıkçılar birlik olmalı ve genç 
balıkçılar yeni projeler üretmeli şeklinde karar-
lar alınarak toplantı sonlandırıldı.  

Balıkçıların Su Ürünleri 
Politikalarına Aktif Katılımının 
Güçlendirilmesi Projesi
WWF-Türkiye’nin 17 Kasım 2021 tarihinde Ankara’da 

Mövenpick Hotel’de ‘’Balıkçıların Su Ürünleri Politikalarına Aktif 
Katılımının Güçlendirilmesi Projesi’’ toplantısını gerçekleştirdi. 

Toplantıya Sür-Koop Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ramazan Özkaya, Sür-Koop Su Ürünleri 
Mühendisi Mine Canikli, Sür-Koop Koordina-
törü Reyhan Yakışır ve Sür-Koop Su Ürünleri 
Mühendisi Ercan Erdem katılım sağlamıştır. 
Toplantıya kamu kurum ve kuruluşları ve sivil 
toplum kuruluşlarından temsilciler yer aldılar. 

WWF-Türkiye Deniz ve Yaban Hayatı Prog-
ramları Müdürü Ayşe Oruç yaptığı açılış ko-
nuşmasında proje içeriği  ve amacı hakkınında 
bilgiler paylaştı. 

Projenin Amacı; Türkiye’nin balıkçılık filosu-
nun yaklaşık %90’ı küçük ölçekli balıkçılardan 
oluşmaktadır. Bu kapsamda küçük ölçekli ba-
lıkçıların karar alma ve yönetim süreçlerine et-
kin katılımının sağlanması için kapasitelerinin 
ve görünürlüklerinin artırılması önem arz et-
mektedir. Bu kapsamda WWF-Türkiye (Doğal 
Hayatı Koruma Vakfı) tarafından SÜR-KOOP 
ile işbirliği içinde AB Sivil Toplum Diyaloğu 
Programı finansal desteğiyle ‘’Balıkçıların Su 
Ürünleri Politikalarına Aktif Katılımın Güçlen-
dirilmesi Projesi ‘’ başlatılmıştır.Proje sonunda 
ulaşılması beklenen nihai hedef, küçük ölçek-
li balıkçılık ortak yönetimine katkı sağlamak 
amacıyla, su ürünleri bölge birlikleri, su ürünle-
ri kooperatifleri ve kadın balıkçıların balıkçılık 
sektöründe politika oluşturma ve karar alma 
süreçlerine aktif katılımlarını sağlamak için ka-
pasitelerini güçlendirmektir.

Proje Ekibi ve Süresi;Proje Destekçisi: AB Si-
vil Toplum Diyaloğu Programı,Proje Koordina-
törü: WWF-Türkiye (Proje Koordinatörü, Proje 
Sorumlusu, İletişim Uzmanı, Finans Uzmanı), 
Proje Teknik İşbirliği Ortağı: SÜR-KOOP,Proje 
Süresi:1 Nisan 2021 -31 Mart 2022

Hedef Gruplar ve Yararlanıcılar; Küçük ölçek-
li balıkçılık sektöründe çalışan kadın ve erkek 
balıkçılar Proje aracılığıyla ulaşılacak nihai ya-
rarlanıcılar: Kıyı/deniz bölgelerinde SÜR-KOOP 
kapsamındaki 17 bölgesel balıkçı birliği olup doğ-
rudan 17 birlik ve dolaylı olarak SÜR-KOOP çatısı 
altında örgütlenen balıkçı kooperatifleri üyeleri.

Sür-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan 
Özkaya; ‘’Genç ve Kadın balıkçılar bizim için çok 
değerli ve önemliler. Cinsiyet eşitsizliğini kal-
dırmak için kadın balıkçılara önem veriyoruz. 
Genç Balıkçılar için proje yaptık neden mes-
leklerini bırakıyorlar. Yeni çıkarılan Su Ürünleri 
Kanunu ile ilgili güzel gelişmeler oldu. Koruma 
alanları ilan ediliyor. Biz bu uygulamayı des-
tekliyoruz. Genç Balıkçılarımızı mesleğe yön-
lendirmemiz gerekiyor’’ dedi.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ve STK temsilci-
leri konuşmalarının ardından toplantı sona erdi.

Sivil Toplum Diyaloğu VI Hibe Prog-
ramı desteğiyle balıkçıların güçlendi-
rilmesi için birlikte çalışıyoruz. Avrupa 
Birliği Başkanlığı tarafından AB Katılım 
Öncesi Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde 
yürütülmekte olan “Türkiye - AB Sivil 

Toplum Diyaloğu” hibe programının 
altıncı dönemi kapsamında finanse 
edilen ‘Etkin Yönetim için Aktif Balıkçı-
lar’ Projesi

Balık, dünyada milyarlarca insan için yaşam-
sal öneme sahip bir besin ve gelir kaynağı. BM 
Gıda ve Tarım Örgütü (FAO, 2020)’ya göre 
dünyada 3.3 milyardan fazla insan, protein 
ihtiyacının en az %20’sini deniz balıklarından 
karşılıyor; bu veri, özellikle gelişmekte olan 
ülkelerde yaşayan insanlar için bir protein kay-
nağı olarak balığın önemini ortaya koyuyor. 
Denizlerimizdeki balık popülasyonları aşırı 
avlanma, yasadışı balıkçılık ve iklim değişik-
liği nedeniyle tehdit altında. Dünya genelin-
de balık popülasyonları ve deniz balıkçılığı 
düşüşe geçen bir grafik izliyor. Gidişat böy-
le devam ederse, benzeri görülmemiş bir 
balıkçılık kriziyle karşı karşıya kalabiliriz. 
Balıkçılıkta sürdürülebilirlik ve sorumlu tü-
ketim, bugün avlanan balık miktarını belli bir 
düzeyde tutarak bir sonraki dönemde de av-
lanabilecek balık bulunmasını garanti altına al-
mak ve stokları bu şekilde yönetmek anlamına 
geliyor. Bu açıdan, sürdürülebilir balıkçılık ve 
sorumlu su ürünleri tüketimi, yalnız ekonomik 
değil, ekolojik ve sosyal içeriğe de sahip kav-
ramlar. Tükettiğimiz balığın hem ekosistem 
dengelerini hem de insan için adil üretim süreç-
lerini gözeterek elde edilmiş olması gerekiyor. 
Küçük ölçekli balıkçılık, beslenme, gıda güven-
liği, sürdürülebilir geçim kaynağı ve yoksullu-
ğun azaltılması gibi konularda kıyı toplulukla-
rının ve ulusların ekonomik gelişimine önemli 
katkılar sağlıyor. Milyonlarca insan için meslek, 
geçim kaynağı ve yaşam tarzı olan küçük öl-
çekli balıkçılığın devam etmesi için iyi planlan-
mış ortak balıkçılık yönetimine ihtiyaç var.

Bu kapsamda WWF-Türkiye (Doğal Haya-
tı Koruma Vakfı) tarafından SÜR-KOOP (Su 
Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği) ile işbir-
liği içinde Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum 
Diyaloğu VI Hibe Programı finansal desteğiyle, 
küçük ölçekli balıkçıların karar alma süreçlerine 
katılımlarına katkı sağlamak amacıyla “Balıkçı-
ların Su Ürünleri Politikalarına Aktif Katılımının 
Güçlendirilmesi Projesi” başlatıldı.

Proje sürecinde, konusunda deneyimli uz-
manların katılımıyla düzenlenecek çalıştaylar, 
kapasite artırımı sunumları ve yayınlar kana-
lıyla deneyimlerini geliştiren ve lobi faaliyet-
leri ve politika gelişimlerini daha yakından iz-
leyen ve katkı sağlayan balıkçı sayısında artış 
hedefliyoruz.

Proje ile ilgili bilgi için: Cansu İlkılınç, WWF-
Türkiye Proje Sorumlusu

E-posta: cilkilinc@wwf.org.tr  
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BASINDA SÜR-KOOP
Balon Balığı Avcılığının 
Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 
Yayımlandı 
31524 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Balon Balığı 

Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 
2021/20)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 
2021/38)’in içeriği aşağıdaki bilgiler içerisinde yer almaktadır.

Tarım ve Orman Bakanlığından:
BALON BALIĞI AVCILIĞININ DESTEKLENME-

SİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/20)’DE DEĞİŞİKLİK YA-

PILMASINA
DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/38)
MADDE 1 –  27/6/2021tarihli ve 31524 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Balon Ba-
lığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ 
(Tebliğ No: 2021/20)’in 7  nci  maddesinin 
dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş 
ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Destekleme kapsamında avlanacak ba-
lon balıkları bütün veya kuyruk olarak karaya 
çıkartılır ve karadaki bertaraf işlemleri sadece 
il/ilçe müdürlükleri aracılığıyla gerçekleştirilir. 
Balon balığının türüne göre karaya çıkartma 
şekli, bütün veya kuyruk olarak belirlenebilir 
ve destekleme dönemi içerisinde Genel Mü-
dürlük karaya çıkartılma yöntemi ile ilgili de-
ğişiklik yapabilir. Balon balıklarının karaya çı-
kartılma yöntemi Genel Müdürlüğün internet 
sitesinde ilan edilir ve takip eden iş günün-
den itibaren balık alımları ilan edildiği şekilde 
yapılır.”

“(8) Balon balığı alımlarının kuyruk teslimi 
şeklinde yapıldığı durumda balıklar, etik kural-
lar çerçevesinde kafalarına tek seferde sert-

çe vurularak öldürülür, kuyruk kesimi, balıkçı 
gemilerinde koruyucu eldivenler kullanılarak 
insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar 
altında yapılır. Balon balığının ilan edilen tes-
lim noktalarından karaya çıkartılmak üzere 
sadece kuyruğu alınır, kuyruğu dışında kalan 
kısmı karın bölümünden yarılarak kıyıdan en 
az bir deniz mili mesafede denize atılır. Balon 
balıkları karınları yarılmadan, kıyıya bir deniz 
mili mesafeden daha yakın noktalarda, koylar-
da, liman ve barınak içlerinde kesinlikle denize 
atılamaz.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yü-
rürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve 
Orman Bakanı yürütür. 

Cibuti Cumhuriyeti’nden  
Sür-Koop’a Ziyaret
Cibuti Cumhuriyeti Su Ürünleri Üst Düzey Yöneticisi Ahmed 

Darar Djıbrıl Sür-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan 
Özkaya’yı makamında ziyaret etti. 

Cibuti Cumhuriyeti Su Ürünleri Üst Düzey 
Yöneticisi Ahmed Darar Djıbrıl ve Balıkçılık Ve 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Avcılık ve Kont-
rol Daire Başkanı Melih Er Sür- Koop’u ziyaret 
ettiler.

Cibuti Cumhuriyeti Su Ürünleri Üst Düzey 
Yöneticisi Ahmed Darar Djıbrıl; Türkiye’deki Su 
Ürünleri sektöründeki gelişmeler ve şu anki 
durumu hakkında bilgiler verildi. Kendi ülkele-
rindeki balıkçılık hakkında bizlere bilgi verildi. 
Ziyaretlerinden dolayı; Cibuti Cumhuriyeti Su 
Ürünleri Üst Düzey Yöneticisi Ahmed Darar 
Djıbrıl ve Balıkçılık Ve Su Ürünleri Genel Mü-
dürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı Melih 
Er’e Sür- Koop olarak teşekkür ederiz. 

Müsilaj Sorunu Komisyonda 
Görüşüldü
Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerimizdeki müsilaj 

sorununun sebeplerinin araştırılarak alınması gereken 
önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması 
Komisyonu 20 Ekim 2021 tarihinde toplandı.

TBMM’de düzenlemiş olduğu toplantıya 
Sür-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan 
Özkaya ve Su Ürünleri Mühendisi Mine Canikli 
katılım sağladı. 

Müsilaj Nedir? Müsilajdan Kaynaklı Sorun-
lar ve Çözüm Önerileri başlıkları adı altında 
Komisyona sunumumuzu yaptık. Sunumda 
Müsilajdan kaynaklı balıkçılarımızın yaşadığı 
sorunlar ve diğer genel sorunlardan bahsettik. 
Girdi fiyatlarının artması, akaryakıt fiyatları, 
iklimsel değişiklikler, müsilajdan kaynaklı av-
cılığın kısıtlanması ile yakalanan balık miktarı 
azalmıştır. Müsilajdan dolayı balıkçılarımızın av 
araç ve gereçlerinde ağır tahribatlar olmuştur. 
Marmara Denizinde yoğun olarak görülen Mü-
silaj avcılık yapan balıkçılarımızın sezonu 15 
Nisandan önce erken kapatmalarına neden ol-
muştur. Av sezonunu erken tarihte kapatmak 
zorunda kalan balıkçılarımız ciddi bir şekilde 
gelir kaybı yaşamışlardır. 

Müsilaj Marmara Denizinde bulunan bentik/
demersal deniz ürünlerinin yaşam alanını teh-
dit etmiştir ve türlerin azalmasına neden ola-
rak stoklara zarar vermiştir. 

Müsilajdan kaynaklı yanlış bilgilerin yayıl-
ması Marmara denizinde yakalanan deniz 
ürünlerine olan talebi azaltmıştır. Bu durum 
balıkçılarımızın avlamış olduğu deniz ürünleri-
nin elinde kalmasına neden olmuştur. Balıkçı-
larımızı maddi yönden zarara uğratmıştır.

Balıkçılarımız müsilajdan kaynaklı ekonomik 
sıkıntılar yaşamışlardır. Balıkçılarımıza yapılan 
desteklemeler yeterli değildir. Balıkçılarımız 

belli bir süre zarfında denize çıkamamışlardır. 
Balıkçılarımıza yapılan desteklemeler yeterli 
değildir. Başka geçim kaynakları olmayan ba-
lıkçılarımız zor durumda kalmışlardır. 

Çözüm Önerileri olarak; “Marmara Denizinde 
özel avcılık esas ve usulleri yeniden düzenlen-
meli, denizel koruma alanları yeniden gözden 
geçirilebilir, balıkçılık sektörünün yaşadığı 
güçlükler ivedilikle takip edilmeli, müsilajdan 
kaynaklı maddi kayıplar yaşayan balıkçılarımı-
za yapılan desteklemeler yeniden gözden ge-
çirilmesi gerekir. Marmara Denizi; dünyada eşi 
benzeri olmayan aynı ülke toprakları ile çevrili 
olan denizimizdir. Böylesi bir coğrafi ve biyolo-
jik çeşitliliğe sahip olan denizimizi mümkünse 
izlenebilirliği arttırılarak, kirletici unsurlarının 
neler olduğu konusunda takiplerinin hızlandı-
rılması gerekir” şeklinde komisyon üyelerine 
dile getirerek toplantı sona ermiştir. 
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Geleneksel Balıkçılık Turizmi 
Değerlendirme Toplantısı, 
Akdeniz Mavi Umut Girişimi FAO 
Teknik İşbirliği Programı
28 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da Sheraton Hotel’de 

‘’Geleneksel Balıkçılık Turizmi Değerlendirme Toplantısı, 
Akdeniz Mavi Umut Girişimi FAO Teknik İşbirliği Programı’’ 
gerçekleştirildi. 

FAO’nun ev sahipliği yaptığı toplantıya Ba-
lıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Sahil 
Güvenlik Komutanlığı, Kültür Ve Turizm Ba-
kanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Orman 
Müdürlüğü, Muğla İl Tarım Müdürlüğü, Prof. Dr. 
Vahdet Ünal, Akdeniz Koruma Derneği, Sür-
Koop, WWF, Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi, 
Akçayaka Su Ürünleri Kooperatifi, Akbük Su 
Ürünleri Kooperatifi katılım sağladı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
Kaynak Yönetimi Daire Başkanı Mahir Kanyıl-
maz projenin amacından bahsederek toplantı-
ya giriş yaptı.

Geleneksel Balıkçılık Turizminin balıkçılıkla 
birleştiren yeni bir kavram olduğu anlatıldı. De-
nizin canlı kaynaklarının azalması durumunda 
balıkçıların ve ailelerinin gelirlerine katkı sağ-
lamayı ve kıyı bölgelerini ziyaret eden turistle-
re yönelik cazip bir faaliyet sunmayı amaçladı-
ğı belirtildi. Geçimini hep balıkçılıkla sağlayan 
kişiler, özellikle de artık genç olmayanlar için 
iş değiştirmek tamamen imkansız olduğu ve 
Bu gibi durumlarda geleneksel balıkçılık tu-
rizmi, balıkçı erkeklerin ve kadınların yaptığı 
işleri ekonomik anlamda iyileştirebilecekleri, 
aynı’’tarlada’’kalmaya devam ederken işlerini 
birleştirerek zanaatlarını geliştirebileceklerini 
yeni fırsatları temsil edeceği konuşuldu.

Geleneksel Balıkçılık Turizminin Temel 
Amaçları; Balık stoklarının ve deniz ortamı-
nın korunması, İstihdamın muhafaza edilmesi 
ve yeni gelir kaynakları yaratılması; Kadınla-
rın ve gençlerin sürece dahil edilmesi; Balık-
çıların sosyal, kültürel ve mesleki rollerinin 

güçlendirilmesi;Yerel gıda tüketiminin teşvik 
edilmesi. 

Bu faaliyet kapsamında Su Ürünleri Koope-
ratiflerinin rolünü güçlendirilmesinden bah-
sedildi. Kooperatiflerin rolleri arasında; bilgi 
paylaşımı ve deneyimini yayan kümeler olarak 
hareket eden kooperatifler, eğiti, danışma, pa-
zarlama ve tanıtım, networking bulunmakta.

Akdeniz Koruma Derneği başkanı Zafer 
Kızılkaya; 2014 yılında Vahdet Ünal ile ba-
lıkçılık turizmi fikrine karar verdik.  Balıkçılık 
turizmi ile ilgili çalışmalar yaptık.  Gökova ve 
Göcek’te çalışmalarda bulunduk yalnız pande-
mi koşulları bizi zorladı. 

Sür-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Rama-
zan Özkaya; bu proje hepimiz için bir umut 
olacaktır. Maddi açıdan ve av baskısını azalta-
cağı için bu proje umarım hayata geçecektir. 
En çok Balıkçılık Turizminin yapılmasını iste-
yen sektör olarak bizleriz, kooperatifler. Dünya 
Avrupa ülkelerine baktığımız zaman tekneler 
bakım yapmadan geleneksel hali ile pesca tu-
rizm yapmaktadır. Eğer bu turizm yapılacaksa 
balıkçı çok maliyet ödemeden yapması gerekir. 
Fatura kesmek zor bir iş değil. Kooperatifler 
fatura kesebilirler. Bizim rakibimiz amatör ba-
lıkçılar. Pesca Turizm amatör balıkçıları disiplin 
edecektir.

WWF Timuçin Dinçer; balıkçılık turizminin 
gerçekleştirilmesi bizim için de önemli. Balıkçı-
lık turizmi konusunda balıkçıların bilgilendiril-
mesi gerekir.

Kapanış konuşmaları yapılarak toplantı son-
landırıldı.

Genç Balıkçılar Projesi 
Toplantısı, Genç Balıkçılar 
Ankara’da Buluştu.
Pandemiden dolayı yüz yüze görüşemediğimiz Genç 

Balıkçılarımızla 25-26 Ekim tarihinde Ankara Anemon Hotel’de 
biraraya geldik. 

Toplantımıza; Köy-Koop Genel Müdürü Tur-
gay Solmaz Genç Balıkçılarımıza 1163 Sayılı 
Kooperatifler Kanunu detaylı bir şekilde anla-
tarak eğitim verdi. Akdeniz Koruma Derneğin-
den Esra Kartal ve WWF’’ten Timuçin Dinçer 
toplantımıza katılım sağlayarak genç balıkçıla-
rımızı bilgilendirdiler. Toplantımıza Türkiye’nin 
her bölgesinden kadın-erkek ayırdım etmeksi-
zin Genç Balıkçılarımız katılım sağladı.

Genç Balıkçılarımız bölgelerinde su ürünleri 
avcılığında yaşadıkları sorunları dile getirdiler. 
Her bölgeden katılım sağlayan gençler yaşa-
dıkları sorunların çözüm önerilerini sundular. 
Balıkçılık yaş ortalamasına bakıldığında genç 
nüfusun azaldığı tespit edilen konular ara-
sında oldu. Gençlerin balıkçılık mesleğinde ne 
kadar mevcut oldukları ve gelecekten neler 
bekledikleri konusunda sorularını sordular. Su 
Ürünlerinin sürdürülebilirliği ve özellikle altı 
çizilen bir önemli konu olan yasa dışı balıkçılık 
üzerine yorumlar yapıldı. Gençlerin koopera-

tiflerde ve kooperatif yönetimlerinde aktif bir 
şekilde yer almaları belirtildi. Su Ürünleri Ko-
operatiflerinde genç balıkçı oranının artması 
gerektiği bahsedildi. Genç balıkçılar giderek 
azalan avlak sahalarından, denetimin azlığın-
dan, desteklemelerin ve teşviklerin yetersiz 
olduğundan ve sosyal haklarının yetersizlikle-
rinden bahsettiler. 

Oylama İle Genç Balıkçı Komisyonu 
kuruldu. 

Toplantının 2. Gününde Gençlerimizi Balık-
çılık Ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı 
Turgay Türkyılmaz ve Avcılık ve Kontrol Daire 
Başkanı Melih Er misafir ettiler.Katılım sağla-
yan genç balıkçılarımız kendi bölgelerinde ya-
şadıkları sorunları, istekleri ve diğer balıkçılık 
ile ilgili konuları dile getirdiler. 

Ankara’da 2 gün gerçekleştirilen toplantımı-
za katılım sağlayan tüm misafirlerimize Sür-
Koop olarak teşekkür ederiz.
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Mavi Yüzgeçli Orkinos 
Balıkçılığı İçin  
Kura Çekimi Yapıldı

2022 Yılı Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılık Kotası Tahsisi 
Başvurusu Uygun Görülen Balıkçı Gemilerine Noter Huzurunda 
Çekilen Kura Sonucunda Tahsis Edilen Avcılık Kota Listesi 

SIRA 
NO

GEMİ ADI
 FİLO KAYIT 
NUMARASI

RUHSAT
NO

GEMİ 
TAM BOY 

UZUNLUĞU 
(M) 

KOTA  
TAHSİS 

MİKTARI (kg)

1 ABANOZLAR TUR001419242 34A4738 39,60 61.394,00

2 AKGÜN VEDAT TUR002690531 61A5111 49,90 77.363,00

3 AKTAŞLAR B 2 TUR001437812 53A1014 45,35 70.309,00

4 ARATMA BİZİ TUR001424178 34A2449 34,94 54.170,00

5 AZİZLER-II TUR001417799 34A1592 49,95 77.441,00

6 BAŞOĞLU BALIKÇILIK-1 TUR001445928 57A1435 48,00 74.418,00

7 BİLGİÇLER BALIKÇILIK TUR001439143 61A2603 39,00 60.464,00

8 BURAK YAĞIZ TUR002132617 61A2594 42,20 65.425,00

9 BURHAN REİS-5 TUR001453012 10A1379 44,63 69.193,00

10 CİHAN CENGİZ KARADENİZ TUR001517424 55A1382 44,28 68.650,00

11 ÇINAR KARDEŞLER TUR002627167 34A5289 39,95 61.937,00

12 DENİZ ALP TUR001504546 52A1975 37,20 57.674,00

13 EMİN AĞA-1 TUR001434715 16A1083 34,50 53.488,00

14 EREN KARDEŞLER-1 TUR001496911 31A1608 36,00 55.813,00

15 EYÜP DEDE TUR001415157 34A2420 43,22 67.007,00

16 GARİPÇELİ-1 TUR001426998 34A2250 32,57 50.495,00

17 GEÇİCİLER BALIKÇILIK TUR001514222 10A1595 47,00 72.867,00

18 GÖRENLER 4 TUR001528237 10A2901 38,83 60.201,00

19 HACI MUSTAFA KULOĞLU TUR001424045 34A1125 62,00 96.123,00

20 KASIRGA 2 TUR001951747 10A2629 38,60 59.844,00

21 KOCA REİS-2 TUR001459200 31A1345 30,78 47.720,00

22 MEHMET KAPTAN-7 TUR001416539 77A1176 43,25 67.053,00

23 MUSTAFA ABDİ REİS TUR001517624 16A2105 32,00 49.612,00

24 MUSTAFA KORKMAZ A TUR002688746 10A3760 36,24 56.185,00

25 MUZAFFER KARDEŞLER-3 TUR001453139 10A2024 40,40 62.635,00

26 NAZIM KURŞUN TUR001415129 34A1106 42,17 65.379,00

27 SARAL BALIKÇILIK TUR001436246 61A1043 42,68 66.170,00

28 SÜRSAN-1 TUR001445851 55A1012 62,00 96.123,00

29 ŞENGÜL KARDEŞLER TUR001415218 34A1413 62,00 65.813,00

30 TORLAK KAPTAN TUR001432123 34A5107 38,00 58.914,00

31 ÜNLÜ BALIKÇILIK TUR002681725 57A2062 35,96 55.751,00

32 YAĞMURDENİZİM 10 TUR001418854 17A1215 30,20 46.821,00

33 YAHYA ÜSTÜN 1 TUR001428035 37A1449 36,42 56.464,00

34 YENİAY BALIKÇILIK TUR001445506 55A1396 36,42 63.332,00

35 ZAMKİNOZ SELAHATTİN-1 TUR001440417 34A2637 30,80 47.751,00

1) Gemi yetkilisi, Bakanlıkça ilan edilen listede gemisine tahsis edilen avcılık kotasını, ticari 
hesaplarına uymaması durumunda, 25 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 18:00’a kadar orkinos 
avcılığından feragat ettiklerini dilekçeyle Bakanlığa bildirir.

2) 25 Nisan 2022 tarihine kadar geçerli ve onaylı denize elverişlilik belgesini ibraz etmeyen/
edemeyen gemilerin avcılık kotasını devir edemez ve kota hakkı iptal edilir.

3) Geçerli ve onaylı denize elverişlilik belgesini ibraz eden gemiler, avcılık kotasını bir bütün ola-
rak kota tahsis edilen diğer gemilere veya başvurusu uygun görülüp kurada çıkmayan gemilere 
devredebilir. Bakanlıkça uygun görülmesi halinde gemi sahip/sahipleri, gemisine tahsis edilen 
avcılık kotasını parça halinde, avcılık yapacak diğer gemilere noter onayı ile 25 Nisan 2022 
tarihi mesai bitimine kadar devir edebilir.

4) Av, Taşıma ve Destek gemisi izinleri için gemi sahip/donatanlarının 13-27 Nisan 2022 tarih-
leri arasında il müdürlüklerine başvuruda bulunarak izin alması gerekir.

5) Kota tahsis miktarları tam sayıya yuvarlanmıştır.

6) Geçerli ve onaylı denize elverişlilik belgesinin ibraz edilmesi sonrasında, gemi boy uzunlukla-
rında olası düzeltme yapılması gereği durumunda kota tahsis miktarları yeniden hesaplanabilir.

Bartın, Kastamonu Ve 
Sinop'ta Selden Zarar 
Gören Balıkçılara İlave 
Destek Verilecek
İlave Destekle Balıkçılar Toplam 2 Bin İla 2 Bin 900 Lira 

Arasında Destek Alacak

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Ki-
rişci, Bartın, Kastamonu ve Sinop’taki sel fe-
laketinde zarar gören 12 metreden küçük (12 
metre hariç) balıkçı gemisi sahiplerine, balıkçı 
başına, tekne büyüklüğüne göre ilave artışlar-
la 2 bin lira ile 2 bin 900 lira arası kadar ödeme 
yapılacağını belirtti.

Kirişci, yazılı açıklamasında, 11 Ağustos 
2021’de yaşanan sel felaketinde Bartın, Kas-
tamonu ve Sinop’taki, geleneksel kıyı balıkçılığı 

yapan teknesi sahiplerinin felaketten gördük-
leri zararın bir kısmının karşılanacağını belirtti.

Bu kapsamda 12 metreden küçük (12 met-
re hariç) balıkçı gemisi sahiplerine, 2022 yılı 
içinde verilecek ‘Geleneksel Kıyı Balıkçılığı’ des-
tekleme miktarı, toplamda balıkçı başına, tekne 
büyüklüklerine göre 1000 TL ile 1450 TL ara-
sında değişirken, bugün yayımlanan kararname 
çerçevesinde ilave desteklerle toplamda 2 bin 
lira ile 2 bin 900 lira arasına yükseltildi” dedi.

IYAFA 2022’de 
Dört Önemli Hedef
Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

Yılı’nın lansmanında konuşan FAO Türkiye Temsilcisi Viorel 
Gutu, yıl boyunca dört başlıkta yoğunlaşacaklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun, ilan 
ettiği ‘2022 Uluslararası Geleneksel Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yılı (IYAFA) kapsa-
mında ilk etkinlikler Muğla’da başladı. BM Gıda 
ve Tarım Örgütü FAO’nun öncülük ettiği IYAFA 
etkinlikleri kapsamında Muğla İl Tarım ve Or-
man Müdürlüğü, Bodrum ve Milas’ta iki farklı 
program düzenledi.

Milas İlçesindeki topak balık yetiştir-
me havuzlarını ziyaretle başlayan ilk 
lansman etkinliklerine Tarım ve Or-
man Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’nın 
yanı sıra Su Ürünleri Genel Müdürü 
Dr. Mustafa Altuğ Atalay ile  Bakanlık 
yetkilileri, Muğla Valisi Orhan Tavlı, 
Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, 
Sür-Koop Genel Başkanı Ramazan 
Özkaya, siyasi parti temsilcileri, birlik 
ve kooperatif başkanları, sivil toplum 
kuruluş temsilcileri, su ürünleri yetişti-
ricileri ile balıkçılar  katıldı.

IYAFA 2022 lansman programının ikinci 
bölümü ise Bodrum’da devam etti. Tarım ve 
Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’nın katılı-
mıyla deniz dibi temizliği yapıldı. Muğla gene-
lindeki 13 balıkçı barınağında başlayan deniz 
dibi temizliği Bodrum’da dalgıçlar tarafından 
sahilden toplanan atıklar, imha edildi. Açılış 
konuşmalarının ardından barınağa gelen ba-

lıkçıların ilk avları protokol üyelerinin katıldığı 
bir mezatla satıldı. Daha sonra ise sahilden ço-
cuklarla birlikte 50 bin adet levrek yavrusunun 
denize salımı yapıldı. 

IYAFA 2022’nin son etkinliği ise öğleden 
sonra düzenlenen lansman toplantısı oldu. 
Toplantının açılışında bir konuşma yapan FAO 
Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Ko-
ordinatörü Viorel Gutu, IYAFA 2022 etkinlikle-
rinin öncü kuruluşunun FAO olduğuna dikkat 
çekti. Gutu, yıl boyunca yapılacak etkinliklerle, 
geleneksel balıkçılık ve su ürünleri üreticiliğinin 
insanlığın ortak refahına, sağlıklı gıda sistem-
lerinin oluşturulmasına ve yoksulluğun sona 
erdirilmesiyle mücadelelerine destek olmaya 
çalışacaklarını kaydetti.

IYAFA 2022 kampanyasında dört ana ka-
tegoride ilerlemeyi hedeflediklerini kaydeden 
Gutu, sözlerine şöyle devam etti: 

“Öncelikle geleneksel balıkçılığının 
ve su ürünleri yetiştiriciliğinin önemi 
konusunda farkındalık yaratmak için 
çalışacağız. İkinci olarak, sektörün 
bilim-politika arayüzünü güçlendire-
ceğiz. Üçüncü ve dördüncü olarak da, 
yıl boyunca yapacağımız faaliyetler 
sayesinde paydaşları güçlendirmeyi 
ve sektörde ortaklıklar kurmayı hedef-
liyoruz.”
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Resmi Gazetede Yayımlanan Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği
14 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazetede Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği yayımlandı.
KOOPERATİF BİLGİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ko-

operatif Bilgi Sisteminin (KOOPBİS) kurulması, 
işletilmesi, güncellenmesi ve geliştirilmesi ile 
işlemlerinin izlenmesi ve raporlanmasında gö-
rev alacakların belirlenmesine, kullanıcı yetki-
lerinin ve yükümlülüklerinin tanımlanmasına, 
elektronik ortamda sunulacak hizmetlerden 
faydalanılmasına ve bu sistem üzerinde işle-
nen kişisel verilerin aktarımı ile güvenliğinin 
sağlanmasına ve istatistiki bilgi üretilmesine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1969 

tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa 
tabi kooperatif ve üst kuruluşları, 18/4/1972 
tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifle-
ri ve Birlikleri Kanununa tabi kooperatif ve üst 
kuruluşları ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı 
Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında 
Kanuna tabi kooperatif ve üst kuruluşlarının 
yönetici ve ortakları ile diğer kişi, kurum ve ku-
ruluşların Kooperatif Bilgi Sistemini (KOOPBİS) 
kullanmalarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 24/4/1969 

tarihli ve 1163 sayılı Kanunun 24 üncü ve ek 
5 inci maddeleri, 18/4/1972 tarihli ve 1581 
sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri 
Kanunun 20 nci maddesi, 1/6/2000 tarihli ve 
4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri 
Hakkında Kanunun 3 üncü ve 8 inci maddeleri 
ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (ğ) ve (h) bentlerine dayanılarak ha-
zırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Denetçi: 1163 sayılı Kanunun 65 inci ve 

69 uncu ile 4572 sayılı Kanunun 5 inci madde-
si uyarınca belirlenen denetçileri,

c) e-Devlet Kapısı: Kamu hizmetlerinin ortak 
platformda, tek kapıdan sunumunu ve vatan-
daşın kamu hizmetlerine elektronik ortamdan 
güvenli ve etkin bir şekilde erişimini sağlayan 
internet sitesini,

ç) Genel Müdürlük: Tarımsal amaçlı koope-
ratifler ve üst kuruluşları için Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğünü; yapı kooperatifleri ve üst 
kuruluşları için Mesleki Hizmetler Genel Mü-
dürlüğünü; diğer kooperatifler ve üst kuruluş-
ları için Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik 
Genel Müdürlüğünü,

d) İl Müdürlüğü: Tarımsal amaçlı koopera-
tifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğünü; yapı kooperatifleri ve üst kuru-
luşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
İl Müdürlüğünü; diğer kooperatifler ve üst ku-
ruluşları için Ticaret İl Müdürlüğünü,

e) İlgili Bakanlık: Tarımsal amaçlı kooperatif-
ler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman Ba-
kanlığını; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları 
için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan-
lığını; diğer kooperatifler ve üst kuruluşları için 
Ticaret Bakanlığını,

f) Kanun: 1163 sayılı Kanunu,
g) Kooperatif: 1163 sayılı Kanun, 1581 sayı-

lı Kanun ve 4572 sayılı Kanun kapsamında fa-
aliyet gösteren kooperatif ve üst kuruluşlarını,

ğ) Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS): Kanu-
nun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarın-
ca oluşturulan ve bu Yönetmelikle düzenlenen 
bilgi sistemini,

h) Kooperatif künyesi: KOOPBİS’te bir koo-
peratifin, unvanı, merkezi, iletişim bilgileri, ku-
ruluş izin ve tescil tarihi, vergi ve MERSİS nu-

maraları, ortağı olduğu kooperatif üst kuruluşu 
gibi temel bilgilerinin yer aldığı sayfayı,

ı) KOOPBİS yetkilisi: Kooperatif yönetim 
kurulu üyelerini ve/veya kooperatif yönetim 
kurulunun KOOPBİS işlemlerini yürütmek için 
yetki verilen kişiyi/kişileri,

i) MERSİS numarası: Merkezi Sicil Kayıt Sis-
temi tarafından verilen ve özel algoritma ile 
üretilmiş tekil numarayı,

j) Ortak: Kooperatiflere ve kooperatif üst ku-
ruluşlarına ortak olan gerçek ve tüzel kişileri,

k) Sicil müdürlüğü: Ticaret Sicili Müdürlükle-
rini,

l) Sistem yöneticisi: KOOPBİS yönetimi için 
yetki verilen Bakanlık personelini,

m) TCKN: Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numa-
rasını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Sorumluluklar
KOOPBİS’in kurulumu ve yönetimi
MADDE 5 –  (1) Bakanlık tarafından tüm 

kooperatiflerin, kooperatifçilik hizmetlerine 
elektronik ortamda eriştiği ve merkezi veri ta-
banının yönetildiği KOOPBİS kurulur.

(2) Denetim, istatistik üretme, hizmetlerde 
otomasyonu arttırma, ülke kooperatifçiliğinin 
geliştirilmesi ve kooperatif ortaklarının hakla-
rının korunması amacıyla kurulan KOOPBİS’te, 
kooperatiflerin ticaret sicili kayıtları, finansal 
tabloları, gayrimenkul durumları, yönetim ku-
rulu ve denetçi raporları, genel kurul toplantı 
evrakı ve ortakların bilgileri kayıt altına alınır.

Görevli birimler
MADDE 6 –  (1) Bilgi işlem altyapısını ilgi-

lendiren teknik konulardaki iş ve işlemler ile 
KOOPBİS’in yönetimiyle ilgili idari iş ve işlem-
ler Bakanlık tarafından, uygulama ve kayıtların 
takibine ilişkin iş ve işlemler ise Genel Müdür-
lük ve İl Müdürlüğü tarafından yürütülür.

(2) Kooperatife ve ortaklarına ilişkin bilgi, 
belge ve evrakın KOOPBİS’e tam ve zamanın-
da işlenmesi ile bunların güncelliğinin sağlan-
masından kooperatif yönetim kurulu üyeleri 
sorumludur.

Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri
MADDE 7 – (1) Genel Müdürlük;
a) Kuruluş izin işlemlerinde KOOPBİS üzerin-

den unvan uygunluk kontrollerini gerçekleştir-
mek,

b) Kuruluş iznini takip eden beş iş günü için-
de kooperatif ekleme işlemini yaparak KOOP-
BİS üzerinden dosya numarası üretmek,

c) Kuruluş iznini takip eden beş iş günü için-
de kooperatif unvanı, kooperatifin merkezi, 
kooperatifin adres ve iletişim bilgileri, kuruluş 
izin tarihi, kuruluş izin numarası, ortaklık pay 
değeri, asgari pay adedi, taahhüt edilen ser-
maye payı, ödenen sermaye ve beyan edilen 
ortak sayısı ile yönetim kurulu üyelerini ve de-
netçileri KOOPBİS’e işlemek,

ç) Kooperatif kuruluşunun tescil ve ilanı 
sonrasında gerekli bilgilerin girişini sağlamak,

d) Kuruluş izni alındığı halde kooperatifin 
tescil edilmemesi durumunda kurucuların tale-
bi üzerine kooperatife ilişkin KOOPBİS kaydını 
silmek,

e) Gerçekleştirdiği anasözleşme değişikliği 
izin işlemlerinde; değişen maddelerin eski ve 
yeni halleri, yönetim kurulunun değişikliğe iliş-
kin karar tarihi ve sayısı ile izin onayına ilişkin 

tarih ve sayı bilgilerini anasözleşme bölümün-
de ve kooperatif künyesinde ilgili alanlara iş-
lemek,

f) KOOPBİS’te veri girişi yapılacak zorunlu ve 
isteğe bağlı alanları belirlemek,

g) Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci fık-
rası kapsamında genel kurula katılma hakkını 
haiz ortakları gösterir listeyi ortakların erişimi-
ne uygun hale getirmek,

ğ) KOOPBİS’in kullanımı ve arayüzlerde ger-
çekleştirilen yeniliklere ilişkin eğitimler ver-
mek ve KOOPBİS’in işleyişine yönelik olarak 
gerekli tedbirleri almak,

h) KOOPBİS’te gerekli diğer işlemleri gerçek-
leştirmek,

ile yetkili ve görevlidir.
İl Müdürlüğünün görev ve yetkileri
MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük tarafından 

yapılan coğrafi yetkilendirme kapsamında İl 
Müdürlüğü;

a) Kooperatif yöneticilerine, denetçilerine 
ve ortaklarına KOOPBİS kullanımının yaygın-
laştırılması için eğitim ve bilgilendirme yap-
mak ve ihtiyaç duyulan noktalarda gerekli 
desteği vermek,

b) İl Müdürlüğüne devredilen yetkiler kapsa-
mında 7 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b), 
(c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde sayılan işlemleri 
gerçekleştirmek,

c) Dış denetçiler de dahil organlarında, hu-
kuki durumlarında ve kooperatif künyesinde 
meydana gelen değişikliklere ilişkin güncel-
leme taleplerini talebin gerçekleştiği tarihten 
itibaren üç iş günü içerisinde KOOPBİS’e işle-
mek,

ç) Atama talebi yapılan KOOPBİS yetkilisi 
başvurularını sonuçlandırmak,

d) Veri girişlerinin düzenli şekilde yapılması, 
ortaklara ilişkin bilgilerin güncelliğinin sağlan-
ması için gerekli tedbirleri almak ve uyarılarda 
bulunmak,

e) Veri girişine ilişkin gelişmeleri ve ortaya 
çıkan sorunları Genel Müdürlüğe bildirmek,

ile yetkili ve görevlidir.
Sistem yöneticisinin görev ve yetkileri
MADDE 9 – (1) Sistem yöneticisi;
a) Kullanıcı yetkilendirmelerini gerçekleştir-

mek,
b) KOOPBİS üzerinden yapılacak duyuruları 

düzenlemek,
c) İş akış süreçlerini belirlemek,
ç) Kooperatifler, İl Müdürlükleri ile diğer ku-

rum ve kuruluşlardan alınan hata bildirimleri, 
şikâyet ve talepleri incelenmek üzere Bakan-
lığın ilgili birimine iletmek ve geri bildirimde 
bulunmak,

d) KOOPBİS’in işleyişine yönelik olarak ge-
rekli diğer tedbirleri almak,

ile yetkili ve görevlidir.
KOOPBİS yetkilisi
MADDE 10 – (1) Kooperatif yönetim kuru-

lu üyelerinin her biri KOOPBİS üzerinde işlem 
gerçekleştirmeye yetkilidir.

(2) Kooperatif yönetim kurulu üyelerine ek 
olarak, kooperatif ortağı olma şartı aranmaksı-
zın, KOOPBİS işlemlerini yürütecek bir KOOP-
BİS yetkilisi atanabilir. KOOPBİS yetkilisi atan-
mış olması yönetim kurulu üyelerinin hukuki 
ve cezai sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) KOOPBİS yetkilisinin belirlendiği yö-
netim kurulu kararının fiziki veya dijital bir 
nüshası ile yetkilendirilen kişinin TCKN’si ve 
iletişim bilgileri İl Müdürlüğüne iletilerek yetki 
tanımlama talebi gerçekleştirilir. Bu süreç KO-
OPBİS yetkilisinin değişikliği ve iptalinde de 
uygulanır.

(4) İkinci fıkra uyarınca atanan KOOPBİS 
yetkilisi, yönetim kurulu üyelerinin sadece 
bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirebile-
cekleri işlemleri KOOPBİS üzerinde yapmaya 
yetkilidir.

(5) İkinci fıkra uyarınca atanan KOOPBİS 
yetkilisi, kooperatifin temsiline ilişkin bir yetki 
almadıkça, bu Yönetmelikte yer alan fiziki bel-
ge düzenlenmesi ve bunların arşivlenmesine 
ilişkin işlemleri gerçekleştiremez.

KOOPBİS yetkilisinin görev ve sorumlu-
lukları

MADDE 11 – (1) KOOPBİS yetkilisi;
a) Yeni ortakların kimlik, iletişim, pay ve 

ödemelerine ilişkin bilgilerini, ortaklığa kabule 
dair yönetim kurulu kararının alındığı tarihten 
itibaren, ortağın genel kurul toplantısına katıl-
masını engellemeyecek şekilde en geç on beş 
gün içinde KOOPBİS’e kaydetmek,

b) Kooperatif ortaklarına ilişkin bilgi güncel-
lemelerini KOOPBİS’te ilgili alanlara en geç on 
beş gün içinde işlemek,

c) Genel kurul toplantısına katılmaya hak 
kazanmış olan ortakları gösteren listeyi KO-
OPBİS üzerinden almak,

ç) Tarım satış kooperatiflerinde genel kurul 
toplantısına katılmaya hak kazanmış olan or-
takları gösteren listenin KOOPBİS’te üretilebil-
mesi için genel kurul toplantı tarihinden en az 
yirmi gün önce gerekli diğer verilerin girişini 
yapmak veya Bakanlık aracılığıyla bu verilerin 
KOOPBİS’e aktarılmasını sağlamak,

d) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, 
bilançoyu, gelir gider farkı hesaplarını ve de-
netleme organı ile dış denetçilerin raporlarını, 
toplantı gündemini genel kurulun yıllık top-
lantısından en az on beş gün önce KOOPBİS’e 
işlemek,

e) Genel kurul toplantılarından sonra top-
lantıya ilişkin tutanak, gündem, imzalı hazırun 
cetveli, genel durum bildirim formu gibi belge-
leri, toplantıyı takip eden on beş gün içerisinde 
KOOPBİS’e yüklemek,

f) Organlarında, hukuki durumlarında ve ko-
operatif künyesinde meydana gelen değişik-
liklere ilişkin gerekli güncellemelerin yapılabil-
mesi için taleplerini, tescil ve ilanı gerçekleşen 
bir husus varsa ilgili sicil müdürlüğü, MERSİS 
numarası ve gazete ilan tarihi bilgileri ile bir-
likte, değişikliğin gerçekleştiği tarihten itiba-
ren en geç on beş gün içinde İl Müdürlüğüne 
bildirmek,

g) Ek-1’de yer alan ve KOOPBİS’ten de erişi-
lebilen, kişisel verilerin KOOPBİS ile işlendiğini 
belirten aydınlatma metnini, en geç ortaklığa 
kabul tarihinden sonra yapılacak ilk genel ku-
rul toplantı tarihine kadar, KOOPBİS ile bu me-
tinleri görüntülememiş ortaklarına okutmak, 
imzalatmak ve arşivlemek,

ğ) KOOPBİS’te gerekli diğer güncellemeleri 
gerçekleştirmek ve yetkisi dışında kalan ko-
nularda güncelleştirmelerin yapılabilmesi için 
İl Müdürlüğüne bildirimde bulunmak,

ile görevli ve sorumludur.
Denetçilerin yetkileri
MADDE 12 – (1) Kooperatif denetçileri;
a) KOOPBİS üzerinden görev aldığı koope-

ratifin organ üyelerinin ve ortaklarının bilgileri 
ile KOOPBİS’te belirlenen diğer verilere eriş-
me,

b) Bilgilerin doğru ve güncelliğini denetle-
mek ve gerektiğinde verilerin düzeltilmesi için 
kooperatif yöneticilerini ve sistem yöneticisini 
uyarma,

konusunda yetkilidir.
Ortakların KOOPBİS’e erişimi
MADDE 13 – (1) KOOPBİS’e erişim e-Devlet 

Kapısı üzerinden gerçekleştirilir.
(2) Kooperatif ortakları; yönetim kurulu yıllık 

faaliyet raporunu, bilançoyu, gelir gider farkı 
hesaplarını ve denetçilerin Kanunun 66 ncı ve 
69 uncu maddeleri hükümlerine uygun olarak 
tanzim edecekleri raporları genel kurulun yıllık 
toplantısından en az 15 gün öncesinden itiba-
ren KOOPBİS’ten inceleyebilir.

(3) Kooperatif ortakları, genel kurula katılma 
hakkını haiz ortakları gösterir listeye KOOPBİS 
üzerinden erişebilir.
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(4) Kooperatif ortakları ayrıca; ortağı olduğu 
kooperatiflerin adres, iletişim bilgileri, ticaret 
sicili kayıtları, gayrimenkul durumu, genel ku-
rul toplantı evrakı, yetkili yönetim, denetim, 
tasfiye kurulu üyelerinin ve kooperatifin diğer 
ortaklarının kimler olduğuna dair bilgilere KO-
OPBİS üzerinden erişebilir.

KOOPBİS verilerinden yararlanma
MADDE 14 – (1) Yayınlanan kooperatifçilik 

istatistiklerine ve kooperatiflerin temel bilgi-
lerine KOOPBİS üzerinden erişilebilir.

(2) Gerçek kişiler, kendilerini ilgilendiren KO-
OPBİS verilerini bilgi edinme hakkı çerçevesin-
de talep edebilir. Kişisel verilerin korunmasına 
ilişkin mevzuat gözetilerek bu talepler Genel 
Müdürlük veya İl Müdürlüğü tarafından sonuç-
landırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Hükümler
Veri güvenliği
MADDE 15 – (1) Bakanlık, KOOPBİS’in işle-

yişine yönelik elektronik işlemlerin güvenli ve 
etkin bir şekilde yürütülebilmesi için;

a) Diğer sistemlerle veri alışverişi sağlamak 
amacıyla ilgili kurumlarla protokol yapılması,

b) Verileri yedeklemek amacıyla periyodik 
olarak resmi veri taşıyıcılarına kopyalanması,

c) Veriler üzerinde analiz yapmak ve strateji 
üretmek üzere verilerin resmi veri taşıyıcıları-
na kopyalanması,

ç) Verilerin ve elektronik sistemlerin güncel-
lemelerinin ve teknik bakımının yapılması,

d) Verilerin ve elektronik sistemlerin kötüye 
kullanılmasının engellenmesi,

e) Elektronik sistemlerdeki teknik arızaların 
giderilmesi,

f) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak iş-
lenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka 
aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel 
verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uy-
gun güvenlik düzeyinin temin edilmesi,

hususlarında gerekli her türlü teknik ve idari 
tedbirleri alır.

(2) İlgili Bakanlık ile kooperatifler, görevle-
ri ile sınırlı kalmak şartıyla, ortakların ve or-
tak olmak için başvuranların kişisel verilerini 
KOOPBİS’te işlemeye ve görüntülemeye yet-
kilidir.

(3) İlgili Bakanlık; denetim, istatistik üret-
me, hizmetlerde otomasyonu artırma, ülke 
kooperatifçiliğinin geliştirilmesi ve koopera-
tif ortaklarının haklarının korunması amacıyla 
KOOPBİS’te işlenen verileri, kamu kurum ve 
kuruluşlarına aktarabilir, diğer kurum ve kuru-
luşlardan edineceği verileri KOOPBİS verileri 
ile eşleştirerek işleyebilir.

(4) Kooperatif ortakları tarafından 13 üncü 
maddede sağlanan erişim hakları sayesinde 
elde edilen kişisel veriler sadece ortakların ko-
operatif iş ve işlemlerinden haberdar olmaları 
ve kooperatif organlarında görev almak iste-
yen adayların kooperatif ortaklarına ulaşabil-
meleri amaçlarıyla kullanılabilir.

(5) Her ne surette olursa olsun KOOPBİS 
üzerinden elde edilen veriler 7/4/2016 tarihli 
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Ka-
nununa aykırı olarak kullanılamaz, aktarılamaz 
veya başka bir şekilde işlenemez.

Diğer hükümler
MADDE 16 – (1) KOOPBİS’e erişimin fiilen 

mümkün olmadığı hallerde Genel Müdürlük 
veya İl Müdürlüğü durumu tutanak altına ala-
rak daha sonra elektronik ortama aktarmak 
üzere işlemleri fiziki ortamda gerçekleştirir.

(2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin 
diğer usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İdari Para Cezaları
İdari para cezasını gerektiren haller
MADDE 17 – (1) 11 inci maddede düzenle-

nen yükümlülüklere aykırı hareket eden yöne-
tim kurulu üyelerinin her biri, her bir yüküm-
lülük için ayrı ayrı olmak üzere bin Türk lirası 
idari para cezası ile cezalandırılır.

(2) Yönetim kurulu üyelerinin her biri; ticaret 
sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, faaliyet ra-

porlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortakla-
rın kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine, gayri-
menkul durumlarına ilişkin bilgilerini ve gerekli 
tüm bilgileri KOOPBİS’in kurulmasını müteakip 
altı ay içinde KOOPBİS’e aktarmamaları halin-
de, aktarımı gerçekleşmeyen her bir kalem için 
ayrı ayrı olmak üzere bin Türk lirası idari para 
cezası ile cezalandırılır.

(3) Geçici 2 nci maddenin ikinci fıkrasındaki 
yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirme-
yen yönetim kurulu üyelerinin her biri bin Türk 
lirası idari para cezası ile cezalandırılır.

(4) Aynı denetim kapsamında aynı kişiye ve-
rilebilecek idari para cezalarının toplam tutarı 
on bin Türk lirasını geçemez.

(5) İdarî para cezaları her takvim yılı başın-
dan geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarın-
ca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme 
oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî 
para cezasının hesabında bir Türk Lirasının kü-
suru dikkate alınmaz.

Uygulama yetkisi
MADDE 18 –  (1) Öngörülen idari para ce-

zaları ilgili Bakanlık tarafından uygulanır. İlgili 
Bakanlık, bu yetkisini il müdürlüklerine devre-
debilir.

(2) İdari para cezaları, tebliğ tarihinden itiba-
ren bir ay içinde ödenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kooperatifçilik verileri
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) KOOPBİS’in kurulum 

sürecinde kooperatifçilik verilerinin tek mer-
kezde toplanabilmesi ve ihtiyaç analizlerinin 
gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak çalışma-
lar ilgili Bakanlıkların iş birliği ve koordinasyo-
nuyla yürütülür.

(2) KOOPBİS’in hizmete açılmasının hemen 
öncesinde ilgili Bakanlıkların uhdesinde bulu-
nan tüm kooperatifçilik verileri tek merkez-
de toplanır. Bu süreçte ilgili Bakanlıklar eski 
sistemlerini veri güncellemelerine kapatır ve 
sürecin tamamlanmasıyla güncellemelerin KO-
OPBİS üzerinden yapılması için teşkilatlarını 
ve görev alanına giren kooperatifleri yönlen-
dirir.

(3) 17 nci maddenin ikinci fıkrasında belir-
tilen altı aylık süre boyunca, kooperatiflerce 
KOOPBİS’e aktarması gereken verilerin toplu 
bir biçimde kolayca KOOPBİS’e işlenebilmesi 
için gerekli altyapı Bakanlıkça kurulur.

KOOPBİS yetkililerinin veri girişi ve bildi-
rim yükümlülüğü

GEÇİCİ MADDE 2 –  (1) KOOPBİS yetkilile-
ri; ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, 
yönetim kurulu ve denetçi raporlarını, genel 
kurul toplantı evrakını, ortakların kimlik, ileti-
şim, pay ve ödemelerine, gayrimenkul durum-
larına ilişkin bilgilerini ve gerekli diğer bilgileri 
KOOPBİS’in kurulmasını müteakip altı ay için-
de KOOPBİS’e aktarır.

(2) KOOPBİS yetkilileri; Ek-1’de yer alan ve 
KOOPBİS’ten de erişilebilen aydınlatma metni-
ni, KOOPBİS ile bu metinleri görüntülememiş 
ortaklarına, KOOPBİS’in kurulmasını müteakip 
altı ay içerisinde okutur, imzalatır ve arşivler.

(3) Altı aylık süre sona erinceye kadar, genel 
kurul toplantısına katılma hakkını haiz ortakla-
rı gösteren listelerin KOOPBİS üzerinden üre-
tilmesine ve 11 inci maddede düzenlenen veri 
girişi ve bildirimlere ilişkin yükümlülüklerin ih-
lali halinde Kanunun ek 2 nci maddesinin birin-
ci fıkrasının (4) numaralı bendi uyarınca 17 nci 
maddenin birinci fıkrasında yer alan idari para 
cezası uygulanmaz.

Yürürlük
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini 

Ticaret Bakanı yürütür. 

Sinop’ta Temel Sektörlerin 
Rekabetçiliğinin Arttırılması 
Projesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘’Sinop’ta Temel Sektörlerin 

Rekabetçiliğinin Arttırılması Projesi’’toplantısını 05.01.2021 
tarihinde Balıkçılık Ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nde 
gerçekleştirdi. 

Toplantıya Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü Avcılık ve Kontrol Daire Başka-
nı Melih Er, Yetiştiricilik Daire Başkanı Tanju 
Özdemirden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
çalışanları, Sür-Koop Yönetim Kurulu Başkanı 
Ramazan Özkaya, Sür- Koop Su Ürünleri Mü-
hendisi Mine Canikli, Sinop Bölgesi Su Ürünleri 
Kooperatifleri Birliğinden Turhan Öztürk ve 
Ömer Bey, Dem-Bir ve SüyMerbir temsilcileri 
toplantıya katılım sağlamıştır.

Proje yürütücüsü olan Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığından katılım sağlayan uzmanlar pro-
jenin içeriğinden bahsettiler. Projede ki amaç; 
balık işleme, şoklama ve depolama ortak kulla-
nım tesislerin kurulması. 20.000 m2 üzerinde 
3.000 ton yıl kapasiteli 3 blok şeklinde.

Planlanan tesisin bölümleri hakkında bilgi 
verildi. Katılımcıların konuşmalarından sonra 
toplantı sona ermiştir. 

Yengeç Kabuğu Ve Balık 
Pulundan Jelatin Üretilecek
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ile 

DALKO Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi işbirliğinde yürütülen 
proje kapsamında balıkların pulları ile derisinden ve yengecin 
kabuklarından jelatin, kitosan ve kolajen üretilecek.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölü-
mü hocaları tarafından laboratuvar ortamında 
yapılan çalışmada hem balık yan ürünlerinin 
değerlendirilmesi, hem çevreye olan zararı 
ortadan kaldırmak, hem de ülke ekonomisine 
katma değer oluşturacak ürünlerin çalışması 
tamamlanmak üzere. DALKO Dalyan Su Ürün-
leri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, “Muğla Sıt-
kı Koçan Üniversitesi ile ortak bir çalışmamız 
var. Yengeç kabuğundan ve balık pulundan 
jelatin üretimi ile ilgili bir projemiz var. Onun 
çalışmasını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki 
günlerde onu da sonuçlandırırız. Çok değerli 
bir ürün yengeç kabuğu. Yengeç kabuklarını 
atıyorduk. Hocalarımız yapıyor teknik çalışma-
yı. İnşallah önümüzdeki günlerde sonuçlandır-
mış olacağız” dedi.

“Ülke Ekonomisine Katkı Sağlamak 
İstedik”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri 
Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Alpars-
lan, “DALKO Su Ürünleri Kooperatifi ile ilgili 
birkaç proje ile birlikte çalışmalarda bulunduk. 
Amacımız burada çıkan balık yan ürünlerinin 
çevreye olan zararlarını bertaraf etmek ama-
cıyla bu ürünleri ekonomik anlamda ülke eko-
nomisine katkı sağlayacak biometeryel ürün-
ler elde etmek. Bunlar da jelatin, Kitosan, yine 
kabuklulardan elde edilen ürün ve kolajen. Bu 
ürünler üzerinde farklı çalışmalarda bulunduk. 

DALKO kefal ve mavi yengeç dediğimiz ka-
buklu ürünlerini işleyip satışa sunuyor. Burada 
kefallerden çıkan balık pulu ve balık derisini 
değerlendirerek laboratuvar ölçekli kolajen ve 
jelatin üretimi gerçekleştirdik. Amacımız ülke 
ekonomisine bir ürün ortaya koymak. Yerli bir 
ürün olsun istedik” dedi.

15 Bin Ton Jelatin Tüketimi Var”
Ürettiğimiz ürünler birçok alanda kullanı-

lıyor. Ülkemizde Jelatin tüketimi 15 bin ton. 
Bizim ürettiğimiz ürün 3 bin ton. Bizim amacı-
mız Su Ürünleri Fakültesi olarak su ürünlerini 
ekonomiye katkı ve katma değer sağlamasını 
istiyoruz. Bunlardan da çok kaliteli ham mater-
yaller ortaya konulabiliyor. Kitosanın maliyeti 
çok yüksek. 100 gramı belki 200-300 doların 
üstünde. Bilimsel çalışmalar için bile olsa bunu 
dışarıdan temin etmek zorundayız. Bunu ken-
dimiz ürettiğimiz zaman bunun önüne geçe-
ceğiz. Hem ülke ekonomisine büyük katkılar 
sağlayacak, hem de bu ürünü kendi ürünümüz 
olarak kullanacağız” dedi. 
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14 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazete’de Yayımlanan Kooperatif 
ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 
ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik 
ve Görevleri Hakkından Yönetmelik 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 

kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurul 
toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata ve ana-
sözleşmeye uygun olarak yapılmasına nezaret 
etmek üzere genel kurul toplantılarında gö-
revlendirilecek Bakanlık temsilcilerinin nitelik-
leri, görevleri, yetkileri ve ücretleri ile temsilci 
görevlendirilmesine ilişkin usul ve esasları dü-
zenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1969 

tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa 
tabi kooperatifler ve üst kuruluşlarının genel 
kurul toplantıları ve bu genel kurul toplantıla-
rında görevlendirilen Bakanlık temsilcileri ile 
Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi talebinde 
bulunacak kooperatifler hakkında uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1969 

tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu-
nun 86 ncı ve 87 nci maddelerine dayanılarak 
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Tarımsal amaçlı kooperatifler ve 

üst kuruluşları için Tarım ve Orman Bakanlı-
ğını; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlı-
ğını; diğer kooperatifler ve üst kuruluşları için 
Ticaret Bakanlığını,

b) Faal kooperatif: 1163 sayılı Kanunun 81 
inci maddesine göre dağılmayan kooperatif ve 
üst kuruluşlarını,

c) Genel Müdürlük: Tarımsal amaçlı koope-
ratifler ve üst kuruluşları için Tarım Reformu 
Genel Müdürlüğünü; yapı kooperatifleri ve üst 
kuruluşları için Mesleki Hizmetler Genel Mü-
dürlüğünü; diğer kooperatifler ve üst kuruluş-
ları için Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik 
Genel Müdürlüğünü,

ç) İl Müdürlüğü: Tarımsal amaçlı koopera-
tifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğünü; yapı kooperatifleri ve üst kuru-
luşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
İl Müdürlüğünü; diğer kooperatifler ve üst ku-
ruluşları için Ticaret İl Müdürlüğünü,

d) İl Müdürü: Tarımsal amaçlı kooperatifler 
ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman İl Müdü-
rünü; yapı kooperatifleri ve üst kuruluşları için 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü-
nü; diğer kooperatifler ve üst kuruluşları için 
Ticaret İl Müdürünü,

e) Kanun: 1163 sayılı Kanunu,
f) Kooperatif: 1163 sayılı Kanun kapsamın-

daki kooperatif, kooperatif birliği, kooperatif 
merkez birliği ve Türkiye Milli Kooperatifler 
Birliğini,

g) Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS): Kanu-
nun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarın-
ca oluşturulan bilgi sistemini,

ğ) Temsilci: 1163 sayılı Kanunun 87 nci 
maddesi uyarınca kooperatif, kooperatif birli-
ği, kooperatif merkez birliği, Türkiye Milli Koo-
peratifler Birliği genel kurullarında bulundurul-
ması gereken Bakanlık temsilcisini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru Süreci ve Temsilci ile İlgili Hususlar
Temsilci talebi
MADDE 5 – (1) Kooperatiflerce genel kurul 

toplantıları için temsilci görevlendirilmesi tale-
binde bulunulması zorunludur.

(2) Temsilci görevlendirilmesi başvuruların-
da;

a) Bu Yönetmelik ekinde yer alan başvuru 
formu (Ek:1),

b) Çağrı için alınan kararın örneği (görev sü-
resi sona ermiş olsa bile kooperatifi temsil ve 
ilzamla yetkili son yönetim kurulu, denetim ku-
rulu, anasözleşme ile bu hususta yetkili kılınan 
diğer bir organ veya tasfiye memurları, varsa 
ortağı olduğu birlik yönetim kurulu kararı ya da 
kesinleşmiş mahkeme kararı),

c) Toplantı gündemi,
ç) Bakanlık temsilcisi ücretinin yatırıldığını 

gösterir belge,
genel kurul toplantı tarihinden en az on beş 

gün önce İl Müdürlüğüne teslim edilir.
Çağrıya yetkililerin incelenmesi
MADDE 6 –  (1) İl Müdürlüğünce, Merkezi 

Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS), elektronik ortam-
daki Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, KOOPBİS 
kayıtları ve ilgili kooperatif dosyasındaki kayıt-
lar incelenerek, çağrıyı yapanların genel kurulu 
toplantıya çağırmaya yetkili olup olmadıkları 
belirlenir.

(2) Yapılan incelemelerde sonuca ulaşılama-
dığı takdirde, ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğün-
den ivedi olarak bilgi alınır.

Başvuruların değerlendirilmesi
MADDE 7 –  (1) Genel kurulun yetkisiz ki-

şilerce toplantıya çağrılması veya sunulması 
gereken belgelerde eksiklik bulunması veya-
hut başvuru ile genel kurul tarihi arasında on 
beş gün süre bulunmaması halinde temsilci 
görevlendirilmez. Ancak, geçerli bir mazeret 
nedeniyle süresinde yapılamayan başvuru-
lardan; kamu yararı, hizmetin etkin, ekonomik 
ve verimli yürütülmesi ilkeleri kapsamındaki 
değerlendirmede uygun görülenlere temsilci 
görevlendirilebilir.

(2) Genel kurul toplantılarının yoğun olduğu 
dönemlerde temsilci görevlendirilmesinde bir 
aksaklığa yol açılmaması için toplantıya çağrı 
işlemlerine başlanmadan önce gün alınması 
hususunda Genel Müdürlük/İl Müdürlükleri dü-
zenleme yapmaya yetkilidir.

(3) Kanunun 47 nci maddesi kapsamında 
yapılan genel kurul toplantıları için de temsilci 
görevlendirilmesi başvurusunda bulunulması 
zorunludur. Ancak, bu başvurularda süre şartı 
aranmaz.

(4) Üç yıl üst üste genel kurul yapmadığın-
dan, kanunen dağılmış sayılan kooperatiflerce 
temsilci başvurusunda bulunulursa, toplantı 
gündeminde münhasıran tasfiye kararı alın-
masına dair madde veya kooperatif faaliyet-
lerinin sürdüğüne dair mahkeme kararının bu-
lunması halinde temsilci görevlendirilir.

(5) Anasözleşmede hüküm bulunması ha-
linde, genel kurul toplantısı kooperatif merke-
zinin bulunduğu mülki idare birimi sınırları dı-
şında başka bir yerde yapılabilir. Bu durumda, 
temsilci görevlendirilmesi toplantının yapıla-
cağı İl Müdürlüğünce yapılır. Ayrıca, toplantıyla 
ilgili belgeler de toplantının yapıldığı yerdeki 
İl Müdürlüğünce saklanır ve bir nüshası koo-
peratif merkezinin bulunduğu İl Müdürlüğüne 
gönderilir.

(6) Belge eksikliği halinde ilgililere bildirile-
rek tamamlanması istenir.

(7) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun bu-
lunmayan başvurular yazılı olarak reddedilir.

Temsilci sayısı
MADDE 8 –  (1) Genel kurul toplantılarının 

yoğun olduğu dönemlerde, temsilci görevlen-
dirilmesi başvurularının değerlendirilmesinde; 
başvuruda bulunan kooperatiflerin ortak sa-

yıları, amaç ve faaliyet konuları, genel kurul 
gündemindeki hususların önemi, evvelce ya-
şanmış ihtilaflar, genel kurul toplantısının ya-
pılacağı yer ile İl Müdürlüğünde temsilci olarak 
görevlendirilebilecek personel sayısı gözeti-
lerek, öncelikle temsilci gönderilmesi zorunlu 
görülenlerin talepleri karşılanır.

(2) Kooperatiflerin genel kurul toplantıla-
rında görevlendirilecek temsilcilerin sayılarına 
ilişkin usul ve esaslar, ortak sayısı ve koope-
ratifin durumu dikkate alınarak Bakanlıkça be-
lirlenir.

Temsilcinin niteliği
MADDE 9 – (1) Temsilcinin aşağıda sayılan 

niteliklere sahip olması gerekir:
a) Genel Müdürlükte veya il müdürlüğünde 

asli memur ya da sözleşmeli personel olarak 
çalışıyor olmak.

b) Üçüncü fıkrada öngörülen eğitime katıl-
mak ve yapılan sınavda başarılı olmak.

c) En az lise mezunu olmak.
(2) Elektronik ortamda yapılacak genel ku-

rul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık 
temsilcilerinin birinci fıkradaki niteliklere ilave 
olarak, elektronik genel kurul sisteminin işle-
yişi ve kullanımına ilişkin Bakanlıkça yapılacak 
eğitime katılması gerekir. Bu amaçla düzenle-
necek eğitimler hizmet satın almak suretiyle 
de yapılabilir.

(3) Temsilci olarak görevlendirilecek perso-
nele, içeriği Bakanlıkça belirlenen eğitim verilir 
ve bu eğitimin sonunda Bakanlıkça sınav ya-
pılır. Temsilci olarak görevlendirilen personelin 
yeterliliğinin sürdürülebilmesi amacıyla, Ba-
kanlıkça belirli sürelerde yeterliliğin korunma-
sı eğitimleri verilebilir, sınavlar yapılabilir. Bu 
sınavlarda başarısız olanlar, Bakanlık temsilci-
si olarak görevlendirilemez. Bakanlık temsilci-
lerinin bu sınavlarda başarılı olanlar arasından 
görevlendirilmesi esastır. Bakanlık temsilcisi 
olarak görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi 
için yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar 
Bakanlıkça belirlenir.

(4) Genel Müdürlükte, daire başkanı ve üstü 
kadrolarında bulunanlar ile il müdürleri için bi-
rinci fıkranın (b) bendinde yer alan sınav şartı 
aranmaz.

Temsilci görevlendirilmesi
MADDE 10 – (1) Temsilci görevlendirmeleri, 

hakkaniyete uygun şekilde yapılır.
(2) Temsilci görevlendirilmesinde aşağıdaki 

sıralama esas alınır:
a) Bakanlık temsilcisi eğitimine katılan ve 

sınavda başarılı olanlar.
b) (a) bendi kapsamında görevlendirme ya-

pılamaması durumunda, temsilci eğitimine 
katılan, ancak sınava giremeyen veya sınavda 
başarılı olamayanlar arasından İl Müdürü tara-
fından temsilci olarak görevlendirilmesi uygun 
görülenler.

(3) Türkiye Milli Kooperatifler Birliğinin 
genel kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı 
merkez teşkilatında görev yapan ve 9 uncu 
maddedeki şartları haiz olanlardan Esnaf, 
Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlü-
ğünce görevlendirme yapılır.

(4) Merkez birliklerinin genel kurul toplan-
tılarına Bakanlık merkez teşkilatında görev 
yapan ve 9 uncu maddedeki şartları haiz olan-
lardan Genel Müdürlükçe temsilci görevlendir-
mesi yapılır.

(5) Gerekli görülen hallerde de 9 uncu mad-
dedeki şartları haiz merkez teşkilatı persone-
linden Genel Müdürlükçe görevlendirme yapı-
labilir.

(6) Kınama veya daha ağır disiplin cezası 

alanlar, bir yıl süre ile genel kurul toplantıların-
da temsilci olarak görevlendirilmez.

(7) Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan me-
mur, genel kurul toplantılarında temsilci olarak 
görevlendirilmez.

İl Müdürünün görevlendirilmesi
MADDE 11 –  (1) İl Müdürü sadece günde-

minde önemli hususlar yer alan ya da evvelce 
yaşanmış ihtilafları bulunan kooperatiflerin 
genel kurul toplantılarına temsilci olarak gö-
revlendirilebilir.

(2) Ticaret İl Müdürlerinin esnaf ve 
sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ve 
bunların birliklerinin genel kurul toplantıların-
da temsilci olarak görevlendirilmesinde birinci 
fıkrada yer alan şartlar aranmaz.

(3) İl Müdürleri Valilik makamının onayı ile 
temsilci olarak görevlendirilirler.

Temsilci ücretleri
MADDE 12 –  (1) Mesai saatleri içerisinde 

kooperatiflerin genel kurul toplantılarında 
görevlendirilecek temsilcilere, her yıl Bütçe 
Kanununun (H) cetvelinin (I-B) bendi ile tespit 
edilen Devlet memurlarına ödenen en yüksek 
yurt içi gündelik tutarının iki katı; mesai saatle-
ri dışında görevlendirilecek temsilcilere ise üç 
katı ücret net olarak ödenir. Bu ücret koopera-
tiflerce genel kurul öncesinde ilgili muhasebe 
birimi hesabına yatırılır.

(2) Usulüne uygun olarak temsilci talebinde 
bulunulup çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 
gerçekleştirilemeyen genel kurul toplantısına 
ait çağrı davetinde bir sonraki toplantının tari-
hi, saati ve yerinin belirtilmiş olması durumun-
da, bu toplantı için de temsilci ücretinin yatırıl-
ması ve temsilci ücretinin yatırıldığını gösterir 
belge il Müdürlüğüne iletilerek temsilci gö-
revlendirilmesinin talep edilmesi zorunludur. 
Ancak, ilk toplantıya temsilcinin katılmamış 
olması durumunda ikinci kez temsilci ücreti 
yatırılmaz.

(3) Fazla yatırılan temsilci ücretleri iade edi-
lir.

Ticaret sicili müdürlüğüne bildirilecek hu-
suslar

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri-
ne uygun şekilde temsilci talebinde bulunma-
yan fakat genel kurul toplantısını gerçekleşti-
ren kooperatifler, İl Müdürlüğünce, ticaret sicil 
müdürlüğüne bildirilir.

(2) İl Müdürlüğünce, temsilcinin katıldığı 
veyahut usulüne uygun olarak temsilci görev-
lendirilmesi talebinde bulunulmasına rağmen 
temsilci görevlendirilemeyen ya da temsilci 
görevlendirildiği halde katılımın sağlanama-
dığı genel kurul toplantılarına ait ortaklar lis-
tesi ile genel kurul toplantı tutanağının bir 
örneği, 17 nci ve 20 nci maddeler kapsamında, 
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanununun 30 uncu maddesinde belirlenen 
süreler dikkate alınmak suretiyle ticaret sicili 
müdürlüğüne gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Toplantısı Hazırlığı ve Açılış
Temsilcinin toplantı öncesi görev, yetki 

ve sorumlulukları
MADDE 14 – (1) Temsilci, görevlendirildiği 

toplantılara Devlet memuruna yakışır kılık ve 
kıyafetle zamanında gider.

(2) Toplantı açılmadan önce temsilci tarafın-
dan aşağıdaki işlemler yapılır:

a) Toplantı çağrısının Kanuna ve anasözleş-
me hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını 
incelemek.

b) Ortaklar listesinin Kanunun 45 inci 
maddesinin altıncı fıkrasına uygun olarak 
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KOOPBİS’ten alınıp alınmadığını incelemek.
c) Ortaklar listesini imzalayanların; kimlik, or-

taklık ve varsa temsile ilişkin belgelerini ibraz 
edip etmediklerini incelemek.

ç) Toplantıya katılma hakkına sahip ortakları 
gösterir listenin, ortaklar veya temsilcisi tara-
fından imzalanıp imzalanmadığını incelemek.

d) Temsilci tarafından imzalanan listenin 
görünür şekilde asılıp asılmadığını incelemek.

e) 6102 sayılı Kanunun 407 nci maddesi ge-
reği en az bir yönetim kurulu üyesinin genel 
kurul toplantısında hazır bulunup bulunmadı-
ğını incelemek.

f) Toplantıya asaleten ve vekâleten katılan-
ların sayısının rakamla ve yazıyla toplantı tu-
tanağında yer alıp almadığını incelemek.

(3) Toplantı yeter sayısı, ilan edilen toplantı 
saatinden sonra makul bir süre beklenmesine 
rağmen sağlanamamışsa, temsilci genel kuru-
lu toplantıya çağrıya yetkili olanlardan en az 
biri ile erteleme tutanağı düzenleyerek top-
lantı yerinden ayrılır.

(4) Temsilci, imza sırasında ortakların ya da 
temsilcilerinin kimliklerinin ve temsil belgele-
rinin ibrazı işlemini takip eder ve gerektiğinde 
uyarılarda bulunur. Ancak, şikâyet veya ihbar 
olduğunda ya da kuşku duyulduğunda kimlik 
denetimini bizzat yapar. Ayrıca, temsile ilişkin 
hükümleri açıklayarak, ıslak imzası bulunma-
yan temsil belgelerinin geçersiz olduğunu ve 
temsil edilenin aynı genel kurul için farklı kişi-
lere temsil yetkisi vermesi halinde ise temsil 
edilemeyeceğini belirtir.

(5) Temsil belgesinde; temsil yetkisi veren 
ortağın adı, soyadı ve imzası, temsilcinin adı ve 
soyadı, temsilci ortaklık sıfatına haiz değilse; 
ortağın birinci derece kan ve kayın hısmı (orta-
ğın eşi, annesi, babası, çocuğu gibi) olduğuna 
dair bilgi, temsil belgesinin ait olduğu genel 
kurul bilgileri ve temsil yetkisinin kapsamı yer 
alır.

(6) Ölen ortağın mirasçılarının kooperatifte 
ortak olarak kalmalarının sağlanmış olması ve 
bir temsilciyi üç ay içinde veraset ilamı ile bir-
likte kooperatife bildirmeleri halinde ortaklığa 
ilişkin hak ve vecibeler temsilci aracılığıyla yü-
rütülür.

(7) Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşme-
yen ortakların hak ve yükümlülükleri devam 
ettiğinden genel kurula katılma, seçme ve se-
çilme haklarını kullanmaları sağlanır.

(8) Genel kurul toplantı yönetiminin, ortak-
lar veya üst kuruluş tarafından görevlendirilen 
temsilcilerinden seçilen başkan ve üyeler tara-
fından yürütülmesine dikkat edilir ve toplantı 
heyetinin seçimi titizlikle izlenir. Temsilci, ge-
nel kurul toplantısının sevk ve idaresine müda-
halede bulunmaz, ancak gerektiğinde toplantı 
başkanını ve genel kurulu uyarıp yol gösterir 
ve açıklamalarda bulunur.

(9) Genel kurul toplantısı için birden fazla 
temsilcinin görevlendirilmesi halinde, top-
lantının temsilcilerin huzurunda açılması ilke 
olmakla birlikte temsilcilerin aynı anda gele-
memesi durumunda, makul bir süre beklenir. 
Bu süre içinde de gelmediği takdirde toplantı 
mevcut temsilcinin gözetiminde açılır. Toplan-
tının açılmasından sonra gelen temsilci top-
lantıya katılamaz ve kendisine temsilci ücreti 
ödenmez.

(10) Kanunun 87 nci maddesinin ikinci fık-
rasında belirtilen bir saatlik süre beklendikten 
sonra toplantının temsilci olmadan açılması 
durumunda, bu toplantılara temsilciler sonra-
dan katılamaz ve kendilerine temsilci ücreti 
ödenmez.

Konuşma metni
MADDE 15 – (1) Temsilci, toplantı açılışını 

müteakiben, kendisini tanıtarak, görev ve yet-
kilerini belirten bir bilgilendirmede bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Gündem Maddelerinin Görüşülmesi, Ka-

rarların Alınması ve Tutanağın Yazılması
Temsilcinin toplantı sırasındaki görev, 

yetki ve sorumlulukları
MADDE 16 –  (1) Temsilci; genel kurulda, 

toplantıyla ilgili olarak kendisine sorulan so-
ruları cevaplandırır, toplantının ilgili Kanunlar, 

anasözleşmeler ve diğer mevzuata uygun 
olarak yürütülmesini sağlamak üzere gereken 
açıklamaları yapar.

(2) Kanunun 46 ncı maddesine göre, dört-
ten az olmamak üzere ortakların en az 1/10’u 
tarafından genel kurul toplantısından en az 
yirmi gün önce yazılı olarak bildirilecek husus-
ların gündeme alınması zorunludur. Gündem 
ortaklara duyurulduktan sonra başvuru yapıl-
dığı takdirde, başvuruya konu hususlar yine de 
gündeme eklenir. Dörtten az olmamak üzere 
ortakların en az 1/10’u tarafından genel ku-
rul toplantısından en az yirmi gün önce yazılı 
olarak bildirilecek hususların gündeme alınma-
sına ilişkin zorunluluğa yönetim kurulunun 
uymaması halinde toplantı başkanının konuyu 
gündeme alması sağlanır. Ancak, bu durumda 
istemde bulunan 1/10 ortağın, yasal başvuru-
yu zamanında yaptığını kanıtlaması gerekir.

(3) Gündemin görüşülmesine geçilmeden 
önce, Kanunun 46 ncı maddesinde sayılan ko-
nularla sınırlı kalmak üzere gündeme madde 
eklenmesi hususunda teklif bulunup bulunma-
dığının genel kurulun bilgilendirilmesi husu-
sunda toplantı başkanlığı uyarılır.

(4) Tartışmanın yoğun olarak yaşandığı ge-
nel kurul toplantılarında açıklama ve uyarılar 
kısa, açık, kesin ve uygun bir dille yapılır. Te-
reddütlü ifadeler kullanılmaz. Karmaşık ya da 
tartışmalı konularda ilgili mevzuat ve anasöz-
leşme hükmü yüksek sesle okunur.

(5) Toplantı heyeti üyeleri ve ortaklar ile tar-
tışmadan kaçınılır, toplantıyı terk etme gibi bir 
davranışa kesinlikle gidilmez.

(6) Toplantı başkanı ve kâtip üyeler toplan-
tıyı yönetebilecek ve tutanağı yazabilecek bil-
gi ve yeteneğe sahip değilse, temsilci toplantı 
heyetine yardımcı olur ve tutanağı bizzat yaz-
mayıp, yapılan konuşmaların ve alınan kararla-
rın tutanağa yazılmasına nezaret eder.

(7) Genel kurul toplantı tutanağının, top-
lantının yapıldığı yerde yazılıp imzalanması 
zorunlu olup tutanağın toplantı yerinde, genel 
kurul toplantı heyetince düzgün ve okunaklı 
biçimde yazdırılmasına temsilci yardımcı olur. 
Toplantı tutanağının, toplantının yapıldığı yer 
ve zamanda yazılıp imzalanmaması durumun-
da temsilci, tutanağa şerh düşüp imzalar, ra-
porunda bu hususa yer verip, toplantıda alınan 
kararlardan raporunda kısaca bahseder. Şerhli 
tutanak İl Müdürlüğü tarafından acele olarak 
ticaret sicil müdürlüğüne intikal ettirilir ve ge-
nel kurul toplantı tutanağının tescil edilmeme-
si istenir.

(8) Temsilciler, Kanunun 49 uncu maddesi 
gereği anasözleşmesinde hüküm bulunan ve 
ortak sayısı 1000’in üstünde olan kooperatif-
lerde asaleten ve temsilen (bir ortağın dokuz 
ortağı temsil etmesiyle) genel kurul toplantı-
sında var olan nisabın organ seçimlerine ge-
lindiğinde korunması şartıyla, yeni bir toplantı 
nisabı aranmaksızın her ortağın seçimlerde en 
fazla bir ortağı temsilen oy kullanacağı husu-
suna dikkat eder.

(9) Temsilciler, genel kurul toplantısında ilgili 
kanunlar ve her kooperatifin anasözleşmesin-
de öngörülen toplantı ve karar nisaplarına dik-
kat eder. Temsilciler genel kurul toplantısında 
ilgili kanunlara ve anasözleşmelere aykırı karar 
alındığı veya karar nisabı bulunmadığının sayı-
sal olarak tespit edildiği durumlarda, kararların 
geçerli olmayacağı yönünde gerekli uyarılarda 
bulunur. Buna rağmen karar alınmışsa, alınan 
kararlar hakkındaki şerhini tutanakta ve tem-
silci raporunda belirtir. Tutanak ve temsilci 
raporu, İl Müdürlüğü tarafından acele olarak ti-
caret sicili müdürlüğüne gönderilir ve şerh kap-
samındaki konuların tescil edilmemesi istenir.

(10) Temsilci, genel kurul tutanağında, gö-
rüşmelerin içeriği, söz alanların kimler olduğu, 
sorulan sorular, verilen cevaplar, kimlerin alı-
nan kararlara karşı muhalefet şerhi düştükleri 
ve muhalefet sebepleri, lehte, aleyhte ve çe-
kimser oyların sayıları ile bilinmesi gerekli di-
ğer hususlar açıkça belirtilir. Toplantı sırasında 
önerge verilmesi durumunda, önergelerden 
özetle söz edilip alınan kararlar açıkça yazılır, 
önergelerin özetlenemeyecek kadar uzun ve 
karmaşık olması gibi durumlarda tutanağa ge-
çirilmekle birlikte, önergelerin tüm sayfalarının 

altları toplantı heyeti (toplantı başkanlığı) ve 
temsilci tarafından imzalanır ve önergeler tu-
tanağa ek yapılır. Süre darlığı ya da başka bir 
toplantıya yetişebilme gibi nedenlerle yüküm-
lülükler aksatılmaz.

(11) Bakanlık müfettiş veya kontrolörle-
rince yapılan denetim veya incelemeler ile İl 
Müdürlüğünce yapılan incelemeler sonucunda 
kooperatife gönderilen talimatların bir örneği 
temsilcide bulunur. Talimatlar gündeme alın-
mış ise ilgili gündem maddesinde görüşülme-
sine nezaret edilir, gündeme alınmamış ise 
yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrasına 
ilişkin gündem maddesinde söz konusu tali-
matlarla ilgili olarak temsilci tarafından genel 
kurula ayrıntılı bir şekilde açıklama yapılır.

(12) Gündemde anasözleşme değişikliği 
varsa, temsilci, Bakanlıkça izin verilip verilme-
diğini araştırır, izin alınmamışsa genel kurula 
gerekli uyarılarda bulunur.

(13) Anasözleşmelerinde ibra edilmeyen 
yönetim ve denetim kurulu üyelerinin bu or-
ganlara aynı genel kurulda tekrar seçilemeye-
cekleri hükmü yer alan kooperatiflerde, ibra 
edilmeyen yönetim ve denetim kurulu üyele-
rinin aday olamayacakları konusunda toplantı 
başkanı ve genel kurul uyarılır.

(14) Genel kurul toplantısında, yönetim ve 
denetim kurulu raporları ile bilanço ve gelir 
tablosunun mutlaka okunması konusunda ge-
rekli uyarılar yapılır.

(15) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet 
kooperatifleri hariç olmak üzere, ortak sayısı 
500’den fazla olan kooperatiflerin ve üst kuru-
luşlarının genel kurul toplantılarındaki yönetim 
ve denetim kurulu belirleme seçimlerinin, gizli 
oy açık tasnif esasına göre yapılması sağlanır. 
Ortak sayısı 500’den az olan kooperatiflerde 
ise yönetim ve denetim kurulu üyelikleri seçi-
mine geçilmeden önce verilen yazılı önergenin 
genel kurulda kabul edilmesi halinde seçimler 
gizli oy açık tasnif ile yapılabilir.

(16) Yönetim ve denetim kurulları üyelikle-
rine seçilme koşullarına ilişkin Kanunun 56 ncı 
ve ek 3 üncü maddeleri ve anasözleşmelerin 
ilgili hükümlerinin, seçimlere geçilmeden önce 
gerektiğinde genel kurula okunması ve üyele-
rin kaç yıl için seçildiğinin tutanakta belirtilme-
si sağlanır.

(17) Tutanakta yanlış yazılan kelime, rakam 
ve satırlar karalanmaz, okunacak biçimde orta-
sından tek çizgiyle çizilerek iptal edilir, yanına 
parantez içinde (çizildi) denilerek doğrusu ya-
zılır. Ay adları, bir ve iki basamaklı sayılar, ra-
kamla değil yazıyla yazılır; tutanakta sonradan 
ilaveler yapılmasına imkân verebilecek boş-
luklar bırakılmaz. Tutanağın başlangıç kısmı-
na, genel kurul toplantısının başlama saati ve 
tutanağın son kısmına da genel kurulun bitiş 
tarihi ve saati mutlaka yazılır.

(18) İlgili kanunlar, anasözleşmeler ve iyi 
niyet kurallarına aykırı olarak yapılan işlemler 
hakkında temsilci tarafından tutanağa şerh 
düşülür.

(19) Tutanakta sırasıyla; giriş bölümü, genel 
kurulda her bir gündem maddesine ilişkin yapı-
lan açıklamalar ya da alınan kararlar ve tutana-
ğın bitiş bölümü toplantı başkanınca kâtiplere 
eş zamanlı olarak yazdırılır.

(20) Kanun ve anasözleşmede yer alan top-
lantı nisabının kalmadığı sayım sonucu tespit 
edilmişse, toplantıya devam edilmemesi yö-
nünde gerekli uyarılarda bulunulacak ve du-
rum tutanağa bağlanacaktır. Düzenlenecek bu 
tutanakta toplantı nisabına ilişkin olması gere-
ken ortak sayısı ile toplantı mahallinde bulu-
nan mevcut ortak sayısı ayrıca belirtilecektir.

(21) Kooperatif unvanı; toplantı tutanağı-
na ve temsilci raporuna, Türkiye Ticaret Sicil 
Gazetesinde ilan edilen şekliyle tam olarak 
yazılır.

(22) Toplantı nisabı kaybedilmemekle bir-
likte, genel kurulun sevk ve idare edilemez 
hale gelmesi ve benzeri nedenlerle toplantı-
nın tamamlanamaması hallerinde; Kanunun 
45 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmünden 
hareketle, toplantı başkanı tarafından toplantı 
ertelenebilir. O ana kadar alınan kararlar tuta-
nağa bağlanır.

(23) Temsilci, genel kurul toplantı tutanağı-
nı ve ortaklar listesini imzalar. Bunların dışın-
daki genel kurul evrakı görüldü şerhi düşüle-
rek imzalanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Toplantının Sona Ermesi
Toplantı sonrası yapılacak işlemler ve ra-

por düzenlenmesi
MADDE 17 –  (1) Toplantıya temsilci katıl-

mış ise genel kurul tutanağı ve ortaklar liste-
sinin sadece birer nüshası temsilci tarafından 
toplantı bitiminde alınıp genel kurul toplantısı-
na ilişkin belgelerin nelerden ibaret olduğunu 
belirten temsilci raporu ile İl Müdürlüğüne tes-
lim edilir. Bu belgeler kooperatif yetkililerin-
den ayrıca istenmez.

(2) Temsilci raporunda, muhalefet şerhi ile 
diğer önemli hususları belirtir. Ayrıca, toplantı 
tutanağının taraflarca düzenlenememesi ya 
da imzalanamaması gibi durumlarda bu husus-
lara raporda mutlaka yer verilecektir. Bu gibi 
hususlar söz konusu değilse raporda, toplantı-
da önemli bir hususun olmadığının belirtilmesi 
ile yetinilir.

ALTINCI BÖLÜM
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin 

Genel Kurullarında
Temsilcinin İlave Görevleri
Tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin 

genel kurullarına ilişkin özel hususlar
MADDE 18 –  (1) Tarım satış kooperatif 

birliklerinde, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı 
Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında 
Kanunun 5 inci maddesi kapsamındaki birlikler 
için bağımsız denetçi seçilir. Bu seçimde, yö-
netim kurulunca veya genel kurulda önerilen 
isimler arasından açık oylama ile seçim kuralı-
na uyulup uyulmadığına dikkat edilir.

(2) Genel kurula katılma hakkı olan ortakla-
rın/temsilcilerin yarısından fazlasının toplantı-
da hazır bulunması ve ortaklar listesini imzala-
maları halinde toplantı açılabilir. İlk toplantıda 
toplantı nisabı sağlanamadığı takdirde, ikinci 
toplantı için en az toplantı heyetini ve yöne-
tim kurulu asıl ve yedek üye sayısını oluştura-
cak sayıda genel kurula katılma hakkına sahip 
ortak/temsilcinin bizzat hazır bulunması ve 
ortaklar listesini imzalaması gerekir. Temsilci 
belirtilen hususlara uygunluğu kontrol eder.

(3) Yönetim kurulu üyelerinin ibrası, bunlara 
yapılacak ödemeler ile diğer iç düzenlemeler 
ve düzenleyici işlemlerin kabulü veya değişti-
rilmesi; iç düzenlemelerde genel kurulun yetki-
sinde tanımlanan gayrimenkul alımı ve satımı 
ile gayrimenkullerin değerlendirilmesi, kredi 
kullanımı, yatırım, imalat ve inşaat iş ve işleri, 
alacakların terkini, şube açılması ve işletme 
kurulması, şirket ve diğer teşekküllere iştirak 
etme veya çıkma kararlarının alınabilmesi için 
her halükarda birliklerde temsilcilerin en az 
1/4’ünün; kooperatiflerde ise ortakların en az 
1/10’unun (genel kurula katılma hakkına sahip 
ortak sayısı 1.000’in üzerinde ise 1/20’sinin) 
bizzat toplantıda bulunması ve ortaklar listesini 
imzalaması gerektiğinden genel kurul toplantı-
larında bu hususlara riayet edilmesi takip edilir.

(4) Yönetim kurulu üyelerinin görev süre-
leri dolmadan azli ve yerlerine yenilerinin se-
çilmesi ile ilgili hususlar; genel kurula katılma 
hakkına sahip olanların beşte üçünün gündem 
maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce 
yazılı olarak talepte bulunması hali ile hakla-
rında Kanunda sayılan ve göreve seçilmeleri-
ne engel teşkil eden suçlar veya görevi kötüye 
kullanma suçu nedeniyle adli makamlarca dava 
açılması, Bakanlıkça Kanunun 90 ıncı maddesi 
gereği görevlerine tedbiren son verilmesi, 
denetim sonucunda düzenlenen raporda ibra 
edilmemeleri yönünde görüş belirtilmesi hal-
leri dışında, genel kurul toplantısı gündemine 
alınıp görüşülemeyeceğinden, yönetim kurulu 
üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçil-
mesine ilişkin kararların ancak bu hususların 
varlığı halinde, ortaklar listesinde imzası bu-
lunanların yarıdan fazlasının oyuyla alınması 
gerektiğinden genel kurul toplantılarında bu 
hususa azami ölçüde dikkat edilir.

(5) Genel kurulca seçilecek birlik yönetim 
kurulu üyelerinin, 4572 sayılı Kanunun 4 üncü 
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maddesinin birinci fıkrası gereği en az ikisinin 
dört yıllık yükseköğrenim görmüş kişilerden 
olması, aynı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca 
hazırlanan Tarım Satış Kooperatifleri Birliği 
Örnek Anasözleşmesinde belirtilen niteliklere 
sahip olması ve temsilciler ile genel kurula ka-
tılma hakkına sahip kooperatif ortakları dışın-
dan yükseköğretim kotasından seçilecek kişi-
ler hakkında genel kurul öncesinde Bakanlığın 
uygun görüşünün alınıp alınmadığı hususları-
na dikkat edilir.

(6) Birlik genel toplantılarında dört yıllık yük-
seköğretim kurumu mezunu üyelik kotası için 
yapılacak seçimlerde, bu adayların isimlerinin 
karşısına “Yükseköğretim Kotasından” ibaresi-
nin yazılması zorunlu olduğu hususuna dikkat 
edilir ve bu konularda gerekli hallerde toplantı 
başkanlığı uyarılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Düzenlenecek formlar
MADDE 19 –  (1) Uygulamada birlik sağ-

lanması amacıyla, genel kurul toplantıları için 
çalışma konusuna göre ekte yer alan Ek-2 ilâ 
Ek-6 formları kullanılır.

Toplantı sonrası kooperatif dosyasına konu-
lacak belgeler

MADDE 20 – (1) Toplantı sonrasında, gün-
dem, genel kurul toplantı çağrısına ilişkin bel-
geler, varsa gazete ilanı, toplantı tutanağı, 
yönetim kurulu ve denetleme organı yıllık ça-
lışma raporları, genel kurula katılan ortaklarca 
imzalanmış ortaklar listesi, bilanço, gelir-gider 
tablosu, genel durum bildirim formu, koopera-
tif dış denetime tabi ise dış denetim raporu, 
bağımsız denetime tabi ise bağımsız denetim 
raporu ve temsilci tarafından hazırlanan rapor-
dan birer adet olmak üzere alınarak dosyasına 
konulur.

Yönetim kurulu ve denetleme organınca ha-
zırlanacak yıllık çalışma raporları ile dış dene-
tim raporu

MADDE 21 – (1) Yönetim kurulunca ve de-
netleme organı üyelerince hazırlanacak yıllık 
çalışma raporları mevzuata uygun olarak tan-
zim edilir.

(2) Dış denetime tabi kooperatiflerde, dış 
denetimin Kanun ve ilgili Yönetmelik hüküm-
lerine göre yapılıp dış denetim raporunun ha-
zırlanması gerektiğinden bu konulara da dik-
kat edilmesi gerekir.

(3) Bağımsız denetime tabi kooperatiflerde 
denetim raporunun bulunup bulunmadığına 
bakılır.

(4) Mevzuata uygun olarak hazırlanmayan 
raporlar, genel kurul toplantılarında görüşüle-
mez. Görüşülmesi halinde görevli temsilcilerce 
toplantı tutanağına gerekli şerh düşülür. Yöne-
tim kurulu ve denetleme organı yıllık faaliyet 
raporları ile dış denetim raporunun mevzuat 
hükümlerine uygun olmaması nedeniyle görü-
şülememesi, yönetim ve denetim kurullarının 
ibra edilmedikleri anlamına gelmez.

Suç duyurusu

MADDE 22 –  (1) Genel kurulu yasal süre-
sinde toplanacak şekilde çağıran ancak, İl Mü-
dürlüğüne yapılan temsilci görevlendirilmesi 
talebinde süreye uymayan ya da temsilci ta-
lebine yönelik başvuruda belge eksikliği bulu-
nan kooperatiflerin yöneticileri hakkında çağ-
rıyı süresinde yapmış olmaları nedeniyle suç 
duyurusunda bulunulmaz.

(2) Olağan genel kurulu süresinde toplan-
tıya çağırmayan faal kooperatiflerin yönetim 
kurulu üyeleri hakkında Kanunun ek 2 nci 
maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, İl Müdürlü-

ğünce Cumhuriyet başsavcılığına suç duyuru-
sunda bulunulur.

Bakanlık tarafından yapılan sınavlar
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin ya-

yımı tarihinden önce ilgili Bakanlıkça yapılan 
Bakanlık Temsilciliği Sınavında başarılı olanlar, 
kooperatif genel kurul toplantılarında temsilci 
olarak görevlendirilmeye devam ederler.

Genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz 
ortakları gösteren mevcut listeler

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bakanlık temsilcisine 
14 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 
verilen görev KOOPBİS’in yayına alınmasından 
sonra hüküm ifade eder. KOOPBİS yayına alı-
nıncaya kadar geçecek sürede kooperatifler 
ve üst kuruluşları, genel kurul toplantısına 
katılma hakkını haiz ortakları gösteren liste-
leri bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önceki 
usullere göre almaya devam ederler.

Yürürlük
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini 

Ticaret Bakanı yürütür. 

14 Ocak 2022 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 
Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği
KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 –  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 

çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıs-
taslara göre belirlenen kooperatif ve üst ku-
ruluşlarında yönetim ve denetim kurulu asıl 
veya yedek üyeleri için Ticaret Bakanlığı veya 
Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 
kuruluşlarca verilecek kooperatifçilik eğitim 
programının süresini, konularını, eğitim sonu-
cunda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esas-
ları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 24/4/1969 

tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu-
nun 55 inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü 
fıkraları uyarınca çalışma konusu, ortak sayısı 
ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen koope-
ratif ve üst kuruluşlarının yönetim ve denetim 
kurulu asıl ve yedek üyelerinin, 18/4/1972 
tarihli ve 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatif-
leri ve Birlikleri Kanununun 20 nci maddesinin 
birinci fıkrası uyarınca bu kooperatif ve üst ku-
ruluşlarının yönetim ve denetim kurulu asıl ve 
yedek üyelerinin ve 1/6/2000 tarihli ve 4572 
sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hak-
kında Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası 
uyarınca bu kooperatif ve üst kuruluşlarının 
yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin alması 
gereken kooperatifçilik eğitimine ilişkin süreci 
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 –  (1) Bu Yönetmelik, 1163 sa-

yılı Kanunun 55 inci ve 65 inci maddelerinin 
üçüncü fıkraları ile 1581 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin birinci fıkrası ve 4572 sayılı Kanu-
nun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanıla-
rak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
b) Eğitici: Kooperatifçilik eğitimini verecek 

olan kişiyi,
c) Eğitim Sağlayıcı: Ticaret Bakanlığı ile yapı-

lacak protokol çerçevesinde bu Yönetmelikte 
belirlenen eğitim vermeye yetkili üniversitele-
ri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş-
larını ve kooperatif üst kuruluşlarını,

ç) Faal kooperatif: 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanununun 81 inci maddesine göre dağılma-
yan kooperatif ve üst kuruluşlarını,

d) Genel Müdürlük: Esnaf, Sanatkârlar ve Ko-
operatifçilik Genel Müdürlüğünü,

e) İl Müdürlüğü: Tarımsal amaçlı koopera-
tifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğünü; yapı kooperatifleri ve üst kuru-
luşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
İl Müdürlüğünü; diğer kooperatifler ve üst ku-
ruluşları için Ticaret İl Müdürlüğünü,

f) İlgili Bakanlık: 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanunu kapsamındaki tarımsal amaçlı koope-
ratifler ve üst kuruluşları için Tarım ve Orman 
Bakanlığını, yapı kooperatifleri ve üst kuru-
luşları için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığını ve diğer kooperatifler ve üst kuru-
luşlar için Ticaret Bakanlığını,

g) Kanun: 1163 sayılı Kooperatifler Kanununu,
ğ) Kooperatif:  Kanuna, 1581 sayılı Kanuna 

ve 4572 sayılı Kanuna göre faaliyet gösteren 
kooperatifler ile bunların üst kuruluşlarını,

h) Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS): Kanu-
nun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarın-
ca oluşturulan bilgi sistemini,

ı) Kooperatifçilik eğitimi: Kanunun 55 inci 
ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkraları; 1581 
sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkra-
sı ve 4572 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin 
ikinci fıkrası uyarınca bu Yönetmelikle çalışma 
konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre 
belirlenen kooperatif ve üst kuruluşlarının yö-
netim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyesi 
olmak için alınması gereken eğitimi,

i) Protokol: Kooperatifçilik eğitimi vermek 
üzere yetkilendirilecek Eğitim Sağlayıcı ile Ba-
kanlık arasında imzalanacak yazılı belgeyi,

j) Üye: Kanun ile 1581 sayılı Kanuna tabi 
kooperatif ve üst kuruluşlarının yönetim ve 
denetim kurulu asıl ve yedek üyelerini, 4572 
sayılı Kanuna tabi kooperatif ve üst kuruluş-
larının yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Kooperatifçilik Eğitimi ve Şartları
Üyeleri eğitim şartına tabi kooperatifler
MADDE 5 –  (1) Aşağıdaki şartlardan birini 

sağlayan faal kooperatiflerin üyeleri eğitim 
şartına tabidir:

a) Esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet, ta-
rım satış, tarım kredi ve pancar ekicileri koo-
peratifleri,

b) İnşaat ruhsatı alınmış ve ortak sayısı 50 
veya daha fazla olan yapı, turizm geliştirme ve 
gayrimenkul işletme konularında faaliyet gös-
teren kooperatifler,

c) Ortak sayısı 50 veya daha fazla olan ta-
şıma konularında faaliyet gösteren koopera-
tifler,

ç) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 20 mil-
yon Türk lirası ve üstü net satış hasılatı olan 
kooperatifler,

d) Faaliyet konusuna bakılmaksızın 1.000 
ve daha fazla ortağı bulunan kooperatifler.

 (2) Birinci fıkranın (b), (c), (ç) ve (d) bent-
lerinde yer alan kriterler için, seçimin yapıldığı 
genel kurul toplantı tarihi esas alınır.

Kooperatifçilik eğitimini alacaklar
MADDE 6 – (1) 5 inci maddede sayılan ko-

operatiflerin üyelerinin, seçilmelerini takiben 
en geç 9 ay içinde, kooperatifçilik eğitimini 
tamamlamaları şarttır.

(2) Kooperatiflerde bu Yönetmelik hüküm-
leri uyarınca eğitim alan üyeler için kooperatif 
üst kuruluşlarında veya farklı amaçlı koopera-
tiflerde de görev almaları halinde yeni bir eği-
tim alma şartı aranmaz.

(3) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) ve 
(ç) bentlerinde sayılanlar kooperatifçilik eğiti-
minden muaftır.

Kooperatifçilik eğitimi başvuruları
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında 

kooperatifçilik eğitimi alması gereken kişiler, 
verilecek eğitimin şekline göre istenilen bilgi 
ve belgeler ile birlikte Eğitim Sağlayıcıya baş-
vuruda bulunur.

(2) Kooperatifçilik eğitimi ücreti eğitim alan 
kişiler tarafından ödenir. Üyeler eğitim için 
ödedikleri ücreti kooperatife rücu edemez.

Kooperatifçilik eğitiminin süresi ve şekli
MADDE 8 – (1) Kooperatifçilik eğitimi süresi 

Bakanlık tarafından belirlenir. Kooperatifçilik 
eğitimi, 30 ders saati temel konular ve 10 ders 
saati destekleyici konulardan olmak üzere en 
az 40 ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 
50 dakikadır. Eğitim süresinin en az 4/5’inin 
tamamlanması şarttır.

(2) Kooperatifçilik eğitimi, yüz yüze yapıla-
bileceği gibi uzaktan eğitim şeklinde de yapı-
labilir.

Uzaktan eğitimin temel prensipleri
MADDE 9 – (1) Uzaktan eğitim yöntemi kul-

lanılarak gerçekleştirilen kooperatifçilik eğiti-
minde kullanılacak sistemin;

a) Farklı kaynak ve farklı sistemlerde çalıştı-
rılabilir, değişik eğitim setleri ile yeniden kulla-
nılabilir, yönetilebilir ve izlenebilir, kullanıcılar 
tarafından kolayca erişilebilir, sağlam ve kulla-
nıcı talebini karşılayabilir nitelikte olması,

b) Eğitim esnasında kullanıcıların katılımına 
imkân sağlayan etkileşimli ve eş zamanlı ya-
pıda olması,

c) Katılımcıların sisteme giriş ve çıkışları, 
sistemde geçirdikleri süreler, kullanıcıların 
eğitimin ne kadarını tamamladığı ve benzeri 
verileri kayıt altına alabilir, izleyebilir ve rapor-
layabilir olması

gerekir.
Kooperatifçilik eğitimi konuları
MADDE 10 – (1) Kooperatifçilik eğitimi ko-

nuları; ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak Tica-
ret Bakanlığı tarafından belirlenir. 
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(2) Kooperatifçilik eğitimi; temel ve destek-
leyici konular olmak üzere asgari olarak Ek-
1’de belirtilen konuları kapsar.

(3) Kooperatifin çalışma konusuna göre ya-
pılacak protokol ile ilave destekleyici konular 
belirlenebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belgelendirme Süreci
Katılım belgesi
MADDE 11 – (1) Eğitim Sağlayıcı tarafından 

eğitimi tamamlayanlara kooperatifçilik eğitimi 
katılım belgesi verilir.

(2) Katılım belgesinde, kooperatifçilik eği-
timini tamamlayanların adı ve soyadı, kimlik 
numarası, veriliş tarihi ve geçerlilik süresine 
ilişkin bilgilerin yanı sıra belge numarası ve 
benzeri bilgiler bulunur.

Belgenin iptali
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri 

uyarınca gerçeğe aykırı olarak bilgi verildiği, 
sahte belge kullanıldığı veya katılım belgesi 
alma koşullarının yitirildiğinin tespit edilmesi 
durumunda kooperatifçilik eğitimi katılım bel-
gesi Bakanlıkça derhal iptal edilir ve ilgili Ba-
kanlığa bildirilir.

(2) İptal işlemi, gerekçesi belirtilmek suretiy-
le belgenin verildiği makam tarafından başvu-
ru sahibine bildirilir.

Belgenin geçerlilik süresi ve yenilenmesi
MADDE 13 – (1) Kooperatifçilik eğitimi katı-

lım belgesinin geçerlilik süresi 8 yıldır.
(2) Bu sürenin sonunda kooperatiflerde üye 

olarak görev yapmak isteyenlerin 9 ay içerisin-
de Bakanlık tarafından belirlenecek konularda 
10 saatten az olmamak üzere yenileme eğiti-
mi alarak katılım belgelerini yenilemeleri şart-
tır. Yenileme eğitimi sonucunda alınan katılım 
belgelerinin süresi de 8 yıldır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim Sağlayıcı ve Yapılacak Protokol
Eğitim Sağlayıcı ve başvuru süreci
MADDE 14 – (1) Kooperatifçilik eğitimi Ba-

kanlık tarafından veya Bakanlıkça yetkilendiri-
lecek Eğitim Sağlayıcı tarafından verilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında Bakanlık ta-
rafından yetkilendirilmeyen kurum ya da kuru-
luşlar kooperatifçilik eğitimi veremez.

(3) Eğitim Sağlayıcı kooperatifçilik eğitimi 
vermek üzere Bakanlığa yazılı olarak başvurur. 
Eğitim Sağlayıcı eğitim programını, eğitim içe-
riğini, eğitim süresini, eğitim verecek uzman 
ve akademisyenlerin yeterliklerini kanıtla-
yacak özgeçmişleri, yüz yüze eğitim için kul-
lanılacak fiziki ortamları, çevrimiçi eğitim için 
kullanılacak dijital programları, internet alt ya-
pısına ilişkin bilgileri ve eğitim ücret tarifesini 
gösterir raporu başvurusuyla birlikte Bakanlı-
ğa sunar.

(4) Bakanlıkça yapılacak değerlendirme 
neticesinde uygun görülen başvurular kabul 
edilerek Bakanlık ve Eğitim Sağlayıcı arasında 
imzalanacak protokol ile Eğitim Sağlayıcıya 
kooperatifçilik eğitimi verebilmesi için azami 4 
yıl süre ile yetki verilir.

(5) Protokolün yürürlükte olduğu sürece 
ücret tarifesi, geçerli olacağı yıldan bir önce-
ki yılın Aralık ayına kadar Bakanlığın bilgisine 
sunulur. Bakanlık, bu tarifenin; benzer eğitim 
kuruluşlarının ücret tarifeleri ile günün ekono-
mik ve sosyal koşullarını göz önünde bulundu-
rarak, fahiş ya da aşırı düşük olduğunu değer-
lendirdiğinde Eğitim Sağlayıcıdan açıklama ve 
revizyon isteyebilir.

(6) Eğitim Sağlayıcının başvurusu, başvuru 
talebinin Bakanlığa ulaştığı tarihten itibaren 
bir ay içinde değerlendirilerek neticelendirilir. 
Başvuru neticesi Bakanlıkça başvuru sahibine 
yazılı olarak bildirilir.

(7) Kooperatifçilik eğitiminin, Bakanlık tara-
fından verilmesi halinde, tahsil edilen eğitim 
ücret tutarları bütçeye gelir kaydedilir.

Eğitim Sağlayıcının yükümlülükleri
MADDE 15 – (1) Eğitim Sağlayıcı;
a) Eğitim takvimini, programını ve konten-

janları belirlemekle,
b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçle-

rin temin edilmesiyle,
c) Yaptıkları planla ilgili eğitim notlarını ha-

zırlayıp programın başlamasından en az 15 
gün önce Bakanlığa vermekle,

ç) Programda belirtilen konuları işlemek ve 
konuların eğitime katılanlar tarafından dikkat-
le izlenmesini sağlayacak önlemleri almakla,

d) Eğitim programında yer alan konularda 
yeterli bilgi ve öğretme yeteneğine ve güçlü 
iletişim becerilerine sahip olan eğiticileri sağ-
lamakla,

e) Her yıl ocak ayında bir önceki yıl içinde 
gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetinin kapsamı 
ve içeriği konusunda Bakanlığa rapor sunmak-
la,

yükümlüdür.
Eğiticilerde bulunması gereken nitelikler
MADDE 16 – (1) Uzmanlık alanının Ek-1’de 

yer alan konulara uygun olması şartıyla temel 
ve destekleyici konulardan oluşan kooperatif-
çilik eğitimini verecek olan eğiticiler aşağıda 
belirtilen niteliklerden en az birini haiz olma-
lıdır:

a) Üniversitelerin hukuk, siyasal ve iktisadi 
ve idari bilimler fakültelerinde doktora düze-
yinde eğitimini tamamlamış olması, 

b) Kooperatifçilik konularında yüksek lisans 
veya doktora eğitimini tamamlamış olması,

c) Bakanlıkta müfettiş veya Genel Müdürlük-
te şube müdürü, uzman, daire başkanı ve daha 
üst görevlerde en az 5 yıl çalışmış olması,

ç) Kooperatif üst kuruluşlarında, denetim-
le görevli personel, temsile yetkili müdür ve 
daha üst görevlerde en az 8 yıl iş akdi ile ça-
lışmış olması,

gerekir.
Bakanlıkça yapılacaklar
MADDE 17 – (1) Bakanlık; Eğitim Sağlayıcı 

ile tanzim edilen protokol çerçevesinde koo-
peratifçilik alanında işbirliği yapılan faaliyetle-
re, programlara, eğitimlere, seminerlere ilişkin 
duyuru Bakanlığın internet sitesinde yayınla-
nır. Gerekli görüldüğünde, işbirliği yapılması 
gereken diğer kurum ve kuruluşlarla temasa 
geçerek faaliyetlerin etkin şekilde yürütülme-
si için destek verir.

(2) Kooperatifçilik eğitimini tamamlayanla-
rın kayıtları KOOPBİS’te tutulur.

Protokolün taraflarının sorumlulukları
MADDE 18 – (1) Bakanlık ve Eğitim Sağlayı-

cı işbirliği içerisinde yürütülen eğitimler ile di-
ğer ortak faaliyetlerin uygulanması esnasında, 
yetki alanları içerisinde ve sorumluluklarına 
uygun olarak hareket ederler.

(2) Eğitim Sağlayıcı, kooperatifçilik eğitimi-
ni tamamlayanların verilerini KOOPBİS’e işler, 
ayrıca Ocak ayı sonuna kadar bir önceki yılın 
bilgilerini yazılı olarak ilgili Bakanlığa bildirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kooperatifçilik eğitiminin izlenmesi ve 

takibi
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik gereğince 

kooperatifçilik eğitimi alması zorunlu üyelerin 
süresi içinde eğitim alıp almadıklarının deneti-
mi il müdürlükleri tarafından yapılır. Bu dene-
timlerden sonra il müdürlükleri tarafından eği-
tim şartını sağlamayan üyelere gerekli uyarılar 
yazılı olarak yapılır.

Mevcut üyelerin durumu
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin ya-

yımlandığı tarihte görev süresi devam eden 
üyelerde, yapılacak ilk seçimlere kadar koo-
peratifçilik eğitim şartı aranmaz. Kanunun 55 
inci ve 65 inci maddelerinin üçüncü fıkraların-
da yer alan 9 aylık süre 31/12/2022 tarihine 
kadar seçilecek yönetim kurulu üyeleri ve de-
netçiler için bu tarihten itibaren başlar.

Muafiyet
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmeliğin ya-

yımlandığı tarihe kadar Bakanlıkça yürütülen 
Kooperatifçilik E-Sertifika Programını (KOOP-
ES) tamamlayarak sertifika alanlar, koopera-
tifçilik eğitiminden bu Yönetmeliğin yayımı 
tarihinden itibaren 8 yıl süreyle muaftır. Bu 
sürenin sonunda sertifika alanların yenileme 
eğitimine katılımı zorunludur.

Yürürlük
MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı ta-

rihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini 

Ticaret Bakanı yürütür.  

14 Ocak 2022 tarihinde 
Resmi Gazetede yayımlanan 
Kooperatiflerde Elektronik 
Ortamda Yapılacak Genel 
Kurullara İlişkin Yönetmelik

KOOPERATİFLERDE ELEKTRONİK ORTAM-
DA YAPILACAK

GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ko-

operatif genel kurul toplantılarına elektronik 
ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açık-
lama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasların 
düzenlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 –  (1) Bu Yönetmelik; koopera-

tif, kooperatif birlikleri, kooperatifler merkez 
birlikleri ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği 
genel kurullarına elektronik ortamda katılma-
ya, öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve 
oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları, genel 
kurullara elektronik ortamda katılmaya ve oy 
vermeye ilişkin anasözleşme hükmünün örne-
ğini, ortak ve temsilci tarafından oy kullanılma 
esaslarını, Elektronik Genel Kurul Sisteminin 
işleyiş esaslarını ve bu sistemin katılımcılarının 
yükümlülüklerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik 

24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Koopera-
tifler Kanununun 45 inci maddesinin yedinci 
fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakan: Ticaret Bakanını,
b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,
c) Bakanlık temsilcisi: 1163 sayılı Kanunun 

87 nci maddesi uyarınca kooperatif, koope-
ratif birliği, kooperatif merkez birliği, Türkiye 
Milli Kooperatifler Birliği genel kurullarında 
bulundurulması gereken Bakanlık temsilcisini,

ç) Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS): 
1163 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin ye-
dinci fıkrası uyarınca elektronik ortamda genel 
kurul yapacak kooperatiflerin kuracakları veya 
destek hizmeti alabilecekleri bilişim sistemini,

d) Elektronik ortamda katılma: Kooperatif 
genel kurul toplantılarına EGKS’den katılma-
yı, görüş açıklamayı, öneride bulunmayı ve oy 
kullanmayı,

e) Güvenli Elektronik İmza: 15/1/2004 ta-
rihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 
4 üncü maddesinde tanımlanan elektronik im-
zayı,

f) Kanun: 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı 
Kooperatifler Kanununu,

g) Kooperatif: 1163 sayılı Ka-
nun, 18/4/1972 tarihli ve 1581 sayılı Tarım 
Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ve 1/ 
6/ 2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Koo-
peratif ve Birlikleri Hakkında Kanun kapsamın-
da faaliyet gösteren kooperatifleri, kooperatif 
birlikleri, kooperatifler merkez birlikleri ve Tür-
kiye Milli Kooperatifler Birliğini,

ğ) Kooperatif Bilgi Sistemi (KOOPBİS): Kanu-
nun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası uyarın-
ca oluşturulan bilgi sistemini,

h) Ortak: Kanun hükümleri uyarınca koope-
ratif genel kurul toplantısına elektronik ortam-
da katılma hakkı olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Temsilci: Kanunun 49 uncu maddesinde 
belirtilen hususlara göre kooperatif ortağını 
temsil etmeye yetkili kişiyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurul Öncesi İşlemler

Genel kurula katılmaya ve oy vermeye iliş-
kin anasözleşme hükmü örneği ve uygulama

MADDE 5 –  (1) Kanunun 45 inci maddesi-
nin yedinci fıkrası uyarınca EGKS’yi uygulaya-
cak kooperatif anasözleşmesinde, Ek-1’de yer 
alan hükmün genel kurul toplantısının düzen-
lendiği bölüm altında ayrı bir madde olarak de-
ğiştirilmeden yer alması zorunludur.

(2) Anasözleşmelerinde Ek-1’de yer alan 
anasözleşme hükmü bulunan kooperatifler, 
yapacakları elektronik ortamdaki genel kurul 
toplantısında, ortakların ve temsilcilerin genel 
kurula elektronik ortamda katılabilmelerini ve 
oy verebilmelerini sağlamak zorundadır.

Genel kurula ilişkin bilgi ve belgelere eri-
şimin sağlanması

MADDE 6 – (1) Kanunun 45 inci maddesinin 
yedinci fıkrası uyarınca EGKS’yi uygulayacak 
kooperatiflerin, genel kurul toplantılarına iliş-
kin Kanun ve anasözleşme gereği yapılması 
zorunlu olan çağrıları, genel kurul öncesi or-
takların incelemesine sunulması zorunlu olan 
belgeleri ve toplantı gündemine ilişkin belge-
leri güvenli elektronik imzalı olarak Kanunda 
öngörülen süreler içinde  24/3/2016  tarihli 
ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Ka-
nunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında 
EGKS’de ortakların erişimine sunar.

Genel kurula katılma bildirimi
MADDE 7 –  (1) Genel kurula elektronik 

ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıy-
la katılmak isteyen ortaklar bu tercihlerini 
EGKS’den bildirir.

(2) Genel kurula temsilcinin katılacağı du-
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rumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye 
kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplan-
tıya şahsen katılacağı durumlarda da yetki-
lendirme bu şekilde yapılabilir. Ortak, temsilci 
tayin ederken temsilcisini genel olarak yetki-
lendirebileceği gibi her bir gündem maddesine 
ilişkin ayrı ayrı da yetkilendirebilir. Temsilci, 
temsil edilenin talimatına uygun oy kullanır. 
Talimata aykırılık, oyu geçersiz kılmaz. Temsil 
edilenin temsilciye karşı hakları saklıdır.

(3) Genel kurula elektronik ortamda katılım-
da yalnızca ortaklar temsilci olarak tayin edile-
bilir ve bir ortak birden fazla ortağı temsil ede-
mez. Toplantıya şahsen katılımda Kanunun 
49 uncu maddesi çerçevesinde temsile ilişkin 
hükümler saklıdır.

(4) Tüzel kişi ortak adına, birinci ve ikinci fık-
ralar uyarınca EGKS’de yapılacak bildirimlerin 
tüzel kişi imza yetkilisince 13/1/2011 tarihli 
ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1526 
ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince tü-
zel kişi ortak namına kendi adlarına üretilen 
güvenli elektronik imzayla imzalanması gere-
kir.

(5) Genel kurul toplantısına elektronik or-
tamda katılacağını bildiren ortak bu tercihini 
EGKS’de geri alabilir. Elektronik ortamda katıl-
ma yönündeki bu talebini geriye almayan orta-
ğın kendisi veya temsilcisi genel kurul toplan-
tısına şahsen katılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Genel Kurul Anındaki İşlemler
Genel kurula katılma
MADDE 8 – (1) Genel kurula elektronik or-

tamda katılım, ortakların ve temsilcilerin gü-
venli elektronik imzaları ile EGKS’ye girmele-
riyle gerçekleşir.

(2) Toplantıya elektronik ortamda katılan 
ortaklara ve temsilcilere ilişkin liste toplan-
tı başlamadan önce EGKS’den alınır. Bu liste, 
toplantıda hazır bulunanlar listesinin oluştu-
rulmasında kullanılır.

Genel kurulun açılması
MADDE 9 – (1) Genel kurul toplantısı fiili ve 

elektronik ortamda aynı anda açılır. Toplantı-
nın açılabilmesi için Kanun, ilgili mevzuat ve 
anasözleşmede yer alan şartların yerine geti-
rildiğinin Bakanlık temsilcisince de tespiti zo-
runludur. EGKS’deki teknik işlemlerin toplantı 
anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı 
tarafından uzman kişiler de görevlendirilebilir.

Görüş iletme
MADDE 10 – (1) Ortak ve temsilci, elektro-

nik ortamda katıldığı genel kurul toplantısında 
görüşlerini elektronik olarak iletir.

Oy verme
MADDE 11 – (1) Genel kurul toplantılarına 

elektronik ortamda katılanlar, toplantı başka-
nının ilgili gündem maddesine ilişkin oylamaya 
geçildiğini bildirmesinden sonra, oylarını EGKS 
üzerinden kullanır.

(2) Gizli oylamalarda kullanılan elektronik 
oyların gizliliğini koruyacak her türlü tedbir 
alınır.

(3) Her gündem maddesinin toplantı baş-
kanının oylamaya geçildiğini bildirmesinden 
sonra ayrı ayrı oylanması zorunludur. Ortak 
ve temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin 
olarak verdiği oyu değiştiremez. Oylama sonu-
cu, EGKS üzerinden toplantı başkanına iletilir. 
Toplantı başkanı bu sonucu ve varsa elektro-
nik ortamda gönderilen muhalefet şerhini tu-
tanağa işletir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kooperatiflerin yükümlülükleri
MADDE 12 –  (1) Kanunun 45 inci madde-

sinin yedinci fıkrası uyarınca genel kurul top-
lantısına elektronik ortamda katılma ve oy 
kullanma sistemini uygulayacak kooperatifler 
ile bu amaçla destek hizmeti sunacak şirketler 
aşağıda belirtilen yükümlülükleri de yerine ge-
tirmek zorundadır:

a) Kooperatifler, kendi kuracakları EGKS'nin 
Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun-
luğunu Bakanlık tarafından belirlenip Bakan-

lığın internet sayfasında yayımlanan usul ve 
esaslar doğrultusunda tespit ettirip tescil ve 
ilan ettirmek zorundadır.

b) Kooperatiflerin kendisi ve varsa destek 
hizmeti aldıkları şirketler, EGKS’de yapılan tüm 
işlemlere ilişkin kayıtları, genel kurula elektro-
nik ortamda katılan ortakların ve temsilcilerin 
kimlik bilgilerini, elektronik ortamda, bunların 
gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayarak on yıl sü-
reyle saklamak zorundadır.

c) Kooperatiflerin EGKS’yi kurmak yerine 
destek hizmeti alımını tercih etmeleri duru-
munda destek hizmeti alınan şirket için de (a) 
bendi hükmü uygulanır. EGKS’den kaynakla-
nan nedenlerle hak sahiplerinin uğrayacağı 
zararlardan gerek destek hizmeti alan koo-
peratifin, gerek destek hizmeti veren şirketin 
sorumluluğu genel hükümlere göre belirlenir.

ç) Kooperatiflerin kendisi ve varsa destek 
hizmeti aldıkları şirketler, hukuka aykırı olarak 
kişisel verilerin işlenmesini ve bu verilere eri-
şilmesini önlemek amacıyla gerekli her türlü 
teknik ve idari tedbirleri alır.

Elektronik genel kurul sistemindeki 
işlemler
MADDE 13 –  (1) EGKS üzerinden oluştu-

rulan belgeler; toplantı başkanlığını oluşturan 
üyeler, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve 
Bakanlık temsilcisi tarafından güvenli elektro-
nik imza ile de imzalanabilir.

Bakanlığın düzenleme yetkisi
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulan-

ması ile ilgili tereddütleri gidermeye, uygula-
mayı düzenlemeye ve EGKS’nin taşıması gere-
ken teknik ve güvenlik kriterlerine ilişkin usul 
ve esasları belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan 
hallerde; kooperatif ve üst kuruluşlarının ge-
nel kurul toplantılarına ilişkin diğer mevzuat 
hükümleri kıyasen uygulanır.

Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) KOOPBİS’te EGKS’ler 

ile elektronik ortamda veri alışverişini müm-
kün kılan altyapı kuruluncaya kadar genel ku-
rul belgeleri toplantı bitiminde, toplantı başka-
nı tarafından, Bakanlık temsilcisinin kurumsal 
elektronik posta adresine veya Kayıtlı Elektro-
nik Posta hesabına gönderilir ya da elektronik 
belge taşımaya ve saklamaya elverişli bir or-
tam içinde Bakanlık temsilcisine teslim edilir.

Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tari-

hinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini 

Ticaret Bakanı yürütür.
Ek-1
Genel Kurula Katılmaya ve Oy Vermeye İliş-

kin Anasözleşme Hükmü Örneği
Genel kurul toplantısına elektronik or-

tamda katılım
Kooperatifin genel kurul toplantılarına ka-

tılma hakkı bulunan ortakları bu toplantıla-
ra, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Koope-
ratifler Kanununun 45 inci maddesinin yedinci 
fıkrası uyarınca elektronik ortamda da katıla-
bilir. Yönetim kurulu tarafından karar alınması 
veya genel kurul tarihinden 20 gün önce 4’ten 
az olmamak üzere ortakların en az 1/10’unun 
yazılı olarak talep etmesi halinde genel kurul 
toplantısı elektronik ortamda yapılır. Koopera-
tif, 14/1/2022 tarihli ve 31719 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Kooperatiflerde Elekt-
ronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 
Yönetmelik hükümleri uyarınca ortaklarının 
genel kurul toplantılarına elektronik ortamda 
katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride 
bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 
tanıyacak elektronik genel kurul sistemini ku-
rabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sis-
temlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak 
tüm genel kurul toplantılarında anasözleşme-
nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem 
üzerinden ortakların ve temsilcilerinin, anılan 
Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını 
kullanabilmesi sağlanır. 

“Amatör Adı Altında Yasadışı 
Avcılık Yapan Fiber Teknelerin 
Denetlenmesini İstiyoruz”
Adana ili Yumurtalık ilçesi Ayvalık Mahal-

lesinde bulunan Su Ürünleri Kooperatifinin 
ortağı olan bir kadın balıkçıyım. Sür-Koop’un 
yapmış olduğu Genç Balıkçılar Projesi ile bir-
likte Genç Balıkçılar Komisyonu kuruldu. Genç 
Balıkçılar Komisyonun başkan yardımcılığını 
yürütmekteyim.

Bölgemizde balıkçılık; dalyan, lagünler, sığ 
sularda yapılmaktadır.

Küçük Ölçekli Balıkçılık olarak çalışmaktayız. 
Balıkçılık olarak sıkıntılar yaşamaktayız. Sıkın-
tılara değindiğimizde; amatör adı altında yasa 
dışı avcılık yapan fiber teknelerin bölgemize 
verdiği zarar oranları çok yüksek. Hafta son-
ları denetimler yapılmamaktadır. Denetimlerin 
arttırılarak hafta sonları da aynı şekilde devam 
etmesi gerekir. Kooperatif ortaklarımız yasa 
dışı avcılığın önüne geçebilmesi için her türlü 
uygulamaya bizler de yardımcı olmak istiyo-
ruz. Yardımcı olacak kooperatif ortaklarımızın 
rahat bir şekilde fotoğraf ve video gibi görün-
tüleri alabilmeleri için bir düzenleme getirilme-
si gerekir. Balıkçılarımız misina ağını kullan-
mamasına rağmen sıkı denetimler yapılmakta, 
kooperatifler hafta sonları sürekli denetlene-
bilirken yasa dışı avcılığın önüne geçilebilmesi 
için daha fazla yaptırımlar getirilmesi gerekir. 
Yasa dışı avcılık yapanların her fırsatta bölge-
mize zarar vermeleri sizce adil midir?

Yasa dışı avcılık yapanlar karidesleri katle-
diyorlar ve tur teknelerine para karşılığında 
veriyorlar. 

Bu sıkıntılar ile birlikte; mazot fiyatlarının 
artması, av araç ve gereçlerine gelen zam 
oranlarının yüksek olması balıkçılık faaliyetle-
rimizi çok yüksek oranda etkilemektedir. Maa-
lesef bu olumsuz süreçler balıkçılık faaliyetle-
rimizi sınırlamaktadır.

Yetkililerden isteğimiz; gün saat sınırlaması 
getirilmesi ve bu konuda biz balıkçılar olarak 
elimizden gelen her türlü desteği vermeye ha-
zırız. Yeter ki denetim sıklığı arttırılsın ve gere-
kenler yapılsın. 

Biz bölgemiz olarak bu durumdan dolayı çok 
mağduruz. 

Müsilaja Çözüm Önerisi: Marmara'da 
Azot-Fosfor Yükü Azaltılmalı
TBMM Araştırma Komisyonu, Marmara’daki müsilaj sorununa 

karşı 157 çözüm önerisi sundu.

Öneride tüm evsel ve endüstriyel atık suların 
ileri biyolojik arıtmaya tabi tutularak Marmara 
Denizi’nin azot-fosfor yükünü azaltmanın ön-
celikli tedbir olması vurgulandı.

Marmara Denizi başta olmak üzere denizler-
deki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırıla-
rak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi 
amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyo-
nunun 4 aylık çalışmanın ardından hazırladığı 
raporda, sorunlar tespit edilerek çözüm öneri-
leri sunuldu.

Kirliliğin en büyük kaynağı İstanbul
Yapılan güncel çalışmalarla Marmara’nın de-

rin sularında oksijen konsantrasyonunun 7,3 
mikrometre seviyesine kadar düştüğü tespit 
edildi.

Raporda, Marmara’daki kirliliğin yüzde 
76,53’ünün İstanbul’dan kaynaklandığı, 
İstanbul’u sırasıyla Kocaeli ve Bursa’nın takip 
ettiğine yer verildi.

Marmara Denizi’nin özellikle son 40 yıldır 
yoğun çevresel sorunların baskısı altında ol-
duğuna işaret edilen raporda, bölgede artan 
nüfus, yoğun şehirleşme ve sanayi atıklarının 
yol açtığı kirliliğin, arıtma tesislerinin yetersiz 
kalmasına neden olduğu ifade edildi. Evsel ve 
endüstriyel atıkların doğrudan ya da yetersiz 
arıtma ile denize verilmesi ve turizm, gemicilik, 

tarım gibi faaliyetler sonucu organik yüklerin 
artmasının, Marmara Denizi’ni ötrofik hale ge-
tirdiği kaydedildi.

Raporda, Marmara Denizi’nde 2020 yılının 
sonbahar döneminde ortaya çıkan ve özellikle 
2021 yılının ilkbahar mevsiminde etkisi artan 
müsilajın endişe verici boyuta ulaştığı vurgu-
landı.

Müsilajın kontrolü, önlenmesi ve 
etkilerine karşı öneriler

Raporda, müsilajın kontrolü, önlenmesi ve 
etkilerine ilişkin 17 ana başlıkta 157 öneri sı-
ralandı.

Atık su yönetiminde temel prensibin “en az 
kirletme” ve “maksimum geri kazanım” olma-
sı gerektiği belirtilen raporda, arıtılmış evsel 
atık suların sanayide, park, bahçe ve yeşil alan 
sulamalarında kullanımının yaygınlaştırılması 
önerildi.

Marmara Denizi’nin azot-fosfor yükü-
nün azaltılması öncelikli tedbir

Meclis Araştırma Komisyonu raporunda, tüm 
evsel ve endüstriyel atık suların ileri biyolojik 
arıtmaya tabi tutulması, arıtma tesislerinde su 
geri kazanımı sağlanması ve böylece Marmara 
Denizi’nin azot-fosfor yükünün azaltılması ön-
celikli tedbir olarak önerildi.
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