Kadın Balıkçılar Buluştu

Lüfer Uyarısı

Beyşehir Gölü’nün kadın balıkçıları Isparta
Gedikli Köyü’nde biraraya geldiler. Akdeniz
Koruma Derneği’nin yürüttüğü, ‘Anadolu’la
Ağ Atan Kadın Balıkçılar’ projesi kapsamında, Beyşehir Gölü çevresinde beş köyden
150 balıkçı kadın buluştu. Sayfa 3>
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Önceden Bilmek Mümkün mü?
Bu sayımızda İMECE başlığı altında sizlere, daha denizdeyken ya da denize çıkmadan hatta sezon başında ne kadar
kazanabileceğimizi önceden bilmek
mümkün mü konusunu ele alacağım.
Dr.Erhan EKMEN Sayfa 2>

Lüferin fiyatı son yılların en yükseğine ulaştı, neredeyse altınla yarışır hale geldi. Lüfer
avındaki azalmanın sebebi merak edilirken,
konunun uzmanı Prof. Dr. Adnan Ayaz, bu balık için tehlike çanlarının 2008 yılından çalmaya başladığını söyledi. Sayfa 5>
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2017 Biterken
I. Bilimsel Balıkçılık
Tavsiye Kurulu Toplantısı
Gerçekleştirildi

2017 yılı balıkçılık açısından umutlarımızı boşa
çıkardı dersek kanımca fazlaca abartmış olmayız.

Filonun değişik kesimleri bazı türler üzerinde geçmiş yılları yakalasa
da toplam av rekoltesi açısından
baktığımızda ne yazık ki bir önceki
yılı aratmaktadır.

S.S. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) I. Bilimsel
Balıkçılık Tavsiye Kurulu Toplantısı 29 Kasım 2017 tarihinde Anemon
Hotel’de gerçekleştirildi.
Toplantıya; Balıkçılık ve Su Ürünleri
Genel Müdür Yrd. Turgay Türkyılmaz,
Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Ramazan Çelebi,
Bilimsel Tavsiye Kurulu ve Bölge Birlikleri temsilcileri katılım sağladı.
‘Bilimsel
Balıkçılık
Tavsiye
Kurulu’nun çalışma prensiplerinin
belirlenmesi amacıyla bir araya
gelinen toplantıda; Sür-Koop ve
akademisyenler açısından Türkiye
balıkçılığının sorunlarının belirlenmesi, bilimsel çalışma önceliklerinin
saptanması, Balıkçılık Bilimsel Tavsiye Kurulunun çalışma prensiplerinin
görüşülmesi ve 2018 programının
belirlenmesi, görüşmenin çerçevesini oluşturdu. Detaylar Sayfa » 4

“Dünya Su
Ürünleri
Kooperatifçiliği
Günü'' İstanbul’da
Kutlanacak
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında
yapılan ICA toplantısında, alınan
karar üzerine 3 senede bir “Dünya
Su Ürünleri Kooperatifçiliği Günü”
kutlanmasına karar verildi.
16 Nisan 2018 tarihinde
yapılması planlanan organizasyon, oy birliği sağlanarak, Genel Kurul Kararı
ile İstanbul’da gerçekleştirilecek. Bu kararın hem ülkemiz balıkçılığı, hem de dünya
balıkçılığı için hayırlı olmasını diliyoruz.
12-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Malezya/ Kuala
Lumpur Sunway Resort Hotel’de 22 katılımcı ile Uluslararası Balıkçılık Kooperatifleri Örgütü (ICFO)’nun Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Sür-Koop
Genel Başkanı Ramazan ÖZKAYA’nın Başkan Yardımcısı olduğu (ICFO) yönetim kurulu ve üyeleri, yeni yılda
yeni kararlar aldı. Sayfa » 3

Avcılık girdilerinin istikrarlı bir şekilde sürekli arttığını hepimiz biliyoruz. Neticede canlı doğal kaynaklar
üzerinde faaliyet sürdürüyoruz.
Üstelik av rekoltemizin önemli sayılabilecek bir bölümünü de göçmen
türlerin oluşturduğunu düşünürsek
her yıl için aynı verimliliği beklemenin mümkün olmadığını da biliyoruz.

Lakin bilmediğimiz ve hatta anlayamadığımız bir konu var ki bütün can
alıcılığı ile ortada duruyor. Sayfa » 2

Orkinos Kotasında Zafer
Fas’ta yapılan ve Akdeniz’de Orkinos avlanma
kotasının artırılacağı ICCAT toplantısında Türk
balıkçılarının 2018 yılı için avlanma kotası yüzde
40 artırılarak bin 414 tona çıkarıldı.

2. Türkiye
Kooperatifler
Fuarı Düzenlendi
Fuarın açılışında Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkçi ile Türkiye
Milli Kooperatifler Birliği Başkanı
Muammer Niksarlı ve Kooperatifler
Avrupa Başkan Yardımcısı Vania
Boyuklieva birer konuşma yaptılar.
Yabancı ülkelerden gelen panelistler yanı sıra TÜRKİYE
KOOP’un daveti ile Fuara katılan ve stand açan Rusya
Federasyonu Tüketim Kooperatifleri Birliği CENTROSOYUZ ve Çin Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Ulusal Federasyonu CHINA CO-OP ile Bakanlığın daveti ile
katılan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, Kıbrıs
Kadın El Sanatları Kooperatifi ve Alman Kooperatifler
Birliği DGRV temsilcileri Türk kooperatifleri ile işbirliği
konularını görüşme olanağı buldular.
7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi CONGRESIUM’da 2.
Türkiye Kooperatifler Fuarı düzenlendi. Türkiye’deki
kooperatifçiliği geliştirmek, uluslararası alanda benzer
kuruluşların birbiriyle iletişim kurmalarını sağlamak ve
kooperatif ürünlerini tanıtmak için düzenlenen Fuara,
yaklaşık 40 ilden, tarımdan gıdaya, kredi ve kefaletten
ecza ve konuta kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren
100’den fazla kooperatif ve birlik katıldı. Sayfa » 5

Balıkçılar, kotaların
ardından 2018 orkinos ihracat hedefini 100 milyon dolardan 130 milyon
dolara çıkardı.
Türkiye’ye ayrıca
2019 yılı için bin 824 ton, 2020 yılı
için ise 2 bin 240 ton avlanma kotası
verildi. Tüm ülkeler için 2018 kotası
kesinleşirken, Bazı AB ülkelerinin
ileriye yönelik genel dağılım oranına
karşı çıkması üzerine 2019 ve 2020
kotaları, 5-7 Mart 2018 tarihlerinde
Madrid’de yapılacak ara oturumda
resmiyet kazanacak. Türkiye hem
2019 hem de 2020 kotaları konusunda geri adım atmayacak.

Türk su ürünleri
sektörünün heyecanla beklediği ve
gelecek üç yıl için
Akdeniz’de Orkinos
avlanma haklarının
belirlendiği ICCAT
(Uluslararası Atlantik Orkinoslarını Koruma Komisyonu) 25. Olağan
Toplantısı Fas’ın Marakeş şehrinde
gerçekleşti. Uzun bir süredir denizlerin en değerli ürünü orkinosta
haksız kota dağılımı, Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı’ Su Ürünleri
Genel Müdürlüğü yetkilileri uzun süren ısrarlı çalışmaları, özel sektörün
anlayış ve desteği sonucunda yüzde 40 kota artışı almayı başardı.

İğneyi Kendimize,
Çuvaldızı Başkasına!
Prof.Dr. Vahdet ÜNAL, bu sayımızda
kooperatifçilik üzerine ders niteliğinde
çok önemli değerlendirmelerde bulunurken; “Artık kooperatifçilik oynamayı,
oyalanmayı, kendimizi kandırmayı bırakalım. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve
Eylem Planı tarih oldu ama bilen, bakan,
ilgilenen yok. Zaten 2012-2016 yılları
için hazırlanmış bir eylem planıydı. Ne
yapıldı? Ne kadarı gerçekleştirildi?
Var mı dert edinen kooperatifçilerimiz?
Peki, nasıl geldik buralara?” diyor.

Ayın Dosyası

Sayfa 6 »

Prof.Dr. Vahdet ÜNAL
Ege Üniversitesi
Su Ürünleri Fakültesi
Öğretim Üyesi
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Önceden Bilmek
Mümkün mü?
Sevgili Balıkçı Dostlar,

İdari ve Mali konularda AB’ye Entegrasyon için bilgiler paylaştığım İMECE
başlığı altında sizlerle bu sayıda, daha denizdeyken ya da denize çıkmadan
hatta sezon başında ne kadar kazanabileceğimizi önceden bilmek mümkün
mü konusunu ele alacağım. Bizim rastgele diyerek çıktığımız denize AB’de
balıkçı nasıl çıkıyor bir mukayese yapalım.
Besmele ve rastgele ile başladığımız işimizde öncelikle denizde olmanın riskiyle karşı karşıyayız. Her ne
tedbir alırsak alalım, bütün balıkçılarımız evvela Allaha emanet çıkarlar
denize. Rızık için çıkılan bu yolda bereketi de Allah’tan bekleriz. Her ne kadar ileri iletişim ve sonar aletleri olsa
da, yılların balıkçıları balığın ne zaman,
nerede olacağını tecrübeleriyle bilseler de bizim için nasipten öte bir şey
olmadığını biliyoruz. Ama verilen her
emeğin karşılığında hak edilen bir kazanç vardır. Bu çabayı en akılcı şekilde
kullanarak hem kazancımızı arttırabilir, hem de masrafları azaltabiliriz. Üstelik stoklar üzerindeki baskımızı bile
sürdürülebilir bir şekilde düşürebiliriz.

AB’deki balıkçı ile teknik donanım ve bilgi beceri acısından hiçbir farkımızın olmadığını söyleyebiliriz. Aynı
araç gereçleri ve teknolojiyi kullanıyoruz. Sektörde
avcılık, örgütlenme, pazarlama gibi konularda mevzuatımız ve standartlarımız bile hemen hemen aynı. Genel
anlamda benzer sorunları yaşıyoruz. Ama bu sorunlar
karşısındaki çözümlerimiz farklı. Burada çözüm için
elimizdeki en iyi araç kooperatifimizdir. Eğer biz de
kooperatifimizi nasıl kullanacağımızı bilirsek; AB’deki
meslektaşlarımız gibi piyasada güç sahibi oluruz ve
emeğimizin karşılığını alabiliriz.
Kooperatifler bulundukları ya da yakın oldukları büyük limanlarda ortak mezat yerleri açarak ortaklarının
ürünlerini piyasada ilk elden satabilirler. Ortakları daha
denizdeyken burada oluşan talepleri tekneye iletilerek
hangi türden, ne kadar avlamaları gerektiğini bildire-

bilirler. Zamanla müşteri tipine
göre bir talep tahmini oluşturarak
av çabasını önceden planlayabilirler. Bu planlar birkaç yıl içinde
uzun dönemli planlamalar haline
gelerek daha sezon başında avlanacak ürün türü ve miktarını
belirleyebilirler. Tabii ki bunun için
düzenli kayıt tutmak, istatistiki
veri oluşturmak gereklidir. Ancak
bir kooperatif tarafından disiplinli
bir çalışma sonucu oluşturulacak
verilerle elde edilecek bilgiler sayesinde planlı bir şekilde pazarı
yönetebiliriz. Çünkü ölçmeden bilemeyiz, bilmeden yönetemeyiz.
Bütün ortaklar tarafından her
aşamada kayıtlar doğru bir şekilde kooperatife verilirse,
oluşacak bilgiler doğrultusunda bir üretim ve pazarlama
planı oluşturulabilir. Bu sayede hangi balık, hangi yöntemle, ne kadar avlanacak, bu sırada ıskarta ve kayıt dışı
av nasıl azaltılacak, pazarlama sırasında balığın fiyatı ne
olacak hatta yakıt, tayfa, kasa, buz, av malzemesi, sezon başı yapılan masrafların tutarı nasıl hesaplanacak
gibi birçok sorunun cevabına ulaşılabilecektir. Sonuç
olarak; eksiksiz kayıt, doğru bilgi, iyi planlama ve güçlü yönetim ile sektörde birçok konuyu önceden bilmek
mümkün olabilecektir.
Yeni bir yıla girerken geçen yılın bir muhasebesi yapılır ve gelecek yılın hedefleri belirlenir. Hiç şüphesiz,
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP)
Dünya’nın en büyük kooperatifçilik örgütü olan Uluslararası Kooperatif Örgütü (ICA) altında Dünya çapında su
ürünleri kooperatiflerinin en üst teşkilatı olan Uluslararası Balıkçılık Kooperatifleri Örgütü (the International
Co-operative Fisheries Organisations - ICFO)’nun Başkan Yardımcılığı görevine ikinci kez seçilmesi büyük bir
başarıdır. Ülkemiz adına büyük bir onur, Merkez Birliğimiz adınaysa ciddi bir sorumluluktur. Bu sorumluluk sadece SÜR-KOOP’un değil, ilgili bütün paydaşların omuzlarındadır. Hepimizin bu konuda tam desteğine ihtiyaç
bulunmaktadır. SÜR-KOOP Yönetimini bu başarılarından
dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonra ki hedefin 2019
yılında ICFO Başkanlığı olduğuna inanıyorum.
2018 yılının sizlere ve ailelerinize sağlık, mutluluk,
huzur ve bereket getirmesini diliyorum.

WFFP Genel Kurulu Yapıldı
14 Kasım 2017 tarihinde Hindistan Yeni Delhi'de WFFP Genel Kurulu
gerçekleştirildi.
50 ülkenin katılım sağladığı genel kurulun Türkiye ve
İstanbul temsilciliğini Sür-Koop ikinci başkanı Erdoğan
Kartal yaptı.
Su Ürünleri Kooperatifleri İstanbul Bölge Birliği üyelerinin kabul edildiği genel kurul, 'Dünya Balıkçılık Günü'
kutlamalarıyla son buldu.
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2017 Biterken
2017 yılı balıkçılık açısından umutlarımızı boşa
çıkardı dersek kanımca fazlaca abartmış olmayız.
Filonun değişik kesimleri bazı türler üzerinde
geçmiş yılları yakalasa da toplam av rekoltesi
açısından baktığımızda ne yazık ki bir önceki yılı
aratmaktadır.
Avcılık girdilerinin istikrarlı bir şekilde sürekli arttığını hepimiz biliyoruz. Neticede canlı doğal kaynaklar
üzerinde faaliyet sürdürüyoruz. Üstelik av rekoltemizin önemli sayılabilecek bir bölümünü de göçmen
türlerin oluşturduğunu düşünürsek
her yıl için aynı verimliliği beklemenin mümkün olmadığını da biliyoruz.
Lakin bilmediğimiz ve hatta anlayamadığımız bir konu var ki bütün can
alıcılığı ile ortada duruyor.
Pazara arz edilen balık miktarı
azalarken nasıl oluyor da balık fiyatları yerinde sayıyr hatta düşme eğilimi gösteriyor. Balıkçı av miktarından
kaybettiğini pazarda neden telafi
edemiyor.
Bu sorunun cevabı bulmak ve gereken önlemleri almak zorundayız.
Aşağıda saydığım bütün soruların
cevabı esasen bu sorunun cevabında yatmaktadır.

Neden balıkçılık gittikçe
kazançlı sektör olmaktan
çıkıyor?
Neden balıkçılarımız her
sezon sıkıntı çekiyor, bir
önceki sezonu arıyor?
Neden borçlarını ödeme
sıkıntısına giriyor?
Bütün bu soruları ve olası cevapları sektörün tüm paydaşları, bilim
insanları, sivil toplum kuruluşları ve
merkezi balıkçılık otoritemiz tartışmak, olası cevapları bulmak ve çözümleri konusunda gereken adımları
atmak zorundayız. Unutmamalıyız ki
denizde balık yoksa balıkçıya, ülkede balıkçılık ve balıkçı kalmazsa da
ne balıkçılık bilimcisine ne de balıkçılık bürokrasisine ihtiyaç kalır.
Üstelik gıdanın giderek endüstriyelleştiği bir dünyada denizleri ve
balığı korumak, en değerli ve ucuz
protein kaynağı olarak tüketilen balığın pazara arzı ve bu tüm aktörleri

ile sektörün sürdürülebilirliğini sağlamak vatan borcudur.
Çok uzun zamandır balıkçılığımızı
tartışıyoruz. Tartışmayı becerdiğimizi ve bu tartışmalardan pozitif sonuçlar aldığımızı söylemek mümkün
değil.
Elbette tartışma konusundaki
beceriksizliğimizin çeşitli sebepleri var. Balıkçılığa yaptığı yatırımları
büyütmenin peşinde olanla yatırımını kaybetme tehlikesini yaşayanı,
karlılığını korumaya çalışanla zararla
üst üste sezon kapatanı ve gemisini
kurtaran kaptan anlayışı ile hepimiz
aynı teknedeyiz batarsak birlikte batarız anlayışını bir araya getirmek ve
tartışmak kolay iş değil.
Lakin tartışmaktan ve karşı fikirlerden korkmamalıyız. Her fikre saygı göstermeliyiz, her fikri dinlenmeli
ve değerlendirmeliyiz ve ben biliyorum benim dediğim doğrudur değil
tartışmalar araştırmalar sonucu biz
biliyoruz bizim bildiğimiz doğrudur
dediğiz bir sürece girmeliyiz.
Denizlerimiz ve içinde var olan
tüm canlı kaynaklar ortak zenginliğimizdir. Bizler hem bu zenginliğin
geleceğini garanti altına almak hem
de bu zenginlik üzerinde icra ettiğimiz mesleğimizi garanti altına almak
zorundayız.
İçine girmekte olduğumuz 2018
yılı sadece balıkçılık açısından değil;
birlikte tartışma, sorunlara birlikte
çözüm arama ve birlikte adım atmanın da miladı olmalıdır.

İmtiyaz Sahibi ve Yayınlayan
S.S. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Adına
Ramazan ÖZKAYA
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ayşegül TAŞDEMİR
Genel Yayın Yönetmeni
Reyhan ALACAYAKA
Haber Müdürü
Erdoğan KARTAL
Merkez Adres: Konur 2 No:54/8 Bakanlıklar /ANKARA
Tel: 0312 419 22 88 • Fax: 0312 419 22 89
www.sur.coop • info@sur.coop • sur_koop@yahoo.com.tr
Yayın Türü: Yaygın Süreli Yayın - Aralık 2017 ANKARA
Baskı:
Pozitif Matbaacılık ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.
Çamlıca Mh. Anadolu Bulvarı 145. Sk. 10/19 Yenimahalle/ ANKARA
Tel: 0312 397 00 31
Yazıların Sorumluluğu yazarlara, ilanların Sorumluluğu sahiplerine aittir.
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KOOPERATİFÇİLİK
KOOPERATİFFÇİLİK

İlki Düzenlenecek Olan “Dünya
Su Ürünleri Kooperatifçiliği
Günü'' 16 Nisan 2018 Tarihinde
İstanbul’da Kutlanacak
12-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Malezya/ Kuala Lumpur
Sunway Resort Hotel’de 22 katılımcı ile Uluslararası Balıkçılık
Kooperatifleri Örgütü (ICFO)’nun Olağan Genel Kurul Toplantısı
gerçekleştirildi. Sür-Koop Genel Başkanı Ramazan ÖZKAYA’nın
Başkan Yardımcısı olduğu (ICFO) yönetim kurulu ve üyeleri,
yeni yılda yeni kararlar aldı.

ICFO tarafından her sene uygulanan lisansüstü burs programına bu sene de SÜR-KOOP
referansı ile ülkemizden 2 tane Su Ürünleri
Mühendisi (Umut UYAN, Ülgen CEBECİK) lisansüstü eğitim almaya hak kazandı.
Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yapılan ICA
toplantısında, alınan karar üzerine 3 senede bir “Dünya Su Ürünleri Kooperatifçiliği
Günü” kutlanmasına karar verildi. 16 Nisan
2018 tarihinde yapılması planlanan organizasyon, oy birliği sağlanarak, Genel Kurul Kararı ile
İstanbul’da gerçekleştirilecek. Bu kararın hem
ülkemiz balıkçılığı, hem de dünya balıkçılığı için
hayırlı olmasını diliyoruz.

Aynı Zamanda: 17 Kasım 2017 tarihinde
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yapılan Genel Kurulda, kullanılan 691 oyun 671’ini
alan Arjantinli kooperatifçi Ariel Guarco ICA’nın
yeni başkanı seçildi.
Genel Kurula ülkemizden Türkiye Koop
Başkanı Muammer Niksarlı, Uluslararası İlişkiler Danışmanı Hüseyin Polat, SÜR-KOOP’dan
Genel Başkan Ramazan Özkaya ve Su Ürünleri
Yüksek Mühendisi Ayşegül Taşdemir, Tarım
Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim Ethem Üstüner,
Mehmet Şahin ve Yaşar Terzi, Denetçi İlhan
Saltık, OR-KOOP’dan Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Ünal Örnek, TÜRKKENT’den de Genel
Başkan Mehmet Aksoy ve Danışman Serpil Aydoğuş katılım sağladı.
ICA Yönetim Kurulu Üyeliği için yapılan
seçimlerde de Avustralya, Japonya, Malezya,
Hindistan, Singapur, Nepal, ABD, Kanada, İngiltere, Fransa, İtalya, Finlandiya, Danimarka,
İsveç ve Brezilya temsilcileri yanı sıra, 4 sektörel örgütün temsilcileri, gençler ve cinsiyet
eşitliği komitesi temsilcileri de yönetim kuruluna seçildi.

Beyşehir Gölü’nün Kadın
Balıkçıları Isparta Gedikli
Köyü’nde Buluştu
Anadolu’ya Ağ Atanlar Kadın Balıkçılar Projesi ile Beyşehir
Gölü’nde balıkçılık yapan kadınlara malzeme desteği sağlandı.

Akdeniz Koruma Derneği’nin yürüttüğü proje
ile Beyşehir Gölü çevresindeki beş köyden
150 kişi Isparta’nın Gedikli Köyünde buluştu.
Bu balıkçı buluşmasında Ege Üniversitesi Su
Ürünleri Fakültesi, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ve Su Ürünleri Kooperatifleri
Merkez Birliği’nden uzmanların katılımıyla gölde yaşayan türler, gölün sorunları ve
çözüm önerileri, kooperatifçiliğin önemi ve
Türkiye’de içsularda balıkçılık konularında konuşmalar yapıldı.

Buluşmaya katılan kadın balıkçılara
can yeleği, yağmurluk ve balıkçılık
yaparak göle ve ailelerine verdikleri
destek için teşekkür plaketi de sunuldu. Beyşehir Gölü’nde çalışan kadın
balıkçıların çoğu yüzme bilmeden
mesleği yürütüyor. Bu nedenle; çalışırken rahat hareket edebilecekleri can
yeleği ve kışın soğuk sudan korunarak
kronik hastalıkların önüne geçmek için
yağmurluk önemli balıkçılık malzemeleri arasında yer alıyor.
Anadolu’ya Ağ Atanlar: Kadın Balıkçılar Projesi, kadın balıkçın da dahil olduğu balıkçılık politikalarının oluşturulmasına altlık oluşturmak
üzere Türkiye’de nerede ne kadar kadın balıkçı
olduğunu ortaya koyarak ilgili kamu kurumlarının bu alandaki çalışmalarına katkı sağlamayı
hedefiyor. Ayrıca kadın balıkçılar için malzeme
ve eğitim desteklerini hayata geçiriyor.

“Aile balıkçılığının temelini kadın
balıkçılar oluşturuyor.”
Proje Koordinatörü Dr. Huriye Göncüoğlu:
“Beyşehir Gölü, biyolojik çeşitliliği ve yerel
ekonomiye sağladığı katkılar ile ülkemizdeki
en önemli göllerden. Göl tarım, turizm ve balıkçılıktan geçimini sağlayan ailelerin hayatında
önemli yere sahip. Göldeki tüm olumsuzluklar bu alanlarda çalışıp geçimini sağlayanları
etkiliyor. Elektroşokla balık avlama, göl seviyesindeki aşırı azalmaya bağlı olarak balık
üreme alanlarının tahrip olması, küçük balıkların avlanması, istilacı türlerin göldeki varlığı
balıkçılığı etkiyene olumsuzluklar... Bu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için yerel ve
ulusal düzeyde önlemler alınması, son derece
elzem. Dernek olarak gölle ilgili balıkçıların da
dahil olduğu değişimlerin hayata geçmesi için

Gedikli Köyün’nde balıkçı buluşması düzenledik. Uzmanların konuşmacı olarak katıldığı ve
çoğunluğu kadın balıkçılardan oluşan bu buluşmada, gölün sorunları ve yerel düzeyde çözüm önerilerini hep birlikte konuştuk. Balıkçılık
yapan kadınların ve ailelerinin tekne üzerindeki güvenliğinin güvenceye alınması ve artan
masraflara rağmen kazançlarının azalması durumuna destek olmak adına malzeme hediye
ettik. Hediye edilen malzemeleri aileleri adına
kadın balıkçılara verdik. Zira aile balıkçılığının
temelini kadın balıkçılar oluşturuyor.”

Gedikli Köyünde 19 Ekim tarihinde
düzenlenen Balıkçı Buluşması’na Ege
Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden
Prof. Dr. Hasan Musa Sarı, Prof. Dr.
Vahdet Ünal, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünden Mehmet Cılbız, Su
Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği
Başkanı Ramzan Özkaya ve Su Ürünleri
Yüksek Mühendisi Ayşegül Taşdemir
konuşmacı olarak katıldı.
Anadolu’ya Ağ Atanları Kadın Balıkçılar Projesi, Akdeniz Koruma Derneği tarafından GEF
Küçük Destek Programının (SGP) destekledği
ve Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği
(SURKOOP) ve Kadın Emeğini Değerlendirme
Vakfı (KEDV)’nın ortaklığı ile yürütülüyor.

Kooperatifçilik
Kooperatifçilik
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I. Bilimsel Balıkçılık Tavsiye Kurulu
Toplantısı Gerçekleştirildi
S.S Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) I. Bilimsel Balıkçılık Tavsiye Kurulu Toplantısı 29.11.2017 Tarihinde
Ankara Anemon Hotel’de gerçekleştirildi.
Toplantıya; Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel
Müdür Yard. Turgay Türkyılmaz, Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı
Ramazan Çelebi, Bilimsel Tavsiye Kurulu ve
Bölge Birlikleri temsilcileri katılım sağladı.
‘Bilimsel Balıkçılık Tavsiye Kurulu’nun çalışma prensiplerinin belirlenmesi amacıyla bir
araya gelinen toplantıda; Sür-Koop ve akademisyenler açısından Türkiye balıkçılığının
sorunlarının belirlenmesi, bilimsel çalışma
önceliklerinin saptanması, Balıkçılık Bilimsel
Tavsiye Kurulunun çalışma prensiplerinin görüşülmesi ve 2018 programının belirlenmesi,
görüşmenin çerçevesini oluşturdu..

Ürünleri Mühendisi Ayşegül Taşdemir ise “Su
Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği’nin Yapısı,
Çalışma Prensipleri, Sorunları ve Malezya-Kuala Lumpur’da Yapılan ICFO Genel Kurul Toplantısının Anlatılması” konu başlıklarında sunumunu gerçekleştirdiler. Yapılan diğer sunumlar da
şöyle sıralandı; Erdoğan Kartal, “WWF’in Hindistan-Yeni Delhi’de Gerçekleştirdiği Toplantı
Hakkında Bilgilendirme”, Prof. Dr. Hüseyin
Özbilgin “Türkiye Balıkçılığının Sorunları ve Bilimsel Araştırmalarda Öncelikli Konular”, Prof.
Dr. Mehmet Cengiz Deval “Karadeniz’de Beyaz
Kum Midyesi’nin (Chamelea Gallina L., 1758)
Av Kapasitesi ve Yönetimi”
Toplantı; Sür-Koop Genel Başkanı Ramazan
ÖZKAYA’nın açılış konuşması ile başladı. Bilimsel Tavsiye Kurulu’nun Sür-Koop ve Türkiye
Balıkçılığı geleceği açısından önemini vurgulayan Özkaya, sektörde yaşanılan sorunları ve
çözüm önerilerini dile getirerek, “Asıl amacımız
ülke balıkçılığımıza hizmet etmek. Balıkçılığımızı gelecek nesillere bırakılması gereken bir
değer, miras olarak görüyoruz” dedi.

İkinci konuşmayı gerçekleştiren Balıkçılık ve
Su Ürünleri Genel Müdür Yard. Turgay Türkyılmaz; Sür-Koop’un gelişimi, nereden nereye geldiği ve akademik çalışmaların balıkçılık
açısından önemini vurguladı. Türkyılmaz, SürKoop’u böyle bir girişim içerisinde bulunduğu
için tebrik etti.
Toplantı programı akademisyenlerin ve SürKoop temsilcilerinin anlatımlarıyla devam etti.
Prof. Dr. Vahdet Ünal SÜR-KOOP “Bilimsel
Balıkçılık Tavsiye Kurulunun İşleyişi ve Rolü”,
başlığında sunumunu paylaşırken, Sür-Koop Su

Bilimsel Balıkçılık Tavsiye Kurulu:
Prof. Dr. Ali Cemal Gücü ( Orta Doğu
Teknik Üniversitesi-Deniz Bilimleri Enstitüsü), Prof. Dr. Gökhan Gökçe (Çukurova Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi),
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar (Ankara
Üniversitesi-Ziraat Fakültesi), Prof. Dr.
Hasan Musa Sarı (Ege Üniversitesi- Su
Ürünleri Fakültesi), Prof. Dr. Hüseyin
Özbilgin (Mersin Üniversitesi- Su Ürünleri Fakültesi), Prof. Dr. M. Cengiz Deval
(Akdeniz Üniversitesi-Su Ürünleri Fakültesi), Prof. Dr. Saadet Karakulak (İstanbul Üniversitesi-Su Bilimleri Fakültesi),
Prof. Dr. Vahdet Ünal (Ege Üniversitesi- Su Ürünleri Fakültesi), Doç. Dr.Yakup
Erdem (Sinop Üniversitesi-Su Ürünleri
Fakültesi), Prof. Dr. Zafer Tosunoğlu
(Ege Üniversitesi- Su Ürünleri Fakültesi) şeklinde oluşturulmuştur.
Sür-Koop olarak Bilimsel Balıkçılık Tavsiye
Kurulundan beklentilerimiz yüksek. Kurulun
katkılarıyla Sür-Koop’un kararları, hizmetleri
hatta sektörü algılayışı ve sorunlarla başa çıkma şeklinde değişimler, ilerlemeler olmasını
umuyoruz. En azından kotalar, dönem yasakları, üreme boyları, tür yasakları gibi konularda
mevcut düzenlemeler veya getirilecek yeni
düzenlemeler için bilimsel çalışmalara dayalı,
daha bilinçli, daha güçlü bir tutum takınılacağı
açık. Bu değişim, balıkçılıkta ortak yönetim, birlikte hareket etme ve karar alma yaklaşımının
gelişmesine yardımcı olacaktır.
Kurulun, yılda 2-3 kez bir araya gelmesi ve
gerek, Sür-Koop’un gündemi gerekse, kurul
olarak kendisinin önemli gördüğü konularda
toplantı gerçekleştirmesi, toplantı çıktılarıyla
ilgili Sür-Koop’a rapor vermesi planlanmaktadır. Bilimsel Balıkçılık Tavsiye Kurulu Yönergesi hazırlanması konusundaki çalışmalar
hızla devam ediyor. “Bilimsel Balıkçılık Tavsiye
Kurulu”nun tüm balıkçılarımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz.
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2. Türkiye Kooperatifler Fuarı Düzenlendi
Fuarın açılışında Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Başkanı Muammer Niksarlı ve
Kooperatifler Avrupa Başkan Yardımcısı Vania Boyuklieva birer konuşma yaptılar.
Yabancı ülkelerden gelen panelistler yanı sıra
TÜRKİYE KOOP’un daveti ile Fuara katılan
ve stand açan Rusya Federasyonu Tüketim
Kooperatifleri Birliği CENTROSOYUZ ve Çin
Tedarik ve Pazarlama Kooperatifleri Ulusal
Federasyonu CHINA CO-OP ile Bakanlığın daveti ile katılan Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez
Bankası, Kıbrıs Kadın El Sanatları Kooperatifi
ve Alman Kooperatifler Birliği DGRV temsilcileri Türk kooperatifleri ile işbirliği konularını
görüşme olanağı buldular.
7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi
CONGRESIUM’da 2. Türkiye Kooperatifler Fuarı düzenlendi. Türkiye’deki kooperatifçiliği
geliştirmek, uluslararası alanda benzer kuruluşların birbiriyle iletişim kurmalarını sağlamak
ve kooperatif ürünlerini tanıtmak için düzenlenen Fuara, yaklaşık 40 ilden, tarımdan gıdaya,
kredi ve kefaletten ecza ve konuta kadar farklı
alanlarda faaliyet gösteren 100’den fazla kooperatif ve birlik katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci: “Kooperatifler yerel kalkınmanın
anahtarı”
Fuarın açış konuşmasını yapan Gümrük ve
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kooperatifçiliğin merkezinde “insan” ve “topluma hizmet”
anlayışı olduğuna işaret ederek, Türkiye kooperatifçiliğini güvenilir, verimli, etkin ve sürdürülebilir ekonomik girişimler yapısına ulaştırmak için gayret gösterdiklerini dile getirdi.
Bakanlık olarak, tarım satış, kredi ve kefalet,
motorlu taşıyıcılar, tüketim, küçük sanat, üretim ve pazarlama kooperatifleri başta olmak
üzere 38 türde yaklaşık 7 milyon ortağı olan
56 bin kooperatife doğrudan ve dolaylı hizmet
sunduklarını anlatan Tüfenkci, “Ülkemizde bu
kooperatiflerin 3 bakanlık çatısı altında örgütlendiğini görüyoruz. Kooperatiflerin aynı
bakanlık çatısı altında toplanması gerekiyor.
Kooperatifleri daha hızlı ve verimli hale getirebilmek, yeknesaklığı sağlayabilmek ve yönetim bütünlüğünü oluşturabilmek adına Türkiye
bunu başarabilmelidir.” diye konuştu.
“Kooperatifler aynı zamanda küçük işletmeleri büyük işletmelere dönüştürerek bulunduk-

ları bölgenin sanayisinde söz sahibi olabilmektedir. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu
arasında Konya Şeker, Kayseri Şeker, Trakyabirlik, Marmarabirlik, Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliğinin iştiraki Gübretaş gibi pek çok
kooperatifle iştirakleri yer alıyor.
Bakan Tüfenkci, tarım satış kooperatiflerinin ise ürün ticareti ve tarıma dayalı sanayinin
gelişmesine öncülük ettiğine dikkati çekerek,
“Ülkemizde 306 tarım satış kooperatifi, 324
bin üreticiye hizmet götürmekte ve yaklaşık 6
bin kişiye de istihdam sağlamaktadır.
Tüfenkci, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan son değişikliklerle kooperatiflere iktisadi
işletme kurulması şartıyla muafiyetleri bozulmadan ortak dışı işlem yapabilme imkanı
getirildiğini hatırlatarak, yanlış uygulamalara
sebep olan demirbaşların satımının ortak dışı
işlem sayılmayacağına, kooperatiflerin elde
ettikleri kazancın ve bunun ortaklara dağıtılmasının muafiyeti kaldırmayacağına ilişkin de
düzenlemeler yapıldığını belirtti.
Ortak dışı işlem yapma düşüncesinde olan
ve katıldıkları diğer kurumlardan elde ettikleri kazancı ortaklarına dağıtmak isteyen kooperatiflerin de muafiyetleri korunarak ticari
hayatta önlerinin açılmasını sağladıklarını dile
getiren Tüfenkci, kooperatiflerin ilgili kurumdan izin almak kaydıyla tütün işleme tesisi kurabilmelerine ve ticaretini yapabilmelerine de
imkan tanıdıklarını kaydetti.

TÜRKİYE KOOP Başkanı Niksarlı:
“Kooperatifçilik, ekonomiyi sosyalleştirecek bir modeldir”
Fuarın düzenlenmesinde ev sahibi partnerlerden biri olan TÜRKİYE KOOP’un Genel
Başkanı Muammer Niksarlı, Fuarın açılışında
yaptığı konuşmada “öncelikle ülkemizde gündemimizi oluşturan kooperatifler yasa çalışması ile ilgili düşünce ve önerilerimi sunmak
istiyorum” diye söze başlayan Niksarlı, yapılacak çalışmaları şöyle anlattı:
Dikey örgütleme dışında kalmayan Çok
amaçlı ve çok ortaklı kooperatiflerin oluşmasını sağlayarak bunların ekonomideki etkinliğini artırmalıyız. Kooperatif türleri de dikkate
alınarak yapılandırılmış ve mesleki denetimi
de kapsayan yeni bir denetim yapılanmasına
gitmeliyiz.
Devletin Kooperatiflere yapacağı finansman
desteklerini tek kanaldan yapacağı ve denetleyeceği bir KREDİ GARANTİ FONU oluşturulmalıdır. Nihai hedef kooperatifler bankası kurulması olmalıdır.
Kooperatifçilik eğitimi ve araştırmaları kurumsallaştırılmalıdır.
Üretici ve tüketiciler arasındaki aracıları ortadan kaldırarak hem üreticileri hem de tüketicileri mutlu edecek fiyatların oluşturulması
için kooperatifler arası ticaretin teşvik edilmesi gerekmektedir.

Prof. Dr. Ayaz’dan Lüfer Uyarısı
Lüferin fiyatı son yılların en yükseğine ulaşırken, lüfer avındaki
azalmanın sebebi merak edilirken, konunun uzmanı Prof. Dr. Adnan Ayaz,
bu balık için tehlike çanlarının 2008 yılından çalmaya başladığını söyledi.
Bilim insanları son yıllarda azalan lüfer için ise 'tehlike çanlarının' çalmaya başladığını vurgularken, balıkçılar
ise bu yıl lüferde görülen sıkıntının
gelecek yıllarda daha iyi olacağı görüşünde. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve
Teknolojisi Fakültesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. Adnan Ayaz,
lüfer için tehlike çanları çaldığını ilk
olarak 2008 yılında dikkat çektiğini söyledi. Balıkçılıkta yıllara göre
bir dalgalanma olduğunu kaydeden
Prof.Dr. Ayaz, şöyle dedi:
"Lüferin bazı yıllarda fazla avlandığı göze çarpabilir. Biz bunlara 'pik
noktaları' deriz. Ancak son 30 yıllık
av veriminin değerlendirilmesine
bakıldığında eğer bu pikler eskiye
nazaran daha aşağıdaysa, bu balıkçılığın çöktüğüne dair işarettir. Stok
için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Aslında stok çalışmalarının
yapılıp, bir lüferde maksimum sürdürülebilir ürün miktarının hesaplanıp buna göre kota çalışmalarının

yapılması ve balıkçılara da bu kotaların dağıtılması gerekiyor. Bu maksimum sürdürülebilir ürün miktarı
tespit edilmeden kalkıp bu balıkçılığın yönetimini yapmak gördüğünüz
gibi bizi bu duruma getirdi."
Prof.Dr. Ayaz, lüferin azalmasının
sebebinin sadece av baskı olmadığını, denizlerdeki aşırı kirliliğin de etkili olduğunu ifade etti. Türkiye'de
tutarlı bir balıkçılık politikası olmadığını da kaydeden Prof.Dr. Ayaz,
şöyle devam etti: "Bizim, oturup
düzenli bir balıkçılık politikası oluşturmamız gerekiyor. Devlet bir balıkçılık komisyonu kurup, bağlayıcı
kararlar almalı. Stoklarımızın durumunu ciddi bir şekilde belirlememiz
gerekiyor. Bunun için kaynaklar
ayrılmalı. Maksimum sürdürülebilir ürünün tespit edilmesi ve buna
göre kotalar düzenlenip balıkçılara
bunların anlatılması gerekiyor. Ciddi denetimler ve bu belirtilen kota
miktarlarının düzgün bir şekilde uygulatılması gerekiyor. Herkes elini

taşın altına koymalı. Aksi halde durum giderek kötüye gidecek."
Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Hasan
Uysal ise, bu yıl sıcak bir iklim yaşandığını, halen deniz suyu sıcaklığının 16 derecelerde seyrettiğini
belirterek, şunları söyledi:
"Normal şartlarda bu deniz suyu
sıcaklığının 6-7 derecelerde olması lazım. Dolayısıyla balık göçünün
başlamamasıyla ilgili bir durum söz
konusu. Ekolojik dengede havaların bu sene sıcak olmasından dolayı bir kırılganlık var. Bu sene hava
şartlarının getirdiği bazı nedenlerden dolayı belli balıklarda bolluk,
belli balıklarda ise kıtlık yaşanıyor.
Lüferin bu sene şu ana kadar olmamasının nedenlerinden bir tanesi
de budur. Bu yılki yokluk daha ziyade, bu anlattığım etkenlerden dolayı gibi görünüyor. Ama önümüzdeki
yıllarda bu balığın daha bol olacağını düşünüyoruz."

Bu saydıklarım Ülkemizde Kooperatifçiliğimizin sorunlarına önemli ölçüde çözecek bir
reçetedir. Bu reçeteye göre tedaviye başlanacağı umudunu taşıyoruz. 2018 yılının böyle bir
yıl olmasını diliyoruz.
Ekonominin işleyişinde (Kar) her değerin
önüne geçiyor. İnsanlara salt müşteri gözüyle
bakılıyor. Bu durumdan kurtulmak için ekonomiyi sosyalleştirmek gerekmektedir. Ekonomiyi sosyalleştirecek önemli yollardan bir tanesi
KOOPERATİF değerlerini öne çıkarmaktır. Zira,
ekonomiyi sosyalleştirecek önemli bir model
Kooperatiflerdir. Artık Dünyanın birçok ülkesinde sosyal ekonomi yasları uygulanmaya
başlanmıştır
Ülkeleri yönetenler Kooperatif anlayışı
özümseyerek Dünya barışına daha çok katkıda
bulunurlar.
Üretime dayalı ekonominin geliştirilmesi,
kayıt dışı ekonominin önlenmesi, istihdamın
arttırılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi
bakımından KOOPERATİFLER VAZGEÇİLMEZ
ÖRGÜTLERDİR.
Üyesi olduğumuz Uluslararası Kooperatifler
Birliği’nin dünyada 250 milyon kişiye istihdam
sağladığı, 1 milyarın üzerinde kooperatif ortağını örgütlemiş olduğu ve 2.4 trilyon dolar
ciroya ulaşabildiği dikkate alındığında kooperatiflerin dünya geleceğindeki önemi daha anlaşılır olmaktadır.
Ülkemizde ve uluslararası düzeyde kooperatiflerin yaşadığı sorunlardan birisi de kooperatifler arası ticari ilişkilerin geliştirilememesi
sorunudur. Bu bakımdan bugünkü fuarımız ve
diğer ülkelerde açılacak olan benzer fuarlar bu
problemin giderilmesinde önemli bir görev yapacaklarına inanıyorum.
Kooperatif ilkelerine ve kooperatif değerlerine sahip çıkarak gelecekte kooperatiflerin
daha iyi bir dünya kuracaklarına inanıyoruz.
Böylelikle kooperatifler, Birleşmiş Milletlerin
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılmasına da katkıda bulunacaklardır. Bu fuarın
düzenlenmesinde büyük sorumluluk üstlenen
Kooperatifçilik Genel Müdürümüze ve çalışma
arkadaşlarına teşekkür ederim.” dedi.

2017 Tekirdağlı Balıkçılar
İçin Tam Bir Hüsrandı!
Sür-Koop Haber gazetemize, 2017 yılın kısa bir
değerlendirmesinde bulunan, Tekirdağ Su Ürünleri
Kooperatif Başkanı Yaşar Karayer, “Bölgemizde
illegal balık avcılığı vede bu güne kadar devam eden
ışıkla avcılık en büyük sıkıntımız olmuştur.” dedi.
Yaşar Karayer yaptığı açıklamasında şu bilgilere yer verdi: “Yaz başında yukarıya göç eden balıkların
av yasağı döneme gelmesi (herkese
uygulansa sorun değil) kaybımızın
başlangıcı gibi görünsede sonraki yaz
döneminde kaçak GIRGIRI avcılığı ve
kaçak trol avcılığı ile zirve yapmış; 1
eylül sezon başlarken 15 eylül başlayacak IŞIK AVCILIĞI 1 eylül de başlamış oldu 24.12.2017 tarihine geldik
kaçak trol + ışık avı son sürat devam
etmektedir.
Tüm bu olumsuzluklara birde Palamutun ancak çingene boyutu çoğunlukda vedde 15 gün av vermesi
hüsran yaşarken !! Lüfer sadece kuyruğunu görebildik dersek yalan olmaz
sanırım. Bölgemizdeki birçok arkada-

şımız masraflarını dahi çıkartamadan
iflas noktasına gelmiştir!
Bölge balıkçıları olarak belki 1 yıl
daha dayanma gücü yapabiliriz sonrasında ya mesleği bırakacağız ya da
KORSAN BALIKÇI olacağız.
2018 yılının balıkçı camiasına hayırlı olmasını dileriz.”

Ayın Dosyası
Ayın Dosyası
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İğneyi Kendimize,
Çuvaldızı Başkasına!
Günümüzde adı bir üniversiteye verilen Ahi Evran’ı kaç balıkçı tanır bilemiyorum. Bundan sekiz yüz yıl önce Ahi Evran
öncülüğünde kurulan Ahilik; Selçuklu döneminde Anadolu’da yaşayan halkın sanat, ticaret, ekonomi gibi çeşitli meslek
alanlarında yetişmelerini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma yaşamını iyi insan meziyetlerini esas alarak
düzenleyen bir “dayanışma örgütlenmesidir”. Ahiliğin kural ve kurulları vardır. Aslında günümüz kooperatifçiliğinin kaynağı,
dayanağıdır Ahilik.
Bu topraklarda ilk kez Mithat Paşa tarafından
1863 yılında Memleket Sandıklarıyla başlatılan kooperatifçiliğin, 154 yıllık bir geçmişi
vardır. Ancak su ürünleri kooperatifleri için
durum biraz farklı; ilk su ürünleri kooperatifinin kurulması için 80 yıl geçmesi gerekmiş.
Balıkçılarımız, ilk su ürünleri kooperatifinin
kurulduğu 1943 yılından bu yana tam 75
yıldır kooperatifler altında örgütlenme çabalarını sürdürmektedir. İyi ahlak, doğruluk,
kardeşlik, dayanışma, yardımseverlik 8 asır
boyunca evrilip, adına “kooperatifçilik” denen
mükemmel işleyen bir sosyo-ekonomik düzene dönüşmüş! Böyle olmasını çok isterdik
tabi... Doğrusu, bugün sahip olduğumuz su
ürünleri kooperatiflerine baktığımızda Ahilik
sisteminden su ürünleri kooperatifçiliğine kadarki süreçte geçen onca zamanın pek de işe
yaramadığını görüyoruz. Evrim-mevrim hak
getire! Adeta tersine işlemiş süreç.

Geçenlerde (07.11.2017), SÜR-KOOP
başkanının da olduğu gayri resmi bir
ortamda, dalyan balıkçılığıyla ayakta
kalmaya çalışan bir su ürünleri kooperatifinin sorunlarını yerinde konuştuk.
İlgili kooperatifin başkanı dahil hepimiz
(SÜR-KOOP başkanı, Tarım İl Müdürü,
akademisyenler) mutsuz, karamsar
ayrıldık masadan… Nasıl düzelir bu
işler? Dert edinen, çözüm arayan
birileri var mı gerçekten? Balıkçılar,
iğneyi kendilerine çuvaldızı başkasına batırmalı! İdealist, kafayı bu işe
takmış, dürüst, lider ruhlu balıkçılara
ihtiyaç var. Kendisini bu işlere adamış
bürokratlar, idareciler, kooperatifçiler,
akademisyenler lazım. Artık kooperatifçilik oynamayı, oyalanmayı, kendimizi
kandırmayı bırakalım. Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı tarih
oldu ama bilen, bakan, ilgilenen yok.
Zaten 2012-2016 yılları için hazırlanmış bir eylem planıydı. Ne yapıldı?
Ne kadarı gerçekleştirildi? Var mı dert
edinen kooperatifçilerimiz? Peki, nasıl
geldik buralara? Yasal düzenlemeler
istenildiği ölçüde yapılamadı. Balıkçı
barınağını kiralayan kooperatifler, yıllık
brüt gelirlerinin %10’unu Milli Emlak’a
verme zorunda. Satış yerlerin açılmasındaki zorluklar, finansal kaynaklara
erişimde yaşanan zorluklar, sektörün
yönetim ve idaresinde yetkisizlik (dolayısıyla da etkisizlik), balık hallerinde
yer edinmede karşılaşılan zorluklar,
ürününü kooperatif kanalıyla pazarla-

Artık gerçekle yüzyan balıkçıların teşvik
leşelim; ne yazık ki
edilememesi, koopekooperatifçilik ruhuna
ratiflerin satışlarından
sahip değiliz. Bu ülkealınan KDV oranının
de altı yüze yakın su
ticari işletmelerden bir
ürünleri kooperatifi var.
farkının olmaması gibi
SÜR-KOOP, “örnek kookronikleşmiş sorunlar,
peratif” diyebileceği altı
kooperatiflerin güçlenkooperatif gösterebilir
mesinin önünü tıkamaya
mi? Eğer gösterebilirse
devam ediyor. Bunlar er
hiç durmasın. Hemen
ya da geç aşılacak! Tek
kendisine ortak kootek kazanımlara dönüşProf.Dr. Vahdet ÜNAL
peratifleri davet etiği
türülecek. Yol belli fakat
Ege Üniversitesi
bir toplantı yapsın ve o
tutacağımız yoldan önce
sahip olduğumuz kafala- Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi toplantıya da bu başarılı kooperatiflerin yöneticilerini davet
rı değiştirmemiz gerekiyor…
etsin. Sözü onlara versin. Ne yaptınız?
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, “KoopeNasıl yaptınız? Anlatın bize desin.
ratif İşletmeler Daha İyi Bir Dünya Kurar”
sloganıyla 2012 yılını Dünya Kooperatifçilik
Gerçekçi ve prakmatik olmak zorundaYılı ilan etti. Çok güzel bir amaçla yapıldı bu.
yız. Kooperatif başkanlarının şapkayı
Bunu yaparken Birleşmiş Milletlerin amacı; koönlerine koyup düşünmelerinin zamanı
operatifler hakkında farkındalık oluşturmak,
geldi. Ağlamanın, yakınmanın, suçlu
kooperatiflerin kurulması ve güçlendirilmesini
aramanın kimseye faydası yok. Koopedesteklemek ve hükümetleri bu yönde teşvik
ratifler kapanıyor...
etmekti. Aslında resmi kurumlar bu konuda
üzerine düşeni yaptı. Bakanlık yeni bir yapılanma süreci başlattı, paydaşlarla bir arada
kooperatifçilik stratejisi ve eylem planı oluşturulmasına öncülük etti. Peki, bu gelişmeler
balıkçı-kooperatifçi kesimin ne kadar umuruna
geldi? Su ürünleri kooperatiflerimiz bu gelişmelerden nasıl faydalandı? Aradan beş yıl geçmiş. Soran, sorgulayan, nereden nereye geldik
diyen var mı? Stratejik hedefler, faaliyetler,
sorumlu kurum, kuruluşlar, performans kriterleri, ne zamana kadar nelerin yapılacağı belirlenmişti. Bunlar oldu mu? Olmadıysa, neden
olmadı diyen var mı? Biz okumayız konuşuruz.
Yapmayız yakınırız. Kurallara hep başkalarının
uymasını isteriz, kendimize her şeyi hak görürüz. Denizi ve içsuları malımız bilir ama en
küçük bir malımıza verdiğimiz önemi, özeni
onlara göstermeyiz…

Birkaç arkadaşımla birlikte, 2011 yılında
Ege Bölgesinde yer alan içsu kooperatiflerini

incelemişiz. Temel özelliklerini, problemlerini,
beklentilerini, projelerini kayıt etmişiz. Sonra
2017 yılında aynı bölge ve kooperatifler üzerinde bir kez daha aynı çalışmayı yapıp, durumu 5 yıl arayla karşılaştırmışız. Sonuç; Ege’de
yer alan içsu kooperatiflerinin durumu hemen
her yönüyle daha kötüye gitmiş. Öyle ki, her
dört kooperatiften biri kapanmış. Görünen o
ki, eğer Ege Bölgesi içsu kooperatiflerinin iyileştirilmesiyle ilgili, bir an evvel yapıcı önlemler alınmazsa, yakın gelecekte hem balıkçılar
hem de kaynaklar bu işten büyük zarar görecek. Bunu söylemek için bilim adamı olmaya
gerek yok!

Durum bu kadar kötü mü? Hayır.
Olumlu gelişmeler de var. Türkiye’deki
su ürünleri kooperatiflerinin yaklaşık
%55’i denizlerde, %45’i içsularda faaliyet gösteriyor. Dışarıdan bakıldığında
başarılı bir yatay ve dikey örgütlenme
olduğu söylenebilir. Birim kooperatifler bir araya gelerek bölge birliklerini
kurmuş. Bu birlikler de bir araya gelip
bir merkez birlik kurmuşlar. SÜR-KOOP
olarak bilinen Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği de Türkiye Milli
Kooperatifler Birliğine ortak olmuş.
Böylece çok güçlü bir örgütlenme
yapısı ortaya çıkmış.
En azından dışarıdan öyle görünüyor. Öyle
ki, SÜR-KOOP ülke sınırlarının dışına çıkmış,
Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin (ICA) üyesi
olan Uluslararası Balıkçılık Kooperatifleri Örgütü (ICFO)’ne dahil olmuştur. Dahası, SÜR-KOOP
Başkanı Ramazan ÖZKAYA bu organizasyonun
başkan yardımcılığına seçilmiştir. Bugün SÜRKOOP, Güney Kore’de bulunan Ulusal Pukyong
Üniversitesi’ne, yüksek lisans yapmak üzere
Su Ürünleri Mühendisliği eğitimi almış öğrenci
göndermektedir. Hem de tam burslu…

Bugünlerde SÜR-KOOP önemli bir
adım daha atıyor. SÜR-KOOP, en son
yapmış olduğu genel kurulunda aldığı
karar gereğince, kendisi için Bilimsel
Balıkçılık Tavsiye Kurulu oluşturdu.

Prof.Dr. Vahdet ÜNAL, Gökova Akbük koyunda S.S. Sarnıç-Akbük Su ürünleri Kooperatifinin
şu anda yerinde olmayan derme-çatma kulübesi önünde balıkçılarla konuşuyor (2009).

Kurul, farklı bölgelerden (Ege, Akdeniz, Marmara, Karadeniz) seçilen akademisyenlerden
oluşuyor ve ana amacı SÜR-KOOP’a balıkçılıkla
ilgili konularda bilimsel destek vermek. İlk toplantı 29.12.2017 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Yönerge çalışmalarında sona gelindi bile.
Bilimsel Balıkçılık Tavsiye Kurulu oluşturmaya karar verilmesi önemli bir adım (Benzeri bir hareketi bakanlıktan da bekliyoruz). İş
işten geçmeden alınmış yerinde bir karar bu.
Kuruldan beklentiler büyük. 2018 farklı olabilir. Top bizde. Bu kez adam gibi oynayalım.
Farkı kendimizden başlatalım…
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CNN ”Başka Bir Dünya
Mümkün”

Cem Seymen’in hazırlayıp sunduğu “Başka Bir dünya
Mümkün” Programının “Küresel Isınmanın Denizlere Etkileri”
konulu gündemine konuk olan Başkan Özkaya, Su Ürünleri
Kooperatiflerimizin çalışmaları, balıkçılarımızın sorunları ve
geleceği üzürene geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Özkaya; “Ülkemizde tam olarak oturmuş bir kooperatifçilik sistemi yok. Denizlerimiz ortak mirastır, sürdürülebilirliği sağlamak
adına kooperatifçiliği geliştirmeliyiz. Kooperatiflerin amacı bir kişinin yapamadığını örgüt
gücüyle yapmaktır. Su Ürünleri Sektörü problemlerinin başında balıkçı barınaklarında brüt
gelirlerinden alınan yüzde on pay geliyor. Brüt
gelirden yüze on vergi veren balıkçı, avladığı
balıktan zarar ediyor. El ele verip birlikte hareket etmek zorundayız. Avrupa'daki paydaş,
pazara müdahale edebilirken, bizlerin bu güce
sahip olmayışı, sektör gelişmesinin önünü kapatıyor. Balıkçı 10 liralık balığını 13 liraya satıldığında 1 liralık zarar uğruyor. Aracısız, denizden çıkan balığı sofraya götürmemiz şart.
Stoklarda erime söz konusu, hava şartlarının
da bu erimede payı çok büyük. Eskiden 10 ton
balık görüldüğünde 2 tonu avlanıyordu. Yarına

balık kalıyordu. Şimdi ise teknolojinin gelişmesiyle gördüğümüz balığın tamamını avlanabiliyor. Yani kendi elimizle günü kurtarıp yarını
düşünmeden hareket ediyoruz. Balıkçılarımız
da durumun farkında ve onlarda artık sürdürülebilirlik için çaba sarf etmeye başladılar.
Sürdürülebilirliğin sağlanması için kotanın şart
olduğunu öngörüyoruz.” dedi.

ETKİNLİK

Kanal 42 “Tarım Masası”
Sür-Koop Genel Başkanı Ramazan Özkaya,
Recep Cingöz’ün hazırlayıp sunduğu ‘Tarım
Masası’ Programının Canlı Yayın konuğu oldu.
Programda;
Balıkçıların
kredi alma problemlerinden
ve kredi almak için ziraat odasından belge alma zorunluluğundan bahsetti. Konu ile ilgili; “Yatay
ve dikey örgütlenmesi tamamlanmış bir kurumun, belgesini kendi verememesi çok üzücü.”
Sözlerini kaydetti.
Ayrıca, Mesleki yeterlilik kurumu ile balıkçılığın ayrı bir meslek olduğunu ispatlamak için
ve bu ispatlanmış mesleğin belgesini Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliğinin vermesi
gerektiği konusunda çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.
2017-2018 yılı sezonundan beklentisinin
özellikle ışıkla avcılık konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini ve “Yapılan danışma kurulunda Marmara’da ışıkla avcılığı önleyebilmek ya da denemek adına yüz
metre derinliklerde ışıkla avcılık yapılmasına
müsaade edildi, fakat bu durum istismara yol
açtı. Danışma kurulunun akabinde Marmara’da
fazlasıyla kullanılan ışıklı avcılık, balıkları ve

balıkçılığı olumsuz yönde etkiledi. Bizler önlem almaya çalışırken ışıkla avcılık yapanlar,
kuralıyla lamba yakan balıkçılarımızın hakkını
gasp ediyor. Aynı zamanda devlet desteğiyle
av gücü azaltılabilir. Balıktan çekilen balıkçı,
komisyonculara borçlanma gereği duymadan
hem balıkçının refahı sağlanmış hem de avlanma olmayacağı için balık sürdürülebilirliği
sağlanmış olur. Avrupa da balık satışları örgüt
üzerinden yapılıyor. Ülkemiz genelinde bu sistemi oturtabilsek balıkçının daha az avcılıkla,
düzgün gelir elde edebilmesini sağlayabiliriz.”
Sözlerini kaydetti.

Bloomberg
“Tarım Analizi”
Bloomberg TV’de yayınlanan İrfan Donat’ın
hazırlayıp sunduğu “Tarım Analizi” programına konuk olan Başkan Özkaya, Metro Gross
Marketler Zinciri ile yapmış oldukları anlaşmadan bahsetti. Tüm kooperatiflerin Sür-Koop
aracılığıyla Metro Gross Marketler zincirine
balığını pazarlayabileceği sistemi anlatan Özkaya, Bu iş için tüm kooperatiflerin seferber
olması gerektiğini anlattı.

BereketTV “Gündemin Bereketi”
Umut Özdil’in hazırlayıp sunduğu “Gündemin Bereketi
Programı”nın canlı yayın konuğu olan Sür-Koop Genel Başkan’ı
Ramazan Özkaya ve Dem-Bir Genel Başkanı Ali Güney
gündemle ilgili açıklamalarda bulundular.
Programın başlıca konusu Marmara’da ışıkla avcılık oldu. Sektörün diğer konularını da
değerlendiren konuklar, tebliğ maddelerine

de değindiler. Konuklar canlı yayında yoğun
katılım sağlayan balıkçıların sorularını cevapladılar.

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum.
Savaşların, acıların ve felaketlerin, geride kalması umuduyla...

Yeni Yılınız Kutlu Olsun
Ramazan ÖZKAYA
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP)
Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni web sayfamız hizmete girdi.

www.sur.coop

BUGÜNÜN BALIĞINI YARINA DA BIRAKALIM
Bizim için balık, gelecek nesillere bırakılması gereken bir miras. Biz Metro olarak bu değerli mirasa sahip çıkıyor,
attığımız her adımda bugünkü balık çeşitliliğinin yarın da var olması için çalışıyoruz.
Daha önce “Palamutlar nerede?” ve “Kızına bak anasını al.”projelerinde yaptığımız gibi bugün de Türkiye sularında
yetişen her bir lüferi, palamutu, hamsiyi ve istavriti balığa emek veren küçük büyük tüm emekçilerden tedarik ediyor,
geleneksel balıkçılığa destek oluyoruz.
Balığın bu yolculuğunda, kalite ve güvenliğinden emin olmak için deniz suyu analizlerini, boy ve kalite kontrollerini yapıyor,
tüm süreci titizlikle takip ediyoruz.
Binlerce ailenin ekmek teknesi, milyonlarca sofranın lezzeti balıklarımız, hayatımızdan hiç eksik olmasın diye çalışıyoruz.
Çünkü; balıklarımız bugün varsa yarın da var olsunlar.

1

3

5

Balığın tutulduğu deniz
suyunu analiz ediyoruz.

Soğuk zincirle
mağazalarımıza iletiyoruz.

2

4

Balığın boy ve kalite
standartlarına uyduğunu
kontrol ediyoruz.

Siz de QR uygulamasını
mobil cihazınıza indirin.

Palamut, lüfer, istavrit, hamsi
kolisi ya da balık poşeti üzerindeki
QR kodunu okutun ve aldığınız
balıkların yolculuğunu öğrenin.

ÖRNEK

BALIK ADI

Hamsi

AVCILIK TARİHİ

05/09/2017

AVCILIK YAPAN TEKNE ADI & PLAKASI

Karşıyaka & 48C23376

AVLANDIĞI DENİZ

Ege

AVLANMA METODU

Uzatma Ağı

TEDARİKÇİ ADI

Sür-Koop Su ürünleri Kooperatifi

Sürdürülebilir balıkçılığımızı ve kooperatiflerimizi
destekliyor, SÜR-KOOP ile işbirliği yapıyoruz.

