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Üretici birlikleri, ülkemizin üreten ve ürettiğini dağılmış durumdadır. Su Ürünleri Kanunu ile esas yetdeğerinde satabilen ve desteklenen üreticiye ihtiyacı ki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na verilmiş olBu makalede sağlıklı bir toplum oluşturmak için beslenvardır. Bu ihtiyaçtan dolayı Gıda Tarım ve Hayvan- masına karşın, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Enerji ve
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sayılı Kooperatifler Kanunu ile kurulan “Su Ürünleri ürünleri ile ilgili politikaların belirlenmesinde ve uyguKooperatifleri”, 5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanunu ile lamalarında değişik ölçüde etkili olmaktadır.
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kurulan “Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birlikleri”,
Avcılık, yetiştiricilik gibi konuların gelişimi için;
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belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya su ürünleri üretiminde örgütlenme kooperatifçilik, üregeçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıy- tici birliklerinin yapılanması, tanımları, kanunlar, gelila karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağla- şimi, sorunları, amaçları, birlikler ve kooperatif sayıları
yıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından gibi konular ele alınarak Türkiye’ de Su Ürünleri Sektökurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklar- rü ve Üretici Örgütleri konusu işlenmiştir.
dır.
Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada konuÜretici birliklerinin amacı da üretimi talebe göre munda bulunan Türkiye’ nin 8.333 km’lik kıyı şeridi ve
planlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülki- 177.714 km uzunluğunda akarsuları bulunmaktadır.
yetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve stan- Deniz ve iç su kaynaklarımızın toplam yüzey alanı 26
dartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve milyon hektar olup, bu rakam ülkemizin toplam tarım
uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler alanlarına yakın durumdadır. Ülkemizin bu potansiyeli
almak üzere tarım üreticilerinin, ürün veya ürün gru- dikkate alındığında balıkçılık alanlarının etkin kullanılbu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz tarımsal ması büyük önem taşımaktadır.
üretici birlikleri kurmalarını sağlamaktır.
Su Ürünleri Örgütleri
Türkiye’de Su Ürünleri Kooperatifleri ve BalıkSu Ürünleri Üretici Örgütleri
çılar İçin Önemi
Üretici birlikleri, ülkemizin üreten ve ürettiğini
Su ürünleri kooperatifleri hemen hemen dünya- değerinde satabilen ve desteklenen üreticiye ihtiyanın her ülkesinde mevcuttur. Günümüzde bir çok balık- cı vardır. Bu ihtiyaçtan dolayı 2004 yılında 5200 sayılı
çılık ekonomisti, balıkçılığın içinde bulunduğu durum- üretici birlikleri kanunu çıkarılmıştır. Amacı üreticiyi
da en umut verici çözümün, balıkçılıkta özel mülkiyet güçlendirmek ve üreticiyi temsil eden birliğin olmasıhakkı temelli sistemleri yaratan yönetim rejimlerinin dır. Kooperatif ve üretici birlikleri gibi örgütlenmeler
benimsenmesi olduğu konusunda hemfikirdir.
fiyat ve piyasa düzenleme fonksiyonları ile üreticinin
Balıkçı kooperatifleri mülkiyet hakkı sisteminin mağduriyetini önlemek, ülkemizin önemli sorunlarınyerini alabilir ya da bu sistemi temsil edebilir. Bu ne- dan biri olan kayıt dışı ekonominin kontrolü ve pazara
denle kooperatifçilik, balıkçılık yönetimi amaçlarına geçerli norm ve standartlarda ürün sevk edilmesi gibi
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Küremektedir. 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 1163 sayılı balıkçılık nizamnamelerle yönetiliyordu. Osmanlı İmsel Isınma Potansiyeli, karbondioksitin etkisinin bir birim
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İktisat Vekaleti bünyesinde su ürünlerinde bir geSu Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Amaçlişme sağlamadığından su ürünleri hizmetlerinin ulaş- ları
tırma ile ilgili olduğu düşünülmüş ve 1939 yılında bu
• Su ürünlerinin avlanması, üretimi, işlenmesi
hizmetler Münakalat (Ulaştırma) Vekaletine verilmiş- ve pazarlanması konularında müşterek menfaatlerini
tir. Daha sonra da su ürünlerinin Münakalat Vekaleti korumak,
ile ilgisinin çok sınırlı olduğu anlaşılmış olduğundan ve
• Birlik ve kooperatiflerin eğitim ve öğretim çadevlete ait avlanma yerlerinin kiralama işlemini Maliye
lışmalarında bulunmak,
Bakanlığı yaptığından su ürünleri hizmetlerinin Maliye
• Kooperatifçiliği geliştirmek,
Bakanlığı’na devredilmesi uygun bulunmuştur. Maliye
• Birlik ve kooperatif çalışmalarını koordine etBakanlığı’nın su ürünlerine katkısı devlete ait avlakların
mek,
kiralama işleminden ileriye gidilememiştir. Türkiye balıkçılığı 1950–1970 yılları arasında Ticaret Bakanlığı, Su
• Ulusal ve uluslar arası platformlarda temsil ve
Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğü tarafından idare işbirliği sağlamak,
edilmiştir.
• Sektörle ilgili yatırım faaliyetlerinde bulun1951 yılında Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenen Su mak,
Ürünleri Kongresi’nde alınan karar gereğince balıkçılık
• Birlik ve kooperatif ilişkilerini düzenlemek, gemevzuatının tadili hususundaki tavsiye 1951 yılında liştirmek ve denetlemektir.
hükümete arz edilmiştir. Hükümet Avrupa ülkelerindeki halihazır durumu tetkik etmiş ve 1957 yılında yeni
Su Ürünleri Yetiştiricileri Üreticileri Merkez
bir balıkçılık kanunu tasarısı hazırlamıştır. Bu kanun
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çılık yönetiminin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı için üreticinin de bilinçli olması, sorununa sahip çıkToplum sağlığı bozululurken, bununla orantılı olarak sağsorumluluğuna verilmesi ve Su Ürünleri Kanununun
ması ve gücü
diğer
üreticilerle
birleştirmesi
şarttır
ve bu
lık harcamaları
hızla
artmakta,
Devletin
sosyal
güvenlik
kabulüyle 1971–1985 yılları arasında balıkçılık hizmetbilinçle
su
ürünleri
yetiştiricilik
birlikleri
kurulmuş
ve
delik devamlı büyümektedir. Bu problemlerin
lerinin tek elde toplanmış olduğu görülmektedir. bütçesindeki
birçok
ilde
kuruluş
çalışmaları
devam
etmektedir.
çözümü için herşeyden önce insanımızın uygun beslenme
Ülkemizde su ürünleri sektörünün mevcut örgütSu Ürünleri
Yetiştiricileri
Üreticileri
Merkez
Birlikonusunda yeterince
biliçle
ndirilmesi
ve ihtiyaç
duyduğu
lenme modellerine baktığımızda ise;
gıdalara
ulaşımının
ğinin
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Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliğiğinin Görevleri
seviyesi (kan şekeri) yükseliş trendine geçer; belli süre
SÜRKOOP
• Üyelerinin
ve menfaatlerini
içinde bir tepe
değerine hak
ulaşır.
Daha sonra korumak,
tekrar düşüşe
• Üye birliklerini
yurt dışında
geçer. Bu yükselmenin
hızı ve yurt
dozuiçinde
alınanvekarbonhidratın
2004 yılında Doğu Karadeniz, İstanbul, Çanakkatürüne,temsil
kişinin
şeker hastası olup olmamasına bağlı olarak
etmek,
le, Balıkesir, İzmir, Muğla ve Mersin Su Ürünleri Koodeğişir.
• Tarım politikaları oluşturmak üzere oluşturuperatifleri Bölge Birlikleri tarafından kurulmuştur.
lan konsey ve benzeri kuruluşlara temsilci göndermek,
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• AB’ ye uyum kapsamında yapılacak çalışmalara katkı vermek,
• Kitap, broşür ve dergi gibi yayınlar yapmak,
• Üyelerin birlik ve beraberliğini sağlayacak toplantı, çalıştay benzeri faaliyetleri icra etmek.
İstanbul Balık Müstahsilleri Derneği
1923 yılında kurulmuştur. Türkiye’ de ilk kurulan
balıkçılık derneğidir. 817 üyesi vardır.
İstanbul Balık Müstahsilleri Derneğinin Amaçları
• Balıkçılık mesleğinin ilerleyişini yarayacak bilgileri üyelerine öğretmek, dilediklerini yerine getirmek,
• Modern balıkçılığı üyeleri arasında teşvik etmek,
• Üyeleri arasında meslek işlerinde çıkan anlaşmazlıkları çözmek.
Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez
Birliği-DEMBİR

• Ulusal ve uluslararası paydaşlar arası organizasyonları kurmak ve bu tür organizasyonlara katılmak,
• İlgili ulusal ve uluslar arası kamu ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyonu sağlamak,
• Bakanlıkça belirlenecek uluslararası anlaşmalar, ulusal plan ve programlar, ulusal kırsal kalkınma
stratejisi ve tarım stratejisinde öngörülen ilke ve hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak,
• Ulusal ve uluslararası dar veya geniş bölgesel
danışma konseyleri kurmak ve bu tür ulusal ve uluslararası kurul ve konseylere katılmak,
• Üyelerin deniz ürünleri avcılığına ilişkin üretim, işleme, pazarlama, insan kaynakları ve biyoçeşitlilik önlemleri ve uygulamaları ile ilgili veriler oluşturmak,
• Deniz ürünleri avcılarını her türlü ulusal ve
uluslararası ortamda en üst düzeyde temsil etmektir.
Örgütlenmede Yaşanan Bazı Sorunlar
• Su ürünleri alanında kurulan üretici birlikleri
2012 yılında, Türkiye kıta sahanlığı içindeki deniz- incelendiğinde, bu örgütlerin büyük çoğunluğunun yelerde (Karadeniz, Marmara, Boğazlar, Ege ve Akdeniz) tiştiricilik alanında kurulduğu görülmektedir. Bunun
ve uluslararası sularda, balıkçı tekneleri ve donanımla- temel nedeni, bu alanda faaliyet gösteren işletmelerin
rı ile su ürünleri avcılığı yapan T.C vatandaşı gerçek ve daha önce herhangi bir şekilde örgütlenmemiş olmaları
tüzel kişilerce, Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birlikleri olarak ifade edilebilir.
arasında kurulmuştur.
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• Ülkemizdeki deniz ürünleri avcıları birlikleri
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• Ekosistem dengelerinin ve sürdürülebilir ba• Sermaye yetersizliği,
düşünülmektedir.
Çoğu
gelişmekte
olan
ülkelerde
balıkçılıkçılık ilkelerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını
• Mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunlık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili alanlarda işleme,
sağlamak,
lar.
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Mevzuattan Kaynaklanan Sıkıntılar
Gelişmekte olan ülkelerde balıkçılar geçimleri• İl bazında yada ilçelerde aynı ürün veya ürün ni tehlike altında görmektedir. Rekabet, destekleme
grubunda üretim yapan üreticinin bulunmasında sıkın- ve teşvik, eğitimi ve dayanışma, sürdürülebilirlik gibi
konularda gelişim sağlamak için kooperatifler, üretitı yaşanması,
ci birlikleri, dernekler gibi kuruluşlar altında organize
• Üretici birlikleri ürünleri kendi mülkiyetlerine
olmuşlardır. Fakat Türkiye’de balıkçılık örgütlenmeleri
alamadıkları için ticaret yapamamakta fatura veya fiş
halen istenilen şekilde organize olamamıştır. Üyelerin
kesememeleri,
beklentilerine net karşılık verilemediği için sayıları sı• Birlik aracılığı ile pazarlanan ürünlerin satış nırlı olarak kalmıştır.
bedeli üzerinden kesilecek 0,002 hizmet payının yeterli
Türkiye balıkçısının ve balık kaynaklarının geleceolmadığı,
ği de, bir ölçüde, su ürünleri örgütlerinin başarısına bağ• Ticaret yapamadıkları için ürünlerini pazarla- lıdır. Bu nedenle balıkçılar, kendilerini sömürülmekten
yamamakta ve üyelerine girdi temini sağlayamamaları,
kurtaracak ve sosyo-ekonomik koşullarını düzeltecek
• Üreticileri birliği her türlü vergiden muaftır, olan ve etkin bir şekilde ilerlemeye sağlayacak ve örgüt altında toplanacaklardır. Bu konuda hükümete de
(damga vergisi hariç) KDV’den muaf tutulmaması.
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın Desteği görevler düşmektedir. Balıkçılık yönetiminde, merkezden yerele doğru gerçekleştirilecek yetki ve sorumluluk
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı’ nın örgütlü aktarımının kanunlarla düzenlenmesi ve iyileştirilmesi
üreticiliğin özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla;
balıkçılıkta örgütlenme hareketinin öneminin daha iyi
• Kooperatiflerin projeli faaliyetlerini düşük faiz- anlaşılmasına yardım edecektir. Türk balıkçılık sektörüli ve uzun vadeli krediler kullandırarak desteklemekte,
nün AB’ye tam üyelik sürecinde uzun bir yol kat etmesi
gerektiği ve yasal uygulamaların etkinliğinin sağlanma• Teknik destek amacıyla tip projeler vermekte,
• Kırsal Kalkınma hibe programlarında birlik ve sının ancak örgütlü bir balıkçılık sektörü ile mümkün
kooperatif şeklinde örgütlenmiş olan üreticilere öncelik olacağı açıktır. Bakanlık ile balıkçılar arasında organik
bağı sağlayacak bir organizasyon modeline ihtiyaç vartanımaktadır.
dır. Bunu en iyi yapacak model örgütleridir ve hepsinin
• 2003 yılından beri bakanlık tarafından uy- desteklenmesi, gelişiminin sağlaması, balıkçılık sektögulanmakta olan “Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekle- rünün geliştirmesi için ayakta durmaları gerekmektedir.
meleri” inden faydalanmak için kooperatif yada birlik
Son yıllarda Ülkemizde yanlış ve yetersiz beslenme ile haÖrgütler, balık ve diğer su ürünlerinin üretme,
Dr. Gürbüz
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bu örgütlere üye olma şartı bulunreketsizlikten
kaynaklanan
kronik hastalıklar ve beslenme
yetiştirme,
avlanma faaliyetlerini düzenlemek ve yönetmaktadır.
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diğer
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sonucu vitamin
ve
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uyumlu
üretim tekniklerini
yaygınminerallaştırmak,
noksanlıklarından
kaynaklanan
rahatsızlıklar
artbelgelerin örgütler üzerinden alınması,
ürün kalitesini iyileştirici tedbirler almak ve
maktadır.
ürün standartlarını uygulamak, eğitim ve yayım hizmeti
• Örgütlere üye olmanın gönüllülük esasından
vermek, danışman hizmeti sağlamak gibi amaçlarla ilerçıkarılıp zorunlu tutulmalı,
Toplumlemekte
sağlığıvebozululurken,
orantılı
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sağbu görevleri bununla
üstlenebilen
üretici
örgütleri,
• Üreticilere uygun şartlarda yavru, yumurta,
lık
harcamaları
hızla
artmakta,
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durabilen
ve
yem ve aşı temin etmeleri konusunda yardımcı olunbütçesindeki
delik
devamlı
büyümektedir.
Bu
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ortaklarına
büyük
faydalar
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başarılı
birer
işletması,
çözümü
herşeyden önce insanımızın uygun beslenme
meiçin
olacaklardır.
Yapılması Gerekenler
konusunda yeterince
biliçle ndirilmesi
ve ihtiyaç
duyduğu
Başarılı çalışmalar
yaparak halkın
desteğini
ka• Örgütlenmeye ilişkin mevzuatın güncel vegıdalara
uy- zanan
ulaşımının
kolaylaştırılması
gerekmektedir.
üretici örgütleri, bulundukları çevreye hizmetgulanabilir olması,
lerinin yanı sıra birçok sosyal-kültürel etkinlikler de
• Kamunun örgütlenmeyi özendirecek yeni Bu
ted-makalede
sağlıklı
birkaynaklarının
toplum oluşturmak
beslengetirmekte
ve ülke
etkin biriçin
şekilde
kulbirler alması,
me ve lanılmasına
spor alanlarına
dikkat
çekilmek Tarımda
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çacak uygulamalara
yardımcı
olacak
birkaç temel
pında var olan
potansiyeli
ve rekabet
gücünühusus
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da
• Ekonomik yapılarının güçlendirilmesi,
alınmış,
kamu tarafından
verilmesiülke
gereken
bazısağlayacakhizmetler
arttırmak
üretici örgütlerinin
tarımına
• Üyeliğin teşvik edilmesi,
hakkında
bulunulmuştur.
ları tavsiyelerde
katkı oranında
olacaktır. Bu nedenle daha güçlü bir
• Örgüt yönetiminin güçlü bir yapıda olması,
Türkiye’nin yolu daha güçlü üretici örgütlerinden geç• Örgütlerin benzer alanlarda faaliyet gösteren mektedir.
VÜCUDUN ŞEKER METABOLİZMASI
diğer örgütlerle işbirliği içinde olması.
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