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GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI 

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü 

Küçük ölçekli balıkçılık kıyı bölgelerinde istihdam, sosyal ve ekonomik açıdan büyük 

öneme sahiptir. Dünyada, AB’de ve Türkiye’de küçük ölçekli balıkçılığın tanımı ve 

karakteristiği incelendiğinde, sektörde yer alan insanların sosyo-ekonomik hayatında ve 

kıyı bölgelerinin ekonomik yaşamında yeri büyüktür. Bu nedenle, sektörün sürdürülebilir 

yönetiminin büyük önem arz ettiği görülmektedir. Küçük ölçekli balıkçılık, az kazandıran 

ancak birçok insana iş sağlayan ve geleneklerin hakim olduğu bir iş koludur. Bölgeler arası 

büyük karakteristik farklılıklar içeren küçük ölçekli balıkçılık üzerinde, küresel düzeyde en 

yetkili otorite Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’dür. FAO küçük ölçekli 

balıkçılığın sürdürülebilirliğinin özellikle gelişmekte olan ülkeler açısından önemli 

olduğunu belirtmektedir. AB’de küçük ölçekli balıkçılık sektörünün yapısı Türkiye ile 

benzerlikler ve farklılıklar içermektedir. AB’de küçük ölçekli balıkçılığın yönetimi için 

geliştirilen ayrı bir mevzuat olmasa da Ortak Balıkçılık Politikası’nda küçük ölçekli 

balıkçılığa yönelik bazı özel düzenlemeler yer almaktadır. Türkiye’de ise küçük ölçekli 

balıkçılık ile ilgili özel bir düzenleme bulunmamaktadır. AB üyelik sürecindeki 

Türkiye’nin balıkçılık sektörünün sürdürülebilir yönetimi için bilgi toplama, küçük ölçekli 

balıkçılık için politikalar oluşturma ve uygulamaya konulabilmesi amacıyla usul ve esaslar 

geliştirme şeklinde düzenlemeler ortaya koyması gerekmektedir. 
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Small-scale fisheries is very important in terms of employment, social and economic 

aspects in the coastal regions. Examining the characteristics of small-scale fisheries in the 

EU and Turkey, it is seen that it has great impact on economies of the coastal regions and 

socioeconomic life of the people in the sector. For this reason, it is important to maintain 

the sustainable management of the sector. Small-scale fisheries is a low-paid job, but 

provides a considerable employment for many people. It is a tradition-driven occupation, 

as well. Food and Agriculture Organization (FAO) is the major global authority on the 

small-scale fisheries that has highly different characteristics from one region to another. 

FAO states that sustainability of small-scale fisheries is especially important for 

developing countries. The structure of small-scale fisheries in the EU and Turkey has both 

similar and different aspects. Although there is no particular legislation about small-scale 

fisheries in the EU, there are some rules and regulations specific to small-scale fisheries. In 

Turkey, there is no definition of small-scale fisheries. In the EU accession period, Turkey 

should put into force certain measures such as data collection, development of specific 

policies for small-scale fisheries and establishment of the rules and procedures for proper 

implementation in order to provide sustainable management of the sector.  
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1. GİRİŞ 

Balıkçılık insanın en eski faaliyetlerinden birisidir. İnsanoğlu karada tarım, sanayi ve 

bilişim devrimlerini gerçekleştirse de balıkçılıkta hala avcılık ve toplayıcılığa devam 

etmektedir. Dünya’da 2012 yılı su ürünleri verileri incelendiğinde toplam 91.300.000 ton 

avcılıktan elde edilirken yetiştiricilikten elde edilen toplam miktarın 66.600.000 ton olduğu 

görülmektedir (FAO, 2014).  

Su ürünleri literatüründe yaygın görüş küçük ölçekli balıkçılığın denizlerde ve iç sularda 

yürütülen avcılık faaliyetleri olduğudur. Küçük ölçekli balıkçılık, su ürünleri yetiştiricilik 

sektörünü konu almamaktadır. Bu tez çalışmasında da literatürdeki söz konusu anlayış 

dikkate alınarak küçük ölçekli balıkçılık faaliyeti küçük ölçekli teknelerle yapılan avcılık 

faaliyetleri olarak ele alınmıştır.  

Avcılık faaliyetleri iç sularda ve denizlerde gerçekleştirilmektedir. Denizlerde ve iç sularda 

faaliyet gösteren 12 metreden küçük motorlu balıkçı teknelerinin tüm motorlu balıkçı 

teknelerinin sayısının içerisindeki payı, 2012 yılı verileri ile %79’dur.  Dünyada 24 

metreden büyük yaklaşık 64.000 teknenin toplam filo içerisindeki payı ise sadece %2’dir. 

Sadece içsular dikkate alındığında ise 12 metreden küçük balıkçı teknelerinin sayısının 

payı toplam filo içerisinde %91’e çıkmaktadır (FAO, 2014).  

Küçük ölçekli balıkçılığın endüstriyel, sosyal, ekonomik ve gıda güvenliği açısından önemi 

tam olarak ortaya konulamadığından küçük ölçekli balıkçılığa gereken değer 

verilmemektedir. Bunun sebebi, küçük ölçekli tekneler sıklıkla kayıt altına alınmamakta, 

bazen de kayıt altına alınsa da ulusal istatistiklere yansıtılmamaktadır (FAO, 2014).  

Ülkemizde bile boyu 5 metreden küçük balıkçı tekneleri TÜİK istatistiklerine 

yansıtılmamaktadır. Dünya genelinde, veri eksikliği içsularda daha çarpıcıdır. FAO’ya 

göre kayıt altına alınmamış tekneler de dikkate alınınca 12 metreden küçük teknelerin tüm 

filo içerisindeki payı %90’dan bile fazladır. Ayrıca, FAO’ya göre motorsuz teknelerin 

%99’u 12 metreden küçüktür (FAO, 2014).  

Sektör içerisindeki payı bu kadar önemli olan küçük ölçekli balıkçılığın doğru ve rasyonel 

politikalar ile yönetimi de bir o kadar önemlidir. Küçük ölçekli balıkçılık yönetimi, genel 

anlamda balıkçılık yönetiminden farklı olarak sosyal, ekonomik ve kültürel konuların 
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bütünleşik yönetimini gerektirmektedir. Kıyı bölgelerinde yaşayan ve balıkçılığa bağımlı 

topluluklar geleneksel yaşam tarzlarına ve avlanma biçimlerine devam etmektedirler. Bu 

topluluklar eğitim seviyesi düşük, ekonomik imkânları sınırlı gruplardır. Yaşam tarzları 

bölgeden bölgeye büyük değişiklik arz etmektedir.  

Avrupa Birliği (AB) küçük ölçekli balıkçılık yönetimi konusunda son yıllarda bazı 

çalışmalar yapmış ve politikalar geliştirmiştir. Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) 

kapsamında son yıllarda küçük ölçekli balıkçılığın geleneksel yapısının korunması, sektör 

hakkında bilimsel verilerin toplanması ve sektörün sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 

için büyük gayret gösterilmektedir. 

Ülkemizde küçük ölçekli balıkçılık konusunda yapılan birkaç önemli sosyo-ekonomik 

araştırma sektörün sürdürülebilirliğinin birçok insanı ilgilendirdiğini ortaya koymaktadır. 

Filo yönetim politikaları ve koruma, kontrol tedbirleri ile sektöre yön veren kamu 

kuruluşlarının politikaları ve yönetim faaliyetleri ile Türkiye’nin AB’ye uyum çalışmaları 

kapsamında küçük ölçekli balıkçılığın ve sektörde yer alan aktörlerin sosyo-ekonomik 

yaşamlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekmektedir. 

 Sosyo-ekonomik açıdan büyük öneme sahip küçük ölçekli balıkçılığın 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için etkin ve doğru yönetim ve politikalara ihtiyaç vardır. 

Bu tez çalışması öncelikle, küçük ölçekli balıkçılığın dünyada, AB’de ve Türkiye’de genel 

durumunu ve karakteristiğini incelemektedir. Daha sonra AB’nin yönetim anlayışının 

ayrıntılı incelenmesi ile Türkiye’de küçük ölçekli balıkçılık konusunda yapılabilecekleri 

belirlemek adına AB ve Türkiye politikaları karşılaştırılmaktadır. 

Tez çalışmasının son kısmında FAO, AB ve Türkiye’de küçük ölçekli balıkçılık yönetimi 

konusunda yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir. Bu kısımda ayrıca, küçük ölçekli 

balıkçılık yönetiminde gelecekte yapılabilecekler konusunda öneri ve değerlendirmelere 

yer verilmektedir. 

Balıkçılık faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğu küçük ölçekli teknelerle gerçekleştirilen 

ülkemizde etkin ve bilimsel temellere dayanan küçük ölçekli balıkçılık yönetimin 

oluşturulması birçok insanın geçim kaynağı olan sektörün sürdürülebilirliği açısından 

hayati önem taşımaktadır. 
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Ortak Balıkçılık politikası yıllar içerisinde reform geçirmektedir. Küçük ölçekli balıkçılık 

da her reform süreci ile birlikte daha kapsamlı ve çok düzenleme ile yönetilmeye 

çalışılmaktadır. Ancak, günümüzde hala sadece küçük ölçekli balıkçılık ile ilgili ayrıntılı 

ve kapsamlı bir düzenleme bulunmamaktadır.  

Avrupa Birliği’nde teknelerin büyük çoğunluğunun boyu 12 m’den küçüktür. Küçük 

ölçekli balıkçılık genellikle balıkçılığın bir yaşam biçimi haline geldiği balıkçılığa 

bağımlılığın fazla olduğu bölgelerde yoğunlaşmıştır. Sosyo-ekonomik olarak balıkçılığa 

bağımlı söz konusu bölgeler için balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliği hayati önem 

taşımaktadır.  

Ülkemizde de önemli sayıda küçük ölçekli tekne bulunmaktadır. Sektörde yer alan 

insanların sosyo-ekonomik refahı ve kalkınması için küçük ölçekli balıkçılık sektörünün 

sürdürülebilirliğinin sağlanması önemlidir. AB üyelik müzakerelerini yürüten ülkemiz için, 

AB’de küçük ölçekli balıkçılık yönetim politikasını anlamak ve bir an önce mevzuat ve 

politikalarımıza yansıtmak gerekmektedir.  
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2. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIĞIN TANIMI VE 

KARAKTERİSTİĞİ  

2.1. Dünya’da Küçük Ölçekli Balıkçılığın Tanımı ve Karakteristiği 

Küçük ölçekli balıkçılık, üzerinde tam bir uzlaşı olan tanımı yapılamamakla beraber genel 

olarak büyük ticari firmaların gerçekleştirdiği balıkçılık faaliyetinden farklı olarak, küçük 

sermaye ile küçük tekneler kullanılarak ve çoğunlukla kıyıya yakın bölgelerde günübirlik 

avcılık faaliyetleri şeklinde ifade edilebilir. Avcılıktan elde edilen ürünler genellikle yerel 

pazarda tüketilmektedir. Avlanan türler bölgeden bölgeye değişmekle beraber genellikle 

temel ticari türler ile sınırlıdır. Ayrıca, avcılıkta kullanılan ekipman çok çeşitlidir ve 

bölgeden bölgeye değişiklikler göstermektedir. Küçük ölçekli balıkçılık büyük endüstriyel 

balıkçılığa göre daha az kazançlı ve emek verimliliği düşüktür. Ancak, hem üretim miktarı 

hem de çalışan kişi sayısı bakımından balıkçılık faaliyetlerinin büyük bir kısmını 

oluşturmaktadır. Özellikle istihdamda, sektör içerisindeki payı üretim içerisindeki 

payından daha yüksektir. Bu anlamda küçük ölçekli balıkçılık düşük verimlidir. Ancak, 

istihdam ve sosyo-ekonomik açıdan sektörde çok önemli yere sahiptir. Sektör küçük 

kasabalar ve balıkçılık bölgelerinde toplumun özellikle düşük gelirli grubuna iş imkânı 

sağlayan sektör olması açısından sosyo-ekonomik önem arz etmektedir. Baio tarafından 

belirtiği üzere küçük ölçekli balıkçılığın ekonomik performansı ve sektör için önemi 

genellikle hükümetler tarafından ihmal edilip mali desteklemelerden daha az 

yararlandırılmaktadırlar (Baio, 2008).   

2.1.1. FAO Kapsamında Küçük Ölçekli Balıkçılığın Tanımı ve Dünyada 

Küçük Ölçekli Balıkçılığın Karakteristiği 

Küresel düzeyde, balıkçılık konusunda en geniş temsil gücüne Birleşmiş Milletler Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO) sahiptir. FAO uluslararası balıkçılık yönetimi, küresel uzlaşıyı 

sağlama, standartları ve hedefleri belirleme ve bilimsel veri toplama gibi önemli görevleri 

yerine getirmektedir. FAO’nun küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliğine katkısı 

büyüktür. 

FAO’ya göre büyük ölçekli endüstriyel balıkçılık, küçük ölçekli/kıyı (İngilizce: artisanal) 

balıkçılığı ve sportif amaçlı balıkçılık olmak üzere üç çeşit balıkçılık vardır. Ancak, söz 

konusu sınıflar arasındaki ayrım çok net değildir. FAO belgelerinde küçük ölçekli 
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balıkçılığın tanımının neden net bir şekilde ortaya konulamadığı yine FAO tarafından 

açıklanmaktadır. Buna göre, tekne türlerinin ve tekne yapımında kullanılan ana madde, 

motor ve tahrik teknolojilerinin çok çeşitli olması, av yöntemlerinin ve kullanılan 

ekipmanların bölgeler arasında farklılık göstermesi ve bölgesel ve ulusal düzeyde küçük 

ölçekli balıkçılık faaliyetlerinin farklı tanımlanması tek ve genel geçer bir tanımın 

yapmasını olanaksız kılmaktadır (FAO, 2015). 

Şekil 1: Tekne boyu ve teknolojik yatırımın bir fonksiyonu olarak küçük ölçekli, kıyı 

balıkçılığının (artisanal) ve endüstriyel balıkçılık tanımlarının gösterimi (FAO, Fisheries 

ve Aquaculture, 2015). 

 

FAO’ya göre, teknelerin küçük, orta veya büyük ölçekli olarak sınıflandırmada kullanılan 

teknoloji ile tekne boyu arasındaki ilişki Şekil 1’de açıklanmaktadır. Bu göre, teknoloji 

kullanımı ve tekne büyüklüğü arttıkça tekneler kıyı balıkçılığı/küçük ölçekliden büyük 

ölçekli tekne kategorisine doğru geçmektedir. Teknoloji kullanımı düşük küçük ölçekli 

tekneler olabileceği gibi teknoloji kullanımı orta düzeyde küçük ölçekli teknelerin de 

olabileceği vurgulanmaktadır (FAO, 2015).  Büyüklük ve teknoloji ile teknenin ölçeği 
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arasında doğru orantı bulunmaktadır. Ancak, tek bir değişkenin teknenin ölçeğini 

değiştirme yetisi çok sınırlıdır. 

FAO belgelerinde kıyı balıkçılığı ile küçük ölçekli balıkçılık terimleri birbiri yerine 

kullanılabilmekte ve iki tür balıkçılık birlikte değerlendirilmektedir (Farrugio, 2013). 

Ancak, Farrugio’nun FAO kapsamında Malta’da 2013 yılında Akdeniz ve Karadeniz’de 

küçük ölçekli balıkçılığa ilişkin sempozyum için hazırladığı raporunda FAO kaynakları 

dikkate alınarak kıyı/küçük ölçekli balıkçılığın; geleneksel yöntemlerle avlandıkları 

vurgulanmaktadır. Ayrıca, ticari amaçlı balıkçılara göre daha az sermaye ve enerji 

kullanan, görece küçük teknelerle kıyı bölgesinde kısa turlar şeklinde yapılan ve yerel 

tüketime yönelik balıkçılık faaliyeti olduğu ifade edilmektedir (Farrugio, 2013).  

Küçük ölçekli balıkçılığın sadece sürekli yapılan ya da sadece mevsimlik yapılan bir iş 

olduğu şeklinde bir değerlendirmenin tutarlı olmadığı belirtilmektedir. Bazı bölgelerde 

ikinci bir meslek olarak yapılan balıkçılık bazı bölgelerde yıl boyunca yasal av sezonlarına 

uygun olarak farklı türlerin avlanması şeklinde de yapıldığına dikkat çekilmiştir. 

Türkiye’de de küçük ölçekli balıkçılık faaliyeti hem sürekli hem de mevsimsel olarak 

yapılan bir ekonomik faaliyettir (Çeliker ve ark., 2006). Ancak, para kazanma güdüsünün 

küçük ölçekli balıkçılıkta yer aldığı vurgulanmaktadır. Söz konusu para kazanma güdüsü 

eve balık götürme ya da çok sınırlı müşteri yelpazesine hizmet eden pazarlama ile sınırlı 

bile olsa balıkçılık bir meslek olarak yürütüldüğü sürece yapılan faaliyetin sportif amaçlı 

balıkçılık olmayacağı görüşü hakimdir (FAO, 2015). Ülkemizde de tez çalışmasının ilgili 

kısmında açıklandığı üzere ticari amaçlı balıkçılık ile sportif amaçlı balıkçılık arasında bir 

ayrım bulunmaktadır.  

Küçük ölçekli balıkçılığın bölgeler arası farklılıklarının genel geçer bir tanım yapmayı 

olanaksız kıldığı açıktır. FAO, yine de küçük ölçekli balıkçılığın tanımında boy ölçütünü 

dikkate alarak küçük boy teknelerle yapılan balıkçılık faaliyeti olarak dikkate almaktadır 

(FAO, 2015). Teknelerin küçük ölçekli kabul edilebilmesi için kaç metreden daha kısa 

olmaları gerektiği ise belirtilmemiştir. Ancak, tez çalışması sırasında incelenen FAO 

belgelerinde genel olarak 12 m’den küçük teknelerle yürütülen faaliyetlerin küçük ölçekli 

balıkçılık olarak ele alındığı görülmüştür. FAO kapsamındaki bu tanım kargaşası küçük 

ölçekli balıkçılığın yerel, bölgesel ve geleneksel olarak çok çeşitli olmasından 

kaynaklandığı düşünülebilir. 
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FAO kapsamında yaygın olarak kabul görmüş en genel tanım: 

“Küçük ölçekli balıkçılık sektörü, deniz ve iç su canlı kaynaklarını kullanmada 

emek yoğun üretim, işleme ve dağıtım teknolojileri kullanan hareketli ve değişken 

bir sektördür. Bu alt sektörde yürütülen faaliyetler tam zamanlı, yarı zamanlı ya da 

mevsimsel olarak yapılmakta ve çoğunlukla kendi tüketimi için veya yerel ve ulusal 

markete balık ve balık ürünleri arzı sağlamaya yöneliktir.” şeklindedir (Farrugio, 

2013).  

Küçük ölçekli balıkçılık sektörü tüm balıkçılık sektör içerisinde önemli yer tutmaktadır. 

Küresel veriler doğrultusunda Thompson’ın 1980 yılında hazırladığı karşılaştırma tablosu 

sektörün tüm sektör içerisindeki farklılığı ve önemini gösterme konusunda hala 

geçerliliğini korumaktadır. Tablo 1’de görüldüğü gibi istihdam yaratma konusunda küçük 

ölçekli balıkçılığın endüstriyel balıkçılığa göre daha çok insana iş imkânı sağladığı 

görülmektedir. Ayrıca, sektörde yeni istihdam yaratmak için gerekli yatırım miktarında da 

büyük ölçekli balıkçığa göre çok daha avantajlı konumdadır. Sektöre yapılacak 1 milyon 

ABD doları yatırım ile büyük ölçekli balıkçılıkta 5-30 kişiye yeni iş imkânı 

yaratılabilirken, aynı miktarda yatırım ile küçük ölçekli balıkçılık sektöründe 500-4.000 

kişiye yeni iş imkânı sağlanabilmektedir. Sürdürülebilirlik ve stokların korunması 

açılarından da küçük ölçekli balıkçılık büyük ölçekli balıkçılığa göre daha çevreci; 

stokların ve deniz kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından da daha etkin bir yöntemdir.  
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Tablo 1: Küçük ve büyük ölçekli balıkçılık arasındaki bazı farklılıklar (Williams ve Corral, 

1999) 

 Büyük Ölçekli Balıkçılık 

 

Küçük Ölçekli Balıkçılık 

 
İstihdam edilen 

balıkçı sayısı 

 

 
 

500,000 civarı 

 

 
12.000.000’dan fazla 

İnsan tüketimi için 

avcılıktan elde 

edilen yıllık deniz 

ürünü tüketimi 

 

 
29 milyon ton civarı 

 

 
24 milyon ton civarı 

Av teknesinde her 

bir işin toplam 

sermaye maliyeti 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 

30.000-300.000 $ 

 

$ 

 

250-2.500 $ 

Avcılık filosuna 

yapılacak 1 milyon 

ABD doları 

yatırım ile 

istihdam 

edilebilecek 

balıkçı sayısı 

 

 

 
5-30 

 

 
500-4.000 

Her yıl denizde 

karides avcılığında 

yan avcılık ile 

zarar verilen balık 

miktarı 

 

 
6-16 Milyon Ton 

 

 

Yok 

 

Dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerin ve ada ülkelerinin filolarının büyük bir 

kısmını 12 metreden küçük tekneler oluşturmaktadır. Tablo 2’de görüldüğü gibi Afrika 

ülkeleri ile Latin Amerika ülkelerinde küçük ölçekli tekneler filonun %90’ından fazlasını 

oluşturmaktadır. Bangladeş ve Sri Lanka da Asya’da küçük ölçekli tekne sayısı 

bakımından öne çıkan ülkelerdir. Gelişmiş ekonomilerin bulunduğu AB’de de küçük 

ölçekli teknelerin toplam filo içerisindeki payı %83’tür. Bu da küçük ölçekli balıkçılık 

yönetiminin AB için önemli olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 2: Bölgelere göre seçilmiş bazı ülkelerde toplam motorlu balıkçı tekne sayısının boy 

kategorilerine göre filo içerisindeki payları (FAO, 2014) 

Ülke Motorlu 

tekne sayısı 

Tekne Boyu kategorilerine göre dağılımı 

(%) 

0-11,9 m 12 – 23,9 m 24 m ve üzeri 

Kenya 2.506 89,9 9,7 0,3 

Malawi 1.226 98,7 0,7 0,6 

Mauritius 1.887 98,9 0,7 0,4 

Mozambik 1.398 76,1 17,1 6,8 

Tunus 5.631 77,1 18,7 4,2 

Uganda 6.798 97,0 2,9 0,0 

Tanzanya 10.799 97,2 2,4 0,3 

Afrika’dan seçilen 

ülkelerin toplamı 

30.242 92,0 6,7 1,3 

Bahreyn 2.521 86,4 13,5 0,1 

İran 12.275 71,4 28,3 0,4 

Umman 16.595 96,1 3,7 0,2 

Yakın Doğu’dan seçilen 

ülkelerin toplamı 

31.391 85,7 14,1 0,3 

Bangladeş 27.965 99,3 0,1 0,6 

Myanmar 14.886 83,9 11,7 4,5 

Güney Kore 72.922 89,6 8,3 2,1 

Sri Lanka 31.300 95,4 4,5 0,1 

Asya’dan seçilen ülkelerin 

toplamı 

147.073 92,1 6,3 1,6 

AB-27 75.302 83,0 13,1 3,9 

Bahama 1.296 82,0 16,4 1,6 

Şili 11.871 92,5 5,4 2,1 

Honduras 10.901 98,0 1,6 0,4 

Meksika 71.654 95,8 3,6 0,6 

Nikaragua 4.337 97,1 2,0 0,8 

Saint Kitts ve Nevis 362 98,6 1,4 0,0 

Saint Lucia 700 99,0 1,0 0,0 

Uruguay 713 90,5 3,8 5,8 

Venezuela 20.473 85,2 14,2 0,6 

Latin Amerika ve 

Karayipler’den seçilen 

ülkelerin toplamı 

122.473 93,8 5,4 0,8 

Fiji 2.608 97,8 0,8 1,4 

Fransız Polinezya’sı 3.991 98,4 1,5 0,1 

Yeni Kaledonya 247 91,9 5,7 2,4 

Yeni Zelanda 1.417 61,7 32,5 5,9 

Tonga 837 95,8 2,7 1,4 

Büyük okyanustan seçilen 

ülkelerin toplamı 

9.100 92,1 6,4 1,5 
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2.1.2. GFCM Kapsamında Akdeniz ve Karadeniz Havzalarında Küçük 

Ölçekli Balıkçılığın Tanımı ve Yapısı 

Genel Akdeniz Balıkçılık Komisyonu’nun  (GFCM) Akdeniz ve Karadeniz’de küçük 

ölçekli balıkçılık hakkında 2013 yılında hazırladığı raporda Akdeniz havzasının (FAO’nun 

Akdeniz Havzası kapsamında Ege Denizi, Adriyatik gibi denizler dâhildir, burada 

kullanılan verilerde Karadeniz hariç tutulmuştur). Küçük ölçekli balıkçılığın en yoğun 

olduğu bölgelerden biri olduğu ifade edilmektedir. Farrugio, ayrıca, FAO’nun küresel 

küçük ölçekli balıkçılık tanımının Akdeniz havzası için de geçerli ve tutarlı olduğuna 

vurgu yapmaktadır. Ancak, havzada faal olan küçük ölçekli balıkçılık teknelerinin ulusal 

devletlerce kayıt altına alınması ve avcılık faaliyetlerinin kontrolü konularında sıkıntılar 

olduğunu belirtmektedir. Raporda, bazı Akdeniz ülkelerinde özellikle motorsuz teknelerin 

kayıt altına alınmadığı ve söz konusu tekne sahipleri ile bazı küçük motorlu teknelerin 

yasal düzenleme ve uygulamaları yerine getirme konusunda ihmaller ve ihlaller yaptıkları 

belirtilmektedir (Farrugio, 2013).  

Akdeniz havzasında faaliyet gösteren küçük ölçekli teknelerin toplam filo içerindeki payı 

çok yüksektir. 2008 verileri ile Akdeniz’de avlanan balıkçı tekne sayısının %61’e tekabül 

eden 50.000 teknenin 17,355’i Yunanistan’da, 13.421’i İtalya’da, 11.326’sı Tunus’ta ve 

7.992’si Türkiye’de bulunmaktadır. Yukarıda sıralanan dört ülkede küçük ölçekli 

teknelerin toplam filo içerisindeki ortalama payı %63 iken, Güney Akdeniz ülkelerinde bu 

oran %42’dir (Farrugio, 2013). Bu kapsamda Akdeniz havzasında küçük ölçekli balıkçı 

teknelerinin Yunanistan, Türkiye, Tunus ve İtalya’da yoğunlaştığı görülmektedir.  

Raporda, teknelerin yapısı ve avlanma yöntemleri ile kullanılan ekipmanın havza 

genelinde homojen olmadığı ve ülkeden ülkeye ve bölgeden bölgeye göre değiştiğine 

dikkat çekilmektedir (Farrugio, 2013). FAO raporunda ayrıca, küçük ölçekli teknelerde 

Akdeniz havzası genelinde 50’den fazla farklı av aracını kullanıldığı belirtilmektedir 

(Farrugio, 2013). Teknelerde en çok fanyalı ağlar ve uzatma (galsama) ağları gibi durağan 

ağlar kullanılmaktadır (Farrugio, 2013).  Söz konusu ağlar seçiciliği ve çevre dostu olması 

yönünden ön plana çıkmaktadır. Su ürünleri mühendisi Onur Kasap özellikle, seçiciliği 

yüksek olan galsama ağlarıyla avcılığın yapılması stokların devamı ve sürdürülebilir 

balıkçılık için oldukça önemli ve basit bir yöntem olduğunu ifade etmektedir (Kasap, 

2012). 
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Tez çalışmasının takip eden paragraflarında, Akdeniz havzasında yer alan, AB Üyesi 

olmayan ve Türkiye dışındaki, filosunda önemli ölçüde küçük ölçekli balıkçılık teknesi 

bulunan Akdeniz ülkeleri hakkında kısaca bilgi verilmektedir. 

Cezayir’de toplam 1.646 küçük ölçekli teknesi 4012 balıkçıya iş imkânı sağlamaktadır. 

Genellikle uzatma ağları, fanyalı ağlar, paraketa ve olta kullanılmaktadır.  Arnavutluk’ta 

ise aktif teknelerin %70’i küçük ölçekli teknelerden oluşmaktadır. Lübnan da ise toplam 

2.662 küçük ölçekli teknenin %60’ı 6 m’den daha küçüktür. Ulusal filo neredeyse 

tamamen küçük ölçekli teknelerden oluşturmaktadır. Ülkede balıkçılık faaliyetinin çok 

büyük bir çoğunluğu kıyı bölgesinde ve lagünlerde gerçekleştirilmektedir (Farrugio, 2013).  

Tunus’ta ise balıkçılık sektörü ülke ekonomisinde istihdam ve üretim değeri bakımından 

en önemli sektörlerden biridir. Ülkede balıkçılık, sürekli çalışan 33.500 kişiye ek olarak 

5.000 mevsimlik işçiye de istihdam sağlamaktadır. Küçük ölçekli balıkçılık sektörü 28.000 

ton üretim ile toplam üretimin %40’ını gerçekleştirmektedir (Farrugio, 2013).  

Fas’ın Akdeniz sularında aktif 2.600’den fazla küçük ölçekli balıkçı teknesi 

bulunmaktadır. Teknelerin genelinde 6 metreden küçük ve fanyalı veya uzatma ağları 

kullanılmaktadır. Akdeniz kıyısı boyunca 90’dan fazla kara çıkma yeri bulunmaktadır. 

Genellikle kıyı şeridinde küçük pelajik türlerin avcılığı yapılmaktadır (Farrugio, 2013). 

Mısır’da Akdeniz kıyısında faaliyet gösteren 4.509 balıkçı teknesi bulunmaktadır. Söz 

konusu teknelerin büyük bir çoğunluğu Nil nehri deltası boyunca uzanan kıyı şeridinde ve 

lagünlerde faaliyet göstermektedir. Libya’da ise uzatma ağları, fanyalı ağlar ve oltalar ile 

avlanan 4.695 küçük ölçekli tekne bulunmaktadır (Farrugio, 2013). 

Karadeniz’de küçük ölçekli balıkçılık faaliyetine ilişkin olarak GFCM verileri Akdeniz’de 

olduğu kadar kapsamlı ve detaylı değildir. AB verilerinde ise üye devlet oldukları için 

sadece Romanya ve Bulgaristan’ın filo yapısına ilişkin detaylara ulaşılabilmektedir. Bu 

kapsamda Romanya’da toplam 154 tekneden 141’i 12 m’den küçüktür (bknz. Tablo 3). 11 

tekne de 12-15 metre arasındadır (Anonymous, 2015). Bulgaristan’da ise 2015 verilerine 

göre toplam 2015 tekneden 1917’si küçük ölçeklidir. Gürcistan’da ise 2005 yılı FAO 

verilerine göre 324 küçük ölçekli tekne bulunmaktadır (FAO, 2005). Ukrayna’da 2000 yılı 

FAO verilerine göre yaklaşık 2.300 balıkçı teknesi bulunmakta ve bunlardan 880 tanesinde 

motor bulunmamaktadır (FAO, 2004). 
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Tablo 3: Romanya ve Bulgaristan’da toplam tekne sayılarının boy sınıflandırmasına göre 

dağılımı (Anonymous, 2015) 

Tekne boyu (m) 0-6 6-10 10-12 12-15 15-18 18-24 24-30 30-36 36-45 45-60 60-75 >=75 Toplam 

Romanya 15 101 25 11 - - 2 - -  - - - 154 

Bulgaristan 693 1.151 73 34 33 19 12      2.015 

 

2.2. AB’de Küçük Ölçekli Balıkçılığın Tanımı ve Karakteristiği 

AB’de küçük ölçekli balıkçılığın tanımı, “boyu 12 metreden küçük ve çekme (towed) ağı 

kullanmayan teknelerle yapılan balıkçılık faaliyeti” olarak ifade edilmektedir (Anonymous, 

2014). Filonun ve istihdamın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Toplam üretimdeki payı 

da ekonomik açıdan önemlidir. AB’de küçük ölçekli balıkçılık kıyı bölgelerinde balıkçılığa 

bağımlı kasaba ve şehirlerde yaygındır. Özellikle Akdeniz’e kıyısı olan AB Üye 

Devletlerinde filonun çok büyük bir miktarı ile avcılığın önemli bir bölümü küçük ölçekli 

balıkçılık faaliyeti olarak gerçekleştirilmektedir.  

İçsu balıkçılığı konusunda AB kaynaklı veri bulmak ve yönetim politikalarına ilişkin 

düzenlemelere ulaşmak oldukça zordur. Bu eksikliğin sebebi içsu balıkçılığında işbirliği ve 

veri paylaşımı konusunda üye devletlerin AB kurumları ile işbirliği zorunluluğu 

bulunmamakla beraber gönüllülük prensibinin esas olmasıdır. İç su balıkçılığına ilişkin söz 

konusu anlayış sonucu AB nezdinde içsu balıkçılığı hakkında kapsamlı veriye ulaşmak ve 

Birlik seviyesinde sağlıklı değerlendirme yapmak güçleşmiştir. Ortak balıkçılık politikası 

deniz biyolojik kaynaklarını yönetmeye yönelik bir politikadır. Tez çalışmasında da AB 

veri tabanları ve Ortak Balıkçılık Politikası’nda olduğu gibi temel olarak deniz 

balıkçılığına yoğunlaşılmakta içsu balıkçılığı kapsam dışında bırakılmaktadır. 

AB’de küçük ölçekli balıkçılar faaliyetlerini genellikle kıyı şeridinde 

gerçekleştirmektedirler. Avcılıkta geleneksel yöntemler kullanılmaktadır. Ürün yelpazesi 

kıyı bölgesinde bulunan türlerle sınırlı olup ürünler genellikle yakın kıyı bölgesinde 

pazarlanmaktadır. Küçük kıyı kasabalarında yürütülen küçük ölçekli balıkçılık faaliyeti, 

söz konusu toplulukların sosyo-ekonomik hayatının yapısı üzerinde büyük etkiye sahiptir. 

Akdeniz ve Baltık Denizi’nde balıkçılık faaliyetlerinin büyük çoğunluğu küçük ölçekli 

tekneler ile gerçekleştirilmektedir (Macfadyen ve ark., 2011).  
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Tablo 4’te görüleceği üzere Avrupa Birliği’nde teknelerin büyük çoğunluğunun boyu 12 

m’den küçüktür. Küçük ölçekli balıkçılık genellikle balıkçılığın bir yaşam biçimi haline 

geldiği balıkçılığa bağımlılığın fazla olduğu bölgelerde yoğunlaşmıştır. Sosyo-ekonomik 

olarak balıkçılığa bağımlı söz konusu bölgeler için balıkçılık faaliyetlerinin 

sürdürülebilirliği hayati önem taşımaktadır (Macfadyen ve ark., 2011).  

Tablo 4: 28 Şubat 2014 tarihinde gemi boyuna göre AB filo kategorileri (Anonymous, 

2014)  

Tekne boyu (m) Tekne sayısı Gros ton (t) Motor gücü 

(kw) 

Ortalama yaş 

0-6 28.198 23.385 352.894 27 

6-12 45.946 162.730 2.287.848 24 

12-18 6.955 159.505 986.749 25 

18-24 3.330 249.700 886.491 22 

24-30 1.729 243.883 642.124 20 

30-36 579 139.979 311.268 22 

36-45 433 172.689 409.750 17 

45-60 109 93.235 164.607 19 

60-75 76 130.994 225.899 16 

> 75 90 349.840 414.945 20 

Toplam 87.445 1.725.938 6.682.574 21.3 

 

Avrupa Birliği’nde de küçük ölçekli balıkçılık endüstriyel ve daha profesyonel yöntemlerle 

yürütülen balıkçılığa göre daha düşük verimlidir ve çalışanları daha az para 

kazanmaktadırlar. AB’de 2000’li yıllarda küçük ölçekli balıkçılığın toplam balıkçılık 

içerisindeki payı azalmış ve her geçen gün azalmaktadır. AB genelinde 2000 yılında 12 

m’den küçük tekne sayısı 87.894 iken günümüzde 74.144’e düşmüştür. Ancak, sosyo-

ekonomik yapıdaki yeri ve istihdama katkısı açısından önemini hala korumaktadır.  

Avrupa Birliği’nde 2014 verilerine göre toplam 87.445 balıkçı teknesinin 74.144 tanesi 12 

metreden küçüktür (bknz. Tablo 4). AB’de toplam tekne sayısının tekne boyu 

kategorilerine göre dağılımın yer aldığı Şekil 2’de de görüldüğü üzere 12 m’den küçük 

tekneler toplam filo içerisinde önemli bir paya sahiptir. 
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Şekil 2: AB filosunda yer alan tekne sayısının tekne boyu kategorilerine göre dağılımı 

(Anonymous, 2014) 

 

Akdeniz’e komşu olan AB Üye Devletlerinde küçük ölçekli balıkçılık çok önemlidir. 12 

m’den küçük tekne sayısının ülkelere göre dağılımına bakıldığında Akdeniz’e kıyısı olan 

ülkelerde tüm filo içerisindeki payının diğer bölgelere göre daha fazla olduğu 

görülmektedir. Yunanistan, İtalya, İspanya ve Fransa’nın Akdeniz kıyısında balıkçılık 

Akdeniz ekosisteminin yapısından dolayı küçük teknelerle yapılmaktadır.  Yukarıda adı 

geçen Akdeniz’e kıyı devletlerde küçük ölçekli balıkçılık faaliyetlerinin yapısını bu 

çalışmanın temel amacından sapmadan, kısaca incelemekte yarar görülmektedir. 

Yunanistan’da AB tekne kayıt sistemine göre kayıtlı toplam 15.691
1
 tekne bulunmaktadır. 

Bu teknelerden 14.771 tanesinin boyu 12 m ‘den küçüktür (Anonymous, 2015). Söz 

konusu teknelerin boy kategorilerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 6’de görüldüğü gibi Yunanistan’da bulunan toplam 15.691 tekneden 14.771’i 12 

m’den küçüktür. AB’nin küçük ölçekli balıkçılığın karakteristiği hakkında 2011 yılında 

yayınlanan raporunda Yunanistan küçük ölçekli balıkçılık sektörüne ilişkin olarak, tüm AB 

Üye Devletleri arasında kıyı balıkçılığına en bağımlı ülke konumunda olduğu 

belirtilmektedir. Bu bağımlılığın sebebi olarak Akdeniz balıkçılık yapısı ile Yunanistan’ın 

küçük birçok adadan oluşması ve uzun bir kıyı şeridine sahip olması şeklinde ifade 

                                                 
1
 Bu bilgiler EU Fleet Register sayfasından 12.06.2015 tarihinde alınmıştır.  
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edilmiştir (IFREMER, 2007). Ayrıca, son yıllarda tekne sayısındaki düşüşe dikkate 

çekilmektedir (bknz. Tablo 5). 

Tablo 5 : Yunanistan’da toplam balıkçı tekne sayısının yıllara göre değişimi (Anonymous, 

2015) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tekne sayısı 17.397 17.205 17.115 16.989 16.484 15.935 15.769 15.691 

 

Yunan küçük ölçekli balıkçıları çoğunlukla fanyalı ağlar ve uzatma ağları 

kullanmaktadırlar. Teknelerin hemen hepsi kayıt altına alınmış olup boy, güç, ağırlık, 

kullanılan ekipman gibi bilgilerin toplandığı bir veri ağı oluşturulmuştur. Yunan sahil 

kesiminde ve adalarında balıkçılık önemli bir ekonomik faaliyet konumundandır (Farrugio, 

2013). Yunanistan Akdeniz’de faal tekne sayısı bakımından en çok küçük ölçekli balıkçı 

teknesine sahip ülke konumundadır. 

Fransa’da da Akdeniz balıkçılığının karakteristiğine bağlı olarak küçük ölçekli teknelerin 

toplam filo içerisindeki payı oldukça yüksektir. Ancak, küçük ölçekli balıkçılık tekne 

sayısı Yunanistan’da olduğu gibi düşme eğilimi göstermemekte, son yıllarda neredeyse 

sabit kaldığı görülmektedir (Anonymous, 2015).   

Fransa’da bulunan AB filo kayıt sistemine kayıtlı toplam 6.894 tekneden 5.954’ü 12 m’den 

küçüktür (bknz. Tablo 6). Fransız balıkçılar kıyı gölgesi ve kıyı boyunca yer alan 

lagünlerde avcılık yapmaktadır. Yunan balıkçılar gibi Fransız balıkçılar da genellikle 

fanyalı ağlar ve uzatma ağları kullanmaktadırlar. Ancak, bazı Fransız küçük ölçekli 

balıkçılar küçük trol ve sürükleme ağlarını da kullanmaktadırlar (Farrugio, 2013). 

Akdeniz’de uzatma ağlarını kullanarak 6-12 metre arasındaki tekneler ile avlanan Fransız 

balıkçılar “Prud’hommie de la Péche
2
” adlı balıkçılık kurulları altında bir araya 

gelmişlerdir. Yerel düzeyde karar alma yetkisi bulunan söz konusu örgütlerden Fransa’nın 

Akdeniz kıyısı boyunca toplamda 1.650 balıkçıyı temsil eden 33 adet bulunmaktadır 

(Decugis, 2011). Prud’hommie’ler 1960’lardan beri kıyı balıkçılığına ilişkin yetki 

bölgelerinde sulara ve deniz kaynaklarına erişim, kullanılan ekipman ile tür ve zaman 

yasakları vb. konusunda karar alma yetkisine sahiptirler. Stokların iyileşmesi için 2006 

                                                 
2
 Balıkçılar tarafından seçilen seçkin ve güvenilir üyelerden oluşan mahkeme/kurul (Latince  probi homines 

kelimesinden türetilmiştir. 
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yılında Cannes kıyısında av yasağı uygulamasına dahi başvurmuşlardır. Yerel düzeyde 

balıkçılık yönetimini yürüten söz konusu kurullar küçük ölçekli balıkçılığın yerelde 

sürdürülebilir yönetimini sağlamaya yönelik demokratik ve basit bir örgütlenme modeli 

olarak kabul edilmektedir. (Tempier, 2009).  

İtalya’da küçük ölçekli balıkçılık faaliyeti tüm kıyılarda yoğun olmakla beraber özellikle 

Sicilya kıyılarında çok daha yoğun ve geleneksel yöntemlere daha bağlıdır. AB’nin küçük 

ölçekli balıkçılığa ilişkin raporunda İtalyan balıkçıların geleneksel yöntemlerle özellikle 

kefal, berlam, mürekkepbalığı gibi ticari değeri yüksek türleri avladıkları ifade 

edilmektedir. Böylece ekonomik gelirlerini yüksek tutabildikleri belirtilmektedir 

(Macfadyen ve ark., 2011). İtalya’da bulunan 12.463 tekneden 8.752’si 12 m’den küçüktür 

(bknz. Tablo 6) (Anonymous, 2015).  

İspanya’da ise 9.620 tekneden 7.031 adedi 12 m’den küçüktür (Anonymous, 2015) (bknz. 

Tablo 6). AB’nin küçük ölçekli balıkçılık raporunda son yıllarda İspanya’da tekne 

sayısında %40’lık düşüş yaşandığı, özellikle küçük ölçekli balıkçılığa çok bağımlı 

İspanya’nın Kuzeybatısında yer alan Atlas Okyanusu kıyısında bulunan Galicia 

bölgesindeki tekne sayısındaki düşüşün sektör açısından önemli olduğu vurgulanmaktadır 

(Macfadyen ve ark., 2011).  İspanyol küçük ölçekli balıkçı teknelerinin uzatma (galsama) 

ağları, fanyalı ağlar kullanılmaktadır. Ayrıca, mevsimsel olarak bazı bölgelerde sürükleme 

ağları da kullanılmaktadır (Farrugio, 2013).  

AB’nin diğer üyelerinde küçük ölçekli balıkçılığın durumunu da çalışmaya eklemek adına, 

diğer üye devletlerdeki durum Tablo 6’de gösterilmektedir. Akdeniz Bölgesi gibi Baltık 

Denizi de küçük ölçekli balıkçılığın yoğun olarak yapıldığı bir bölgedir.  

Baltık Denizi’nde kıyısı olan AB üye devletlerinde tekne sayısı Letonya’da toplam 700 

tekneden 625’i, Estonya’da toplam 1.518 tekneden 1.471’i, Litvanya’da toplam 144 

tekneden 103’ü, Finlandiya’da 3.131 tekneden 3.061’i, Polonya’da toplam 873 tekneden 

681’i ve İsveç’te toplam 1.370 tekneden 1.193’ü küçük ölçekli balıkçılık teknesidir. 

Ayrıca, Almanya’da toplam 1.492 teknenin 1.194’ü ve Danimarka’da 2.449 tekneden 

2036’sı 12 m’den küçüktür. (bknz. Tablo 6).  

Delaney, Baltık Denizi’nde küçük ölçekli balıkçılığı inceleyen çalışmasında, İsveçli, 

Polonyalı, Danimarkalı ve Alman küçük ölçekli balıkçıların genellikle ringa, morina, çaça 

ve somon avladıklarını, ancak en önemli türün morina olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, 
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sektörde karlılığın az olduğu için alternatif sektörlere yönelim olduğunu ifade etmiştir. 

Danimarka, Polonya ve Almanya’da balıkçılık turizmi, İsveç’te ise balıkçılık dışındaki 

sektörlere geçişin olduğunu ifade belirtmektedir (Delaney, 2014). 

Tablo 6: AB üye devletlerinde balıkçı teknelerinin boy sınıflandırmalarına göre dağılımı 

(Anonymous, 2015) 

Tekne boyu 

(m) 

0-6 6-10 10-

12 

0-12 12 - 

15 

15-

18 

18-

24 

24-

30 

30-

36 

36-

45 

45-

60 

60-

75 

>=75 Toplam 

Belçika - - 1 1 3 3 35 4 13 20 -   79 

Bulgaristan  693 1.151 73 1.917 34 33 19 12      2.015 

GKRY 437 429 53 919 18 7 3 8 -  - - - 955 

Almanya 628 480 86 1.194 40 117 87 13 14 17 2  8 1.492 

Danimarka 896 1.010 130 2.036 140 118 82 18 18 18 11 5 3 2.449 

Fransa 822 4.178 954 5.954 213 246 293 95 39 22 7 8 17 6.894 

Estonya 982 413 76 1.471 14 3 6 17 2  2 3 - 1.518 

Finlandiya 1.544 1.340 177 3.061 21 12 16 5 6 10 - - - 3.131 

İspanya 3.143 3.201 687 7.031 727 406 687 415 175 96 40 18 25 9.620 

Birleşik 

Krallık 

1.739 3.282 428 5.449 291 186 244 124 43 40 8 21 4 6.410 

Hırvatistan 2.462 3.997 341 6.800 241 112 119 84 25 7 - - - 7.388 

İrlanda 658 956 246 1.860 71 21 90 59 16 17 13 5 - 2.152 

İtalya 2.580 5.189 983 8.752 2.029 494 811 305 45 21 4  1 12.462 

Litvanya 68 25 10 103 1 - 3 23 1 2 5 1 5 144 

Yunanistan 5.614 8.643 514 14.771 332 128 258 164 34 4    15.691 

Letonya 476 139 10 625 1 11 3 46 3 1 7 2 1 700 

Malta 510 390 52 952 20 7 32 7 3     1.021 

Hollanda 102 206 36 344 30 20 194 56 56 116 4 - 10 830 

Polonya 132 412 137 681 51 37 55 43 3 1 - 1 1 873 

Portekiz 3.743 3.342 319 7.404 277 135 160 136 34 10 2 8 9 8.175 

Romanya 15 101 25 141 11 - - 2 - -  - - - 154 

Slovenya 80 64 11 155 9 4 1 - - - - - - 169 

İsveç 266 711 216 1.193 62 30 42 12 15 10 5 1 - 1.370 

 

İrlanda ve Birleşik Krallık’ta da küçük ölçekli tekne sayısı dikkat çekici düzeyde çoktur. 

İrlanda’da 2.152 tekneden 1.860’ı, Birleşik Krallık’ta ise toplam 6.410 tekneden 5.449’u 

12 m’den küçüktür. Balıkçılık faaliyetlerinin büyük çoğunluğunu Atlas Okyanusu’nda 

gerçekleştiren Portekiz’de 7.404 küçük ölçekli tekne bulunması dikkat çekicidir. (bknz. 

Tablo 6).  



18 

 

Avrupa Birliği’nde Balıkçılık Sektöründe toplam çalışan 151.383 çalışanın yaklaşık 

72.800’ü (%48) küçük ölçekli teknelerde, 72.300’ü (%48) büyük ölçekli teknelerde ve 

6.200’ü (%4) de uzak bölge sularındaki teknelerde çalışmaktadır (Paulrud ve ark, 2014). 

İspanya (%23),  İtalya (%19) ve Yunanistan (%18) AB’de istihdamın önemli bir kısmını 

oluşturmaktadırlar. Söz konusu üç ülke istihdamın %60’tan fazlasını sağlamaktadır.  

Çalışanların 120.315’i tam zamanlı olarak çalışmaktadır (bknz. Tablo 7) (Paulrud ve ark, 

2014).  

Tam zamanlı çalışanların %52’si endüstriyel balıkçılıkta , %42’si küçük ölçekli 

balıkçılıkta ve %6’sı uzak bölge sularındaki teknelerde istihdam edilmektedir. Küçük 

ölçekli teknelerde yarı-zamanlı çalışanların sayısı endüstriyel balıkçılık teknelerde 

çalışanlara göre daha fazladır. Hatta bazı ülkelerde tam zamanlı çalışanların sayısı yarı-

zamanlı çalışanların sayısından daha azdır (Paulrud ve ark, 2014). Tablo 7’de görüldüğü 

gibi Estonya, Finlandiya, Hırvatistan’da tam zamanlı çalışanların sayısı toplam istihdama 

göre oldukça düşüktür.  

Küçük ölçekli balıkçılık sektöründe tam zamanlı çalışanların 2012 yılındaki ortalama geliri 

8.500 Avro’dur. Büyük ölçekli teknelerde tam zamanlı çalışanların yıllık geliri ise 25.300 

Avro’dur (Paulrud ve ark, 2014).  
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Tablo 7: 2012 yılı itibariyle AB Üye devletlerinde balıkçılık sektöründe çalışanların 

ülkelere göre dağılımı (Paulrud ve ark, 2014) 

Ülkeler Toplam 

İstihdam 

(kişi) 

Tam Zamanlı 

Çalışanlar 

(kişi) 

Ortalama 

Gelir (yıllık – 

(Avro) 

Tam Zamanlı 

Çalışanların 

Ortalama 

Geliri (yıllık - 

Avro) 

Belçika 351 334 74.380 78.166 

Bulgaristan
3
 13.466 7,180 -  - 

GKRY 1.290 817 1.297 2.047 

Almanya 1.752 1.372 28.097 35.876 

Danimarka 1.469 1.556 71.851 67.816 

İspanya 34.399 30.302 16.775 19.043 

Estonya 2.046 540 2.420 9.169 

Finlandiya 2.016 282 5.133 36.694 

Fransa 9.678 7.375 39.008 51.189 

Birleşik Krallık 12.445 9.868 18.665 23.538 

Yunanistan 27.558 23.944 5.968 6.869 

Hırvatistan 1.125 163 8.211 56.585 

İrlanda 3.392 2.233 26.679 40.528 

İtalya 28.292 20.716 8,063 11.012 

Litvanya 732 566 6.001 7.761 

Letonya 643 353 5.977 10.888 

Malta 425 413 9.653 9.934 

Hollanda 2.881 1.769 32.538 52.993 

Polonya 2.504 1.737 6.510 9.385 

Portekiz 16.143 14.931 8.813 9.529 

Romanya 471 39 671 8.202 

Slovenya 107 63 12.019 20.514 

İsveç 1.663 942 18.244 32.192 

Toplam 151.383 120.315 14,358 18.066 

 

AB’de kara çıkartma miktarı ve elde edilen ürünler incelendiğinde küçük ölçekli teknelerin 

toplam üretim miktarı içerisindeki payı çok sınırlıdır. Örneğin, İspanya’da 2012 yılında, 

küçük ölçekli teknelerden karaya çıkartılan ürün miktarı 28.500 ton iken, büyük ölçekli 

tekneler ile 395.100 ton ürün karaya çıkartılmıştır (bknz. Tablo 8). İstihdam oranları (bknz. 

Tablo 7) ile karşılaştırıldığında küçük ölçekli balıkçılık sektörü büyük ölçekli balıkçılığa 

göre istihdam yaratmada ön plana çıkmakta iken, elde edilen ürün miktarı bakımından 

endüstriyel balıkçılık çok daha ön plandadır. 

 

                                                 
3
 Bulgaristan’da çalışanların ücretlerine ilişkin veri bulunamamıştır. 
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Tablo 8: AB’de 2012 yılında karaya çıkartılan ürünlerin tekne kategorilerine göre dağılımı 

(Paulrud ve ark, 2014) 

 Küçük Ölçekli 

Balıkçılık 

Büyük Ölçekli 

Balıkçılık 

Avcılık Sektörü 

Toplam 

Ülkeler Karaya 

Çıkartılan 

Ürün 

Miktarı 

(bin ton) 

Değer 

(milyon 

Avro) 

Karaya 

Çıkartılan 

Ürün 

Miktarı (bin 

ton) 

Değer 

(milyon 

Avro) 

TOPLAM  

Ürün (bin 

ton) 

Toplam 

Değer 

(milyon 

Avro) 

Belçika - - 21,9 76,4 21,9 76,4 

Bulgaristan 2,0 1,3 5,7 3,0 7,7 4,3 

GKRY 0,6 4,4 0,5 2,3 1,1 6,7 

Almanya 8,0 8,8 69,9 141,0 77,9 149,8 

Danimarka 11,3 24,2 487,9 353,2 499,2 377,4 

İspanya 28,5 100,2 395,1 890,7 423,6 990,9 

Estonya 8,7 4,7 44,5 9,4 53,2 14,1 

Finlandiya 13,1 10,4 119,8 25,3 132,9 35,7 

Fransa 72,6 181,4 354,2 729,6 426,8 911 

Birleşik 

Krallık 

44,6 115,8 575,8 824,4 620,4 940,2 

Yunanistan - - - - 0 0 

Hırvatistan 1,2 3,6 61,1 38,0 62,3 41,6 

İrlanda 5,3 5,9 257,4 235,4 262,7 241,3 

İtalya 31,1 242,1 164,7 683,0 195,8 925,1 

Litvanya 0,6 0,6 16,3 6,5 16,9 7,1 

Letonya 2,9 1,4 54,6 21,9 57,5 23,3 

Malta 0,7 4,4 1,5 8,3 2,2 12,7 

Hollanda 0,5 3,1 334,5 355,3 335 358,4 

Polonya 12,6 12,0 112,9 43,3 125,5 55,3 

Portekiz 18,9 71,5 177,3 342,6 196,2 414,1 

Romanya 0,7 0,8 0,1 0,1 0,8 0,9 

Slovenya 0,1 0,5 0,3 1,0 0,4 1,5 

İsveç 5,2 14,5 131,3 109,7 136,5 124,2 

Toplam 269,1 811,6 3.387,3 4.900,3 3656,4 

 

5711,9 

 

2.3. Türkiye’de Küçük Ölçekli Balıkçılığın Tanımı ve Karakteristiği 

Ülkemizde küçük ölçekli balıkçılığın tanımı yasal düzenlemelerde yer almasa da ticari 

balıkçılık faaliyeti ile sportif amaçlı balıkçılık faaliyetinin ayrımı yapılmış ve ayrı birer 

tebliğ ile düzenlenmiştir
4
.  Sportif (amatör) amaçlı balıkçılık, sadece rekreasyon, spor veya 

dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün 

                                                 
4
 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ve 3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su 

Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ 
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satılmadığı balıkçılık etkinliği şeklinde tanımlanmaktadır (Anonim, 2012). Bu bağlamda 

küçük ölçekli balıkçılık, sportif amaçlı balıkçılık ve endüstriyel balıkçılık faaliyetleri 

dışında kalan balıkçılık faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Ancak, Ülkemizde küçük ölçekli 

balıkçılık ile büyük ölçekli balıkçılık arasındaki fark kesin olarak belirtilmemiştir. Söz 

konusu durum AB’de ülkemizden farklı olarak bir tanım getirilerek bu alan için bazı farklı 

düzenlemeler getirilmiştir. Ülkemizde, balıkçılık alanında birçok çalışması bulunan  ve 

çalışmalarına halihazırda Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nde devam eden Vahdet 

Ünal, küçük ölçekli balıkçılığı, 12 m’den küçük balıkçı tekneleri ile kıyı alanını av sahası 

kabul eden, uzatma ağları, paraketa, kaldırma ağları, olta, tuzaklar gibi av araçlarını 

kullanarak günü birlik avcılık faaliyeti olarak tanımlamaktadır (Ünal, 2003). TÜİK’in 2014 

yılında yayımladığı “Su Ürünleri İstatistikleri 2013” adlı kitapçıkta 10 m’den küçük 

tekneler küçük balıkçı teknesi olarak tanımlanmıştır (TÜİK, 2014). 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü uzmanları ile yapılan görüşmede ise, yasal 

düzenlemelerde küçük ölçekli balıkçılığın bir tanımı olmasa da teamülde 12 m’den küçük 

teknelerin küçük ölçekli olarak değerlendirildiği bilgisi alınmıştır (Gündoğdu, 2015). 

Halen yürürlükte olan 1995 yılında çıkartılan Su Ürünleri Yönetmeliği’nin 13. maddesinde 

uzunluğu 12 metreden küçük olan gemilerde; olta, uzatma, fanyalı, çökertme, serpme, 

alamala tipi çevirme ağları, ığrıp, manyat, trata, tarlakoz, direç, algarna, kankava, 

skafandır, karides trolü, zıpkın gibi avlama vasıtalarının bulundurulabileceği 

belirtilmektedir. 12 metreden büyük teknelerde ise yukarıda sıralanan ağlara ek olarak 

gırgır ve trol ağlarının da bulundurulabileceği belirtilmektedir (Anonim, 1995).  BSGM’de 

çalışan uzmanlar ile yapılan görüşmede küçük ölçekli tekne ile büyük ölçekli tekne 

ayrımın yasal tanımı olmasa da yukarıda belirtilen teknelerde boy kategorilerine göre  

kullanılabilecek ağlara ilişkin düzenlemede olduğu gibi bazı teamül uygulamalarının yer 

aldığı belirtilmektedir (Gündoğdu, 2015).  

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün yaptırdığı Akdeniz Bölgesi’nde Balıkçılık 

Sektörünün Sosyo-ekonomik analizine ilişkin raporda balıkçık teknelerinin 

sınıflandırılmasında av yöntemlerine göre değerlendirme yapılmıştır. Büyük ölçekli 

balıkçılık 12 metreden büyük, trol ve gırgır ağları kullanılarak yapılan balıkçılık faaliyeti 

olarak tanımlanmaktadır. Trol ve gırgırlar dışında kalan ve çoğunlukla uzatma ağları, olta 

takımları vb. av araçları kullanarak avcılık yapan tekneler “kıyı balıkçısı” olarak 
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adlandırılmıştır (Taşdan ve ark., 2010). Bu tanım AB’nin ve FAO’nun tanımlarından faklı 

olarak, kullanılan ekipmanları dikkate alması açısından ilgi çekicidir. 

Türkiye’de balıkçılık teknelerinin çoğu Avrupa Birliği’nin tanımına göre küçük ölçekli 

balıkçılık kategorisine girmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2014 (TÜİK) verilerine 

göre Türkiye’de toplam 18.942 balıkçılık teknesinin 17.447’si 12 m’den küçüktür. 12 

metreden küçük teknelerin toplam filo içerisindeki payı %92’ye tekabül etmektedir. 

Ayrıca, büyük ölçekli teknelerin avcılıktan çıkartılmasına mali destek sağlanmaktadır. Bu 

durum, önümüzdeki yılarda büyük ölçekli tekne sayısı azaldıkça, 12 m’den küçük tekne 

sayısının toplam tekne sayısı içerisindeki payı daha da artacağı anlamına gelmektedir.  

Türkiye’de kıyı balıkçılığının yaygın oldu bölgelere bakıldığında, Türk küçük ölçekli 

balıkçıları geleneksel yöntemlerle demersal ve pelajik türleri avlamakta ve ürünlerini yerel 

pazara sunmaktadırlar (Ünal, 2003).  Tablo 9’da görüldüğü gibi teknelerin büyük bir 

çoğunluğu 5-7,9 m boy uzunluğuna sahiptir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde balıkçı 

filoları da uzun sahil şeridi boyunca dağılmıştır.  

Tablo 9: Türkiye’de balıkçılık teknelerinin boy kategorilerine göre dağılımı (BSGM, 2014) 

Faaliyet 

alanı 
Gemi Boyu (m) Toplam 

(Adet) 

0-4,9 5-7,9 8-9,9 10-

11,9 

0-11,9 12-

14,9 

15-

19,9 

20-

29,9 

30-

49,9 

50+  

Deniz Avcı 794 9.883 2.978 802 14.457 435 284 462 233 6 15.877 
İçsu  306  2.431 223 30 2.990 60 15    3.065 

Toplam  1.100 12.314 3.201 832 17.447 495 299 462 233 6 18.942 

 

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de küçük ölçekli balıkçılık sektörü aile işletmesi/işi olarak 

kabul görmektedir. Bireysel olarak balıkçılık yapan kişilerin özellikle uzatma ağları 

kullanan teknelerle avlanan 6.901 kişi bulunmaktadır. (bknz. Tablo 10). Ayrıca, ücretsiz 

çalışan 3.379 hanehalkı sayısı ülkemizde balıkçılık faaliyetinin bir aile işi olarak da 

yapıldığının bir göstergesidir. Genellikle büyük tekneler ile yapılan trol ve gırgır 

avcılığında çalışan ücretli tayfa sayısı ise 1.608 kişi trol gemisinde, 4.633 kişi gırgır 

gemisinde olmak üzere toplam 6.241 kişidir. Uzatma ağları kullanan teknelerde çalışan 

sayısı 15.122 kişi ile sektörde çalışanların önemli bir kısmını oluşturmaktadır.  
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Tablo 10: 2013 verileri ile teknelerin kullanım şekline göre balıkçılıkta çalışanların 

sayısının dağılımı (kişi) (TÜİK, 2014) 

Balıkçılıkta 

çalışanlar 

Trol 

gemisi 

Gırgır 

Gemisi 

Taşıyıcı 

Gemi 

Uzatma 

Ağları 

Algarna 

ve 

Dreçler 

Paraketa 

ve 

Oltalar 

Diğer Toplam 

Balıkçının 

kendisi 

599 388 46 6.901 244 2.643 257 11.078 

Ücretsiz çalışan 

ortaklar 

191 389 24 1.080 28 148 16 1.876 

Ücretsiz çalışan 

hanehalkı 

fertleri 

216 188 13 2.279 95 505 83 3.379 

Ücretli tayfa 1.608 4.633 105 1.516 113 116 69 8.160 

Pay karşılığı 

çalışan tayfa 

1.322 3.018 85 3.239 284 291 99 8.338 

Ücretli çalışan 

ortak ve 

hanehalkı 

fertleri 

170 157 2 99 7 6 - 441 

Diğer 33 141 1 8 - - - 183 

Toplam 4.139 8.914 276 15.122 771 3.709 524 33.455 

 

Tablo 11: 2013 verilerine göre ülkemizde balıkçılık sektöründe çalışanların bölgelere göre 

dağılımı (kişi) (TÜİK, 2014). 

Doğu Karadeniz Batı Karadeniz Marmara Ege Akdeniz Toplam 

7.953  6.992 6.949 7.509 4.052 33.455 

 

Ülkemizde balıkçılık faaliyetinin en çok yapıldığı bölge Karadeniz bölgesi olması 

sebebiyle çalışan sayısı da en çok bu bölgededir (bknz. Tablo 11). Toplam 33.455 kişiye 

doğrudan iş imkânı sağlayan avcılık sektörü birçok aile için ekonomik geçim kaynağı 

konumundadır. Karadeniz bölgesinde ise balıkçılık sektöründe çalışan toplam 14.945 kişi 

bulunmaktadır. 

Türkiye’de tekne kategorilerine göre ürünlerin karaya çıkartma miktarına veya teknelerden 

elde edilen ürünlerin değerlerine ilişkin AB’de olduğu gibi istatistiki bilgiler 

bulunamamıştır. Sektör içerisinde küçük ölçekli balıkçılığın üretim, değer bakımından 

analizinin yapılabileceği tekne boy kategorilerine göre karaya çıkartılan ürün miktarına 

ilişkin bilgiler ve istatistikler Türkiye’de resmi olarak tutulmamaktadır. 
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3. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIĞIN SOSYO-EKONOMİK YAPISI 

VE ÖNEMİ  

3.1. Dünyada Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Yapısı 

FAO verilerine göre küçük ölçekli balıkçılar dünya çapında avlanan balıkların yarısını 

yakalamaktadır. Yakalanan ürünlerin insan tüketimine sunulan balıklar içerisindeki payı 

ise üçte ikidir. İç sularda yapılan balıkçılığın büyük bir çoğunluğunun küçük ölçekli 

tekneler ile yapıldığını ifade eden FAO’nun “Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sürdürülebilir 

Yönetimi için Gönüllü Rehber” adlı belgesinde küçük ölçekli balıkçılığın sektördeki 

istihdamın %90’nını sağladığı belirtilmektedir (FAO, 2015).  

Küçük ölçekli balıkçılık sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan özellikle eğitim seviyesinin 

düşük, ekonomik imkânların sınırlı olduğu kıyı bölgelerinde ve içsu kıyılarında yaşayan 

topluluklar açısından hayati öneme sahiptir. Yapısal olarak, küçük ölçekli balıkçılıkta daha 

küçük motor ve ekipman kullandığı için daha çevrecidir. Kullanılan avcılık yöntemi 

endüstriyel balıkçılığa göre çevreye ve balık stoku üzerinde daha az etkiye sahiptir. Pasif 

av araçları kullanıldığı için yakıt ve enerji tüketimi azdır. İnsan gücü daha çok kullanıldığı 

için istihdama önemli katkıda bulunmaktadır (FAO, 2015).  

Yoksullukla savaş konusunda küçük ölçekli balıkçılık iki yönden katkı sağlamaktadır. 

Avlanan ürünler genellikle yerelde pazarlandığı için bölge halkına ucuz ürün 

sağlamaktadır. Diğer yandan, kıyı bölgesinde yaşayan insanlara iş imkânı sağlamaktadır. 

Böylece küçük ölçekli balıkçılık yoksulluk karşısında insanlara ekonomik avantajlar ve 

imkânlar sağlayarak yoksulluğu azaltmaktadır. 

Makroekonomik düzeyde küçük ölçekli balıkçılık birkaç küçük ada devleti hariç ulusal 

ekonomide çok az yer tutar. Ülkelerin GSMH’sinde küçük ölçekli balıkçılığın payı 

genellikle çok küçüktür. Örneğin, ülkemizde 2013 yılında avcılık sektöründen elde edilen 

su ürünlerin toplam değeri 1.089.434.563 TL’dir (TÜİK, 2014). Küçük ölçekli balıkçılığın 

makroekonomideki rolünün küçük olmasına karşın, istihdam, yoksullukla mücadele, kırsal 

ve yerel kalkınmayı sağlama, gıda güvenliği ve refahın bölgeler arasında dağılımının 

iyileştirilmesi gibi sosyo-ekonomik açıdan katkısı çok büyüktür. Béné’nin dünyada küçük 

ölçekli balıkçılığın durumuna ilişkin raporunda küçük ölçekli balıkçılığın genellikle 

toplumun en fakir kesimin ekonomik faaliyeti olduğu belirtilmektedir (Béné, 2006). 
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Yerelde insanların beslenmesine büyük katkısı bulunmaktadır. Ülkemizde de balık en çok 

kıyı bölgelerde balıkçılığın yaygın olduğu yerleşim yerlerinde tüketilmektedir. 

Küçük ölçekli balıkçılık ekonomik olarak dezavantajlı küçük kıyı kasabalarında refah 

seviyesinin korunmasına ve arttırılmasına katkıda bulunur. Özellikle, iş gücü maliyetinin 

düşük olduğu bölgelerde düşük sermayeli yatırımlar ile çok sayıda kişiye iş imkânı 

sağlayarak ekonomik imkânları kısıtlı bölgelerde birçok insan için gelir kaynağı 

oluşturmaktadır (FAO, 2015). Ekonomik imkânların ve insanların para kazanma 

olanaklarının sınırlı olduğu bölgelerde küçük ölçekli balıkçılık halka gelir kaynağı 

oluşturarak refahın söz konusu dezavantajlı bölgelere ulaşmasını sağlamaktadır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde gıda arzına önemli katkı sağlayan balıkçılık sektörü, 

ülkelerin gıda konusunda kendi kendine yeterliliğine ve gıda güvenliğine katkı 

sağlamaktadır. FAO verilerine göre, 2012 yılında balıkçık sektörü 91,3 milyon ton su 

ürünü arzı sağlamıştır.  Küçük ada ülkelerinde hayvansal protein ihtiyacının önemli bir 

kısmı su ürünlerinden sağlanmaktadır (FAO, 2014). Su ürünleri gibi önemli bir gıda 

ürününü ithal etmek yerine denizden elde etmek söz konusu ülkelerin kendi kendine 

yeterliliğini sağlaması açısından önemlidir. 

Küçük ölçekli balıkçılık kırsal kesimde yaşayan insanların kaliteli ve sağlıklı 

beslenmelerine katkıda bulunmaktadır. Su ürünleri insan tüketiminde hayvansal protein 

ihtiyacını karşılamada önemli yer tutmaktadır. Kıyı bölgelerinde avlanan balıklar yine kıyı 

bölgelerinde tüketildiği için bölge halkının sağlıklı beslenmesini sağlamaktadır. Dünyada 

özellikle Doğu Asya ve bazı Afrika ülkelerinde insanlar tükettikleri proteinin %50’den 

fazlasını balıktan elde etmektedirler. Küçük ölçekli kıyı balıkçılığı özellikle gelişmekte 

olan ülkelerin fakir kıyı bölgelerine besleyici ve sağlıklı su ürünlerinin ulaşmasını sağlar 

(Béné, 2006).  

Küçük ölçekli balıkçılık ülkemizde de özellikle eğitim seviyesi düşük, halen doğduğu 

kasabada yaşayan insanlara iş imkânı sağlamaktadır. Gökhan Koç’un 2012 yılında 

Zonguldak’ta küçük ölçekli balıkçılar hakkında yaptığı bir çalışmada, balıkçıların eğitim 

durumları konusunda bilgilerini topladığı 55 balıkçıdan %49’unun ilkokul, %27’sinin 

ortaokul, %20’sinin lise ve ancak %4’ünün üniversite mezunu olduğunu tespit etmiştir 

(Koç & Aksoy, 2012). Görüldüğü gibi küçük ölçekli balıkçılık toplumun ekonomi 
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dünyasında iş bulma şansı düşük, eğitim seviyesi düşük kesimine iş imkânı sağlaması 

açısında sosyo-ekonomik öneme sahiptir.  

Dünyada küçük ölçekli balıkçılık sektörü diğer sektörlerle haksız bir rekabet 

içerisindendir. Büyük ölçekli balıkçılık ile zaman zaman avlanma bölgesi sorunları 

yaşanabilmektedir. Sektörün turizm, enerji ve sanayi sektörleri gibi siyasi ve ekonomik 

olarak güçlü sektörlerle karşı karşıya geldiğinde genellikle ihmal edilen ve kaybeden taraf 

olmaktadır (FAO, 2015). 

3.2. AB’de küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Yapısı 

AB’de küçük ölçekli balıkçılığın sosyo-ekonomik ilişkin çalışmalarda yukarıda belirtildiği 

gibi Akdeniz kıyısı ile Baltık Denizi kıyısında küçük ölçekli balıkçılığın insan yaşamında 

önemli yer tuttuğu görülmektedir.  

AB genelinde küçük ölçekli teknelerde ortalama iki kişinin çalıştığı tespit edilmiştir. 

Büyük ölçekli teknelerde ise ortalama 5,3 kişi çalışmaktadır. Çalışanların büyük bir 

çoğunluğunun bir sosyal güvencesinin olduğu tespit edilmiştir. Balıkçıların büyük 

çoğunluğu kendi teknesi ile avlanmaktadır. Tekne fiyatlarının bölgeden bölgeye ve 

ülkeden ülkeye büyük değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Yaşam endeksleri ve satın 

alma gücü farklılıkları sebebi ile AB çapında tekne fiyatı ortalamaları hesaplanamamıştır. 

Ancak, teknede kullanılan teknoloji, ekipman ve tekne yaşı ve yapı malzemesi teknelerin 

fiyatlarına etki etiği tespit edilmiştir (Guyader ve ark., 2013).  

AB küçük ölçekli balıkçıların özellikle temel ticari türün avcılığına bağımlı olduğu 

görülmektedir. Özellikle ticari değeri yüksel türleri avladıkları tespit edilmiştir. Buna göre 

küçük ölçekli balıkçıların avladıkları ürünlerin ortala değeri 4,10 Avro iken, büyük ölçekli 

balıkçıların avladıkları ürünlerin ortalama değeri 2,80 Avro olarak tespit edilmiştir. Bu 

fiyat farkının küçük ölçekli balıkçıların faaliyetlerini günlük olarak gerçekleştirmeleri 

sebebi ile ürünlerinin taze ve kaliteli olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Büyük 

ölçekli balıkçıların ürünlerinin avlanma süresinin fazla olması ve depolanma aşamasında 

tazeliğin kaybı olarak açıklanmaktadır (Guyader ve ark., 2013).  

Küçük ölçekli balıkçıların yakıt, teknoloji ve ekipman giderlerinin büyük ölçekli 

balıkçılığa göre daha az olduğu tespit edilmiştir. Küçük ölçekli teknelerin yıllık yakıt 

tüketimi ortalaması 15.000 litre/yıl iken, büyük ölçekli teknelerin ortalama yakıt tüketimi 
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150.000 litre/yıl olarak tespit edilmiştir. Küçük ölçekli balıkçılıkta toplan yakıt giderleri 

toplam cironun %9’unu oluştururken büyük ölçekli balıkçılıkta bu oran %18’dir. Bu 

bağlamda küçük ölçekli balıkçılık büyük ölçekli balıkçılığa göre yakıt fiyatlarındaki 

değişime ve artışa daha az hassastır (Guyader ve ark., 2013).  

Baltık denizinde yapılan çalışmalarda Balıkçıların %50’den fazlasının 50 yaşından büyük 

olduğu tespit edilmiştir. En çok morina balığının avlandığı bölgede balıkçılar da 

gelirlerinin önemli kısmını bu balıktan elde etmektedir. Özellikle Polonyalı balıkçılar 

gelirlerin %50’den fazlasının morina balığından elde etmektedir. İsveçli balıkçıların düşük 

gelirlerinden ötürü banka kredisi bulmakta zorlandığı tespit edilmiştir. Bankaların 

balıkçıların yatırımlarını finanse etmede isteksiz oldukları görülmüştür (Delaney, 2014). 

Danimarka’da balıkçıların ortala gelirlerin Ülke geneli gelir ortalamasının altında kaldığı 

görülmektedir. Balıkçıların geneli ek iş yapmadığı saptanmıştır. Ancak, Polonya ve 

Almanya’da bazı balıkçıların turizm ile de uğraştığı görülmüş turizm sektörüne geçişlerin 

olduğu tespit edilmiştir (Delaney, 2014). 

Avrupa’da küçük ölçekli balıkçılığın gider ve gelir durumu incelendiğinde 2012 yılı 

verileri ile toplam hasılanın %13’ü küçük ölçekli balıkçılar, %72’si büyük ölçekli 

balıkçılar ve %15’i uzak bölge sularında avlanan balıkçılar tarafından elde edilmektedir 

(Paulrud ve ark, 2014).  

Tablo 12: AB’de balıkçılık faaliyeti türlerine göre çalışanların ortalama geliri (Anderson & 

Carvalho, 2013) 

 Ortalama 

Net Gelir 

(Avro- tekne 

sahibi) 

Ortalama 

Gelir  

Çalışan (Avro-

Çalışan) 

Yakıtın Toplam 

Giderler 

İçerisindeki Payı 

İşgücü Ücretinin 

Toplan Giderler 

İçerisindeki Payı 

Küçük Ölçekli 

Balıkçılık 

10.730 8.500 %15 %53 

Büyük Ölçekli 

Balıkçılık 

29.440 25.300 %30 %36 

Uzak Bölge Suları 

Avcılığı 

27.600 10.200 %21 %17 

 

Tablo 12’de görüldüğü gibi küçük ölçekli balıkçılar büyük ölçekli balıkçılık sektöründe 

çalışanlara göre daha az kazanmaktadırlar. Küçük ölçekli balıkçılıkta emek gücü giderleri 

temel giderdi iken yakıt masraflarının tüm masraflar içerisindeki payı düşüktür.  
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3.3. Türkiye’de Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Yapısı 

Ülkemiz’de küçük ölçekli balıkçılığın sosyo ekonomik yapısı inceleyen bilimsel çalışma 

sayısı oldukça azdır. Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün gerçekleştirdiği bölgesel 

çalışmalar inceledikleri bölgeler hakkında önemi bulgular ortaya koymaktadırlar. Ancak, 

ulusal düzeyde küçük ölçekli balıkçılığın veya balıkçılık sektörünün bir bütün olarak ele 

alan bir sosyo-ekonomik çalışmaya rastlanmamıştır. Bu tez çalışmasında bölgesel düzeyli 

çalışmaların sonuçları incelenerek ulusal düzeyde dolaylı çıkarsamalar yapılmaya 

çalışılmıştır. Bu konudaki eksikliği gidermek için bir an önce ulusal düzeyde bir sosyo-

ekonomik analizin yapılması sektör için yararlı olacaktır.  

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün 2008 yılında tamamladığı “Ege Bölgesi’nde 

Su ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-ekonomik Analizi” adlı bir çalışma 

bulunmaktadır. Çalışma kapsamında, Ege Bölgesi’nde balıkçılık faaliyetinde bulunan 

avlama tekneleri; boy gruplarına ve kullanım özelliklerine (balıkçılık tipine) göre 

gruplandırılarak incelenmiştir. Boy gruplarına göre gruplama; 8 m’den küçük, 8 m ve 8-12 

m arası, 12 m ve 12-20 m arası, 20 m ve 20 m ‟den büyük tekne grupları olarak, balıkçılık 

tipine göre de kıyı balıkçılığı (küçük ölçekli balıkçılık) ve orta-büyük ölçekli balıkçılık 

(gırgır, trol) grubu olarak gruplandırılmış ve bu gruplara göre analiz yapılmıştır. Bu proje 

kapsamında bu teknelerden bölgede 5 il ve 13 ilçede 261 denek incelenmiştir (Çeliker ve 

ark., 2008).  

Çalışmada, teknelerinin büyük bir çoğunluğunu küçük ölçekli teknelerin oluşturduğu tespit 

edilmiştir. Ege bölgesinde faaliyet gösteren kıyı balıkçılarının tekne boylarının 4,50–13,35 

m arasında değiştiği ve tekne boyları ortalamasının da 7,71 m olduğu tespit edilmiştir. 12 

m’den küçük balıkçı teknelerin % 96,97’sinin yapımında ahşap malzeme tercih edildiği 

saptanmıştır. (Çeliker ve ark., 2008). 

Ege Bölgesi’ndeki balıkçıların %83,14’ünün kendi teknelerini kullandıkları, %11,88’inin 

aile içi ortak olduğu, %4,98’inin ise aile dışı ortaklarla tekne mülkiyetini paylaştıkları 

saptanmıştır. Mülkiyeti ortak balıkçı teknelerinde, ortaklar genellikle kardeşler veya diğer 

aile bireyleri arasından seçilmektedir. Aile malı tekneleri kullanan kıyı balıkçılarının 

genellikle ava tek başlarına çıktıkları veya diğer aile bireylerine herhangi bir pay 

ödemedikleri tespit edilmiştir. Bu durumda, aile malı kıyı balıkçı tekneleri miras yoluyla 
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aileye dağılmış olsa bile ava çıkan balıkçının mülkiyetindeki tekneler olarak düşünülebilir 

(Çeliker ve ark., 2008) 

Ege Bölgesi’nde küçük ölçekli balıkçılık sektöründe çalışanların ortalama yaşı Tablo 13’de 

görüldüğü gibi 45,47 iken, orta ve büyük ölçekli balıkçılıkta çalışanların yaş ortalaması 

43,41’dir. Balıkçıların medeni haller karşılaştırıldığında söz konusu balıkçılık grupları 

arasındaki fark çok daha dikkat çekicidir. Küçük ölçekli balıkçılık ile uğraşanların 

%72,80’i evli iken orta ve büyük ölçekli balıkçılık ile uğraşanların sadece %9,20’si evlidir.  

Tablo 13: Tekne boy grupları ve balıkçılık tipine göre tekne sahibi balıkçıların yaşı ve 

medeni hali (Çeliker ve ark., 2008) 

Boy grupları 

(m) 

Balıkçıların yaşı 

(Yıl) 

Medeni Hali 

(%) 

Min. Maks. Ort. Evli Bekar 

< 8 19 73 46,18 52,88 10,34 

8 -12 23 63 43,70 18,39 4,98 

12 – 20 27 57 43,25 7,66 1,53 

> 20 22 61 43,73 3,07 1,15 

Balıkçılık Tipi      

Küçük Ölçekli Balıkçılık (Kıyı Balıkçılığı) ort. 19 73 45,47 72,80 16,09 

 

Orta ve Büyük Ölçekli Balıkçılık 

Gırgır 27 61 48,72 6,90 0,00 

Trol 22 50 34,73 2,30 1,92 

Ortalama 25,1

0 

56,83 43,41 9,20 1,92 

Genel Ortalama 19 73 45,24 81,99 18,01 

 

Balıkçıların öğrenim durumu incelendiğinde, Ege Bölgesi’ndeki balıkçıların çoğunluğunun 

ilkokul ve daha az eğitim seviyesinde olduğu görülmektedir. Sektörde küçük ölçekli 

balıkçılık ile uğraşanların %61,30’u ilkokul mezunudur (Bknz. Tablo 14). Bu bağlamda 

küçük ölçekli balıkçılık eğitim seviyesi düşük insan grubuna iş sağlaması açısından sosyo-

ekonomik açıdan büyük öneme sahiptir.  
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Tablo 14: Boy grupları ve Balıkçılık tipine göre Balıkçıların öğrenim durumu (Çeliker ve 

ark., 2008) 

Boy grupları 

(m) 

Balıkçıların Eğitim Durumu (%) 

Okur- 

Yazar 

İlkokul Ortaokul Lise Ön 

Lisans 

Üniversite 

< 8 1,15 44,06 9,96 6,51 0,38 1,15 

8 -12 1,15 16,09 3,45 2,68 0,00 0,00 

12 – 20 0,00 4,60 3,07 1,15 0,00 0,38 

> 20 0,00 3,07 0,77 0,38 0,00 0,00 

Balıkçılık Tipi       

Küçük Ölçekli Balıkçılık 

(Kıyı Balıkçılığı) Top. 

2,30 61,30 14,56 9,20 0,38 1,15 

 

Orta ve Büyük 

Ölçekli Balıkçılık 

Gırgır 0,00 5,36 1,53 0,00 0,00 0,00 

Trol 0,00 1,15 1,15 1,53 0,00 0,38 

Topla

m 

0,00 6,51 2,68 1,53 0,00 0,38 

Genel Toplam 2,30 67,82 17,24 10,73 0,38 1,53 

 

Ege Bölgesi’nde yapılan araştırmada balıkçıların %57,47’sinin sosyal güvencesi olduğu, 

%42,53’ünün ise sosyal güvencesinin olmadığı tespit edilmiştir. Çeliker, balıkçıların 

%22,99’unun SSK, %18,77’nin Bağ-Kur, %10,34’ünün ise Tarım Bağ-Kur’a kayıtlı 

olduğunu tespit etmiştir. Emekli sandığına kayıtlı olanların tamamının kıyı balıkçısı olduğu 

belirlenmiştir. Bunun nedeni olarak emeklilikten sonra balıkçılığa başlayanların balıkçılığı 

boş zamanlarını değerlendirmek veya ek gelir elde etmek için yapmaları gösterilmiştir 

(Çeliker ve ark., 2008). 

Ege Bölgesi’nde faaliyet gösteren balıkçıların %56,70’inin kooperatif üyesi olduğu tespit 

edilmiştir. Örgütlenmedeki eksikliğin bölgenin turizm nedeniyle kalabalık olması ve 

balıkçıların avlarını satma konusunda büyük sıkıntı yaşamamaları kooperatiflere ilgiyi 

azaltması olarak belirtilmektedir. Balıkçıların kooperatiflere üye olmasının en önemli 

sebebi barınak kiralama veya evrak takibi gibi devlet ile ilgili konularda kolaylık sağlaması 

olarak tespit edilmiştir (Çeliker ve ark., 2008) 

Ege Bölgesi’nde küçük ölçekli kıyı balıkçılığı teknelerin 2008 yılı verileri ile ortalama 

sermayeleri 11.956,05 TL olduğu tespit edilmiştir. Orta ve büyük ölçekli balıkçılık 

teknelerinin ortalama sermayelerinin ise 281.206,90 TL olduğu tespit edilmiştir (bknz. 

Tablo 15) . Küçük ölçekli balıkçılık düşük sermaye gerçekleştirilebilmektedir. 
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Tablo 15: Tekne Boy gruplarına ve balıkçılık tipine göre balıkçıların ortalama tekne 

sermayeleri (TL) (Çeliker ve ark., 2008) 

Boy Grupları 

(m) 

Asıl Tekne 2. Avlama 

Teknesi 

Taşıma 

Teknesi 

Toplam 

Tekne 

Sermayesi 

< 8 8.681,82 103,03  8.784,85 

8 -12 18.803,28 409,84  19.213,11 

12 – 20 86.458,33  4.041,67 90.500,00 

> 20 570.454,55 136.363,64 6.363,64 713.181,82 

Balıkçılık Tipi     

Küçük Ölçekli Balıkçılık (Kıyı 

Balıkçılığı) Ortalama 

11.959,05 181,03  12.140,09 

 

Orta ve Büyük Ölçekli 

Balıkçılık 

Gırgır 320.277,78 83.333,33  403.611,11 

Trol 217.272,73 0,00  217.272,73 

Ortalama 281.206,90 51.724,14  332.931,03 

Genel Ortalama 41.875,48 5.908,05 639,85 48.423,37 

  

Tekne boylarına ve balıkçılık tipine göre teknelerin saf hasılası incelendiğinde kıyı balıkçı 

teknelerinden ortalama 13.626 TL saf hasıla edilirken orta ve büyük ölçekli balıkçı 

teknelerinden ortalama 452.082 TL gelir elde edilmektedir (bknz. Tablo 16). Küçük ölçekli 

teknelerin tekne başına gelir ortalaması 76.782 TL saf hasılanın çok altında kalmaktadırlar. 

Bu bakımdan küçük ölçekli balıkçılık sektörün geneli ile kıyaslandığında daha az 

kazandıran bir faaliyettir.   

Tablo 16: Ege bölgesinde faaliyet gösteren balıkçıların tekne boy grupları ve balıkçılık 

tipine göre av teknelerinin ortalama saf hasılası (TL) (Çeliker ve ark., 2008) 

Boy Grupları 

(m) 

GSH İşletme 

masrafları 

Saf hâsıla 

< 8 24.630 11.379 13.251 

8 -12 41.230 26.193 15.037 

12 – 20 222.408 128.486 93.922 

> 20 740.507 627.367 113.140 

Balıkçılık Tipi    

Küçük Ölçekli Balıkçılık (Kıyı Balıkçılığı) 

Ortalaması 

29.965 16.339 13.626 

 

Orta ve Büyük Ölçekli 

Balıkçılık 

Gırgır 527.230 431.714 95.516 

Trol 329.112 172.602 156.510 

Ortalama 452.082 333.430 118.652 

Genel Ortalama 76.782 51.571 25.297 

 

Ege Bölgesi’nde küçük ölçekli balıkçılık yoğun olarak yapılması nedeniyle detaylı 

incelenmesi önem arz edip Akdeniz ve Karadeniz’de araştırmalar sonucu elde edilen 

sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. 
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Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün bir başka araştırması da “Akdeniz Bölgesi’nde 

Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-ekonomik Analizi” adlı çalışmadır. 

Akdeniz Bölgesi’nde su ürünleri avcılığı yapan teknelerin/işletmelerin sosyo-ekonomik 

yapılarını ortaya koymak ve ekonomik faaliyetlerinin analizini yapmak amacıyla yürütülen 

bu araştırma 4 ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, avcılık işletmelerinin teknik özellikleri, 

sosyo-ekonomik özellikleri, ekonomik faaliyet sonuçları ve balıkçıların avcılık faaliyetine 

ilişkin düşünce ve beklentileri şeklinde ifade edilmiştir (Taşdan ve ark., 2010). 

Araştırma, Hatay-Muğla (Fethiye) arasında yer alan kıyı şeridinde bulunan 15 balıkçı 

barınağında yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan birincil veriler, bu barınaklarda toplam 

140 balıkçı ile yüz yüze görüşme tekniği ile uygulanan anketler ile elde edilmiştir. Çalışma 

sonucunda, bölgede su ürünleri avcılığı yapan işletmelerin %89’unun, 12 m’den küçük 

olan ve kıyı balıkçılığı yapan teknelerden oluştuğu ortaya konulmuştur (Taşdan ve ark., 

2010). 

Ege Bölgesi’nde olduğu gibi balıkçıların eğitim seviyesinin düşük olduğu, küçük ölçekli 

balıkçıların daha az para kazandığı tespit edilmiştir. Akdeniz Bölgesi’nde faaliyet gösteren 

balıkçıların %69,3’ünün herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olduğu tespit 

edilmiştir. Tekne sermaye yapıları ile gelirler bakımından da Ege bölgesi ile benzerlikler 

içerdiği görülmektedir (Taşdan ve ark., 2010).  

“Karadeniz Bölgesi’nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan İşletmelerin Sosyo-Ekonomik 

Analizi” adlı çalışmayı 2006 yılında tamamlayan Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, 

söz konusu çalışmada, Karadeniz bölgesinde balıkçılık faaliyetinde bulunan avlama 

tekneleri; boy gruplarına ve kullanım özelliğine (balıkçılık tipine) göre gruplandırılarak 

incelemiştir. Boy gruplarına göre gruplama; 8 m ve 8 m’den küçük, 8-12 m, 12-20m, 20-

30m, 30 ve 30 m den büyük tekne grupları olarak, balıkçılık tipine göre de kıyı balıkçılığı 

(küçük ölçekli balıkçılık) ve orta büyük ölçekli balıkçılık (gırgır, trol ve trol-gırgır) grubu 

olarak gruplandırılmış ve gruplar üzerinden analizler yapılmıştır (Çeliker ve ark., 2006).  

Karadeniz bölgesinde örnek seçilen avlanma teknelerinin boylarının 4,00-62,00 metre 

arasında dağılım gösterdiği, %82,14’ü kıyı balıkçılığı faaliyetinde bulunduğu, %17,86 

‘sının da orta ve büyük ölçekli balıkçılık faaliyetinde bulundukları saptanmıştır. Orta ve 

büyük ölçekli balıkçılık faaliyetinde bulunan bu balıkçıların da %6,82‘si gırgır, %9,09‘u 

trol, %1,95‘ini de trol gırgır tekneleri oluşturduğu tespit edilmiştir (Çeliker ve ark., 2006). 
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Karadeniz bölgesinde faaliyet gösteren kıyı balıkçılarının tekne boylarının 4,00-17,45 

arasında değiştiği, toplam tekne sermayelerinin ortalamasının 10.551 YTL, ortalama 

balıkçılık gelirlerinin ise 6.113 YTL olduğu, yaptıkları masraflar içinde en yüksek payı da 

%46,84 ile tayfa payının aldığı gözlenmiştir. Bu balıkçıların % 57,31 gibi büyük bir 

çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu saptanmıştır (Çeliker ve ark., 2006). 

Bugüne kadar küçük ölçekli balıkçılık ve sektörün sosyo-ekonomik durumu ve 

karakteristiği ile ilgili olarak bilim adamlarının ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 

bağlı Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün bölgesel düzeyde kıyı balıkçılığın sosyo-

ekonomik yapısı üzerine yoğunlaşan  Karadeniz, Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde yapılan 

çalışmalara ek olarak üniversitelerin bünyesinde çalışmalarına devam eden bilim adalarının 

yine bölgesel çalışmaları bulunmaktadır. Şennan Yücel’in “Orta Karadeniz Bölgesi 

Balıkçılığı ve Balıkçıların Sosyo-Ekonomik Durumu” adlı makalesi, Kemal Benli’nin 

“İstanbul İli Marmara Denizi Sahil Şeridi Deniz Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı 

ve Deniz Ürünleri Pazarlanması” adlı tez çalışması ve Selçuk Uzmanoğlu ve Meral 

Soylu’nun “Karasu (Sakarya) Bölgesi Deniz Balıkçılarının Sosyo-Ekonomik Yapısı” adlı 

makaleleri gibi birçok çalışma bulunmaktadır.  

Türkiye’de küçük ölçekli balıkçılığın sosyo-ekonomik değerlendirmesini yukarıda 

değinilen bölgesel çalışmaların sonuçları değerlendirildiğinde bazı genel sonuçlara 

ulaşmak mümkündür. Ancak, araştırmaların faklı yıllarda yapılması enflasyon, fiyat 

değişimi ve yıllara göre değişen ekonomik koşullardan ötürü sermaye, gelir, av verimliliği 

vb. karşılaştırmaların yapılmasını güçleştirmektedir. Ancak, eğitim durumu, örgütlenme, 

tekne boyu kategorilerine göre yıllar içerisinde büyük değişiklikler arz etmeyen alanlarda 

bazı çıkarsamalar yapmak mümkündür.  

Balıkçıların örgütlenmeyi daha çok barınak, evrak takibi ve ruhsat alımı gibi zorunlu 

ihtiyaçları karşılamak amaçlı tercih ettikleri ve kooperatiflerden aldıkların en öneli 

hizmetin evrak takibi ve barınak sağlama olduğunu ifade etmişlerdir. Örgütlenmenin bu 

kadar dar kapsamlı ve basit işler için kullanılıyor olması balıkçıların kooperatifleşme ve 

kendi kendilerini yönetebilme kapasitelerinin yetersiz olduğunun somut bir göstergesidir.  

Orta ve büyük ölçekli balıkçıların sayısı az olmasına rağmen av kapasitelerinin yüksek 

olası sebebi ile üretimin ve toplam kazancın önemli bir kısmını ellerinde 

bulundurmaktadırlar. Küçük ölçekli balıkçılık ise az kazandıran ancak istihdam açısından 
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daha çok kişiye iş sağlayan bir yapıdadır. Küçük ölçekli balıkçılığın büyük ve orta ölçekli 

balıkçılığa göre ÖTV indiriminden daha az yararlanabildiği görülmektedir.  

Yukarıda görüldüğü gibi dünya, AB ve Türkiye’de küçük ölçekli balıkçılık yapı ve 

karakter olarak benzerlikler ve farklılıklar içermektedir. Küresel veya yerel ölçekte olsun, 

küçük ölçekli balıkçılık istihdam ve kıyı bölgelerinde refahın sağlanması açısından 

önemlidir. Eğitim seviyesinin düşük, ekonomik imkânların kısıtlı olduğu, yatırımlar ve 

diğer ekonomik faaliyetlerin yapılabilirliği açısından dezavantajlı bölgeler ve balıkçılığa 

bağımlı topluluklar için küçük ölçekli balıkçılık faaliyeti hayati önem taşımaktadır.  
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4. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK YÖNETİMİ 

Küçük ölçekli balıkçılık yönetimi sadece balıkçılık yönetimin küçük ölçekli balıkçılığa 

uygulanması demek değildir. Balıkçılık yönetiminden farklı olarak balıkçılık bölgelerinde 

yaşayan toplulukların sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarının bütünleşik yönetimini de 

gerektirmektedir. Küçük ölçekli balıkçılık yönetiminin ayrı olarak ele alınması 

gerekmektedir. Dünyada, AB’de ve ülkemizde küçük ölçekli balıkçılığın sosyo-ekonomik 

önemi sebebiyle sürdürülebilirliğinin sağlanması için geliştirilen politikalar ve tedbirler bu 

bölümde ayrıntılı olarak incelenmektedir. 

Küçük ölçekli balıkçılık yönetimine, bilimsel yaklaşımlar incelendiğinde ekosistem temelli 

yaklaşım, hak temelli yaklaşım ve yönetimde esneklik yaklaşımı daha ön plana 

çıkmaktadır. Andrew ve Evans’a göre küçük ölçekli balıkçılık yönetiminde en bilinen ve 

yaygın yöntem ekosistem temelli yaklaşımdır. Ulusal düzenlemelerde, FAO ve diğer 

uluslararası kuruluşların, Ajanda 21 ve Sorumlu Balıkçılık İlkeleri gibi düzenlemelerinde 

yer bulmuştur. Söz konusu yaklaşım doğa bilimlerini esas alarak, deniz biyolojisi ve 

ekosistemi üzerinde balıkçılık faaliyetlerini ve bu faaliyetlerin etkilerini kontrol ederek 

deniz ekosisteminin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır (Andrew & Evans, 

2009).   

Küçük ölçekli balıkçılık yönetiminde hak-temelli yaklaşımda ise mülkiyet hakkından insan 

haklarına kadar uzanan geniş bir bakış açısı hakimdir. Deniz kaynaklarının kullanımı ve bu 

kaynakları kullananların sorumlulukları hakkında görüş ve önerilerin yer aldığı söz konusu 

yaklaşımda,  ortak yönetim, karar alma süreçlerine katılım, sulara erişim hakları ve 

paydaşlar arası iş bilirliği gibi kavramlar üzerinden değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Özellikle, sulara erişim ve kaynaklardan yararlanma hakkı gibi kavramlar genellikle 

mülkiyet hakkı ile değerlendirilmektedir. Ayrıca, karar alma süreçlerine erişim, kurumsal 

yapılanma, planlama işbirliği, yasaklamalar ve yaptırımlar gibi kavramlar da yönetim 

hakları içerisinde yer bulmaktadır. Son olarak, sulara erişim, deniz kaynaklarından 

yararlanma hakkı, eşitlik, beslenme hakkı, fakirlikle mücadele gibi kavramlar yer insan 

hakları dâhilinde yer bulmaktadır (Andrew & Evans, 2009).  

Küçük ölçekli balıkçılık yönetimine insan hakları temelli yaklaşıma örnek olarak, 

Charles’ın, Milenyum Kalkınma Hedeflerinde yer alan gıda güvenliği ve gıda egemenliğini 
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balıkçılık ve insan hakları ile bağdaştırdığı çalışması gösterilebilir. Charles çalışmasında, 

milenyum kalkınma hedeflerinde yer alan özellikle yoksullukla savaş, açlığın sona 

erdirilmesi ve gıda güvenliği açısından küçük ölçekli balıkçılığın büyük önem arz ettiğini 

belirtmektedir.  Ayrıca, FAO’nun Sorumlu Balıkçılık İlkeleri kapsamında, belirli 

kaynaklara bağımlı toplulukların yönetime katılma haklarını küçük ölçekli balıkçılık 

yönetiminde de kullanabilmeleri gerektiğini vurgulamıştır (Charles, 2011, s. 85). 

Charles makalesinde, küçük ölçekli balıkçılığın hak temelli yaklaşım ile yönetilmesinin 

FAO’nun Sorumlu Balıkçılık İlkelerinde yer aldığı şekli ile küçük ölçekli balıkçıların 

geçim kaynaklarının korunması gerektiğinin ve geleneksel av gölgelerine ve kaynaklarına 

imtiyazlı erişim haklarının oluşunun, onların sadece ekonomik ve sosyal hakkı olmadığını 

aynı zamanda insanî hakları olduğunu belirtmektedir (Charles, 2011, s. 86). 

20-22 Haziran 2012’de, Brezilya’nın Rio de Janerio kentinde gerçekleştirilen, Rio+20 

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı 'İstediğimiz Gelecek' Başlıklı 

Sonuç Bildirgesi’nde;  

“Küçük ölçekli çiftçiler, balıkçılar, doğacılar ve ormancılardan oluşan çiftçiler, 

çevresel olarak sağlıklı, gıda güvenliğini sağlayan ve fakirlerin yaşamlarını 

iyileştiren, üretimi canlandıran ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayan 

üretim faaliyetleriyle sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkılar sağlayabilirler.” 

ifadesi yer almaktadır (Anonymous, 2012). 

Ayrıca, yoksulluk ve açlıkla savaş, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ile fakirlerin ve 

savunmasızların gözetilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Sağlıklı deniz ekosistemlerinin, 

sürdürülebilir balıkçılık ve sürdürülebilir su ürünleri üretiminin milyonlarca insana geçim 

kaynağı sağlanmasında küçük ölçekli balıkçılığın hayati önemde olduğuna dikkat 

çekilmektedir.  Küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilir yönetimi Birleşmiş Milletlerin Rio 

+20 ve Milenyum Kalkınma Hedeflerinde belirtildiği şekliyle insanlığın ortak ödevidir 

(Anonymous, 2012).  

Küçük ölçekli balıkçılık yönetiminde esneklik yaklaşımı ise, planlanan ve öngörülen 

düzenlemelerde beklemeyen, tahmin edilemeyen durumlar ortaya çıktığında, ortaya çıkan 

söz konusu yeni durumun en başta planlanan hedeflere ulaşmak için yapılması gereken 

faaliyetlerde değişikliğe gidilmesine, planlananın dışına çıkılmasına olanak veren esnek bir 

yönetim anlayışının oluşturulmasını savunmaktadır. Balıkçılık yönetimi için yeni bir 
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yaklaşım olan esneklik yaklaşımı, tedbirlerin hızlı ve ortaya çıkan duruma uygun olarak 

alınması gerektiğini savunmaktadır (Andrew & Evans, 2009). Esnekliğin uluslararası ve 

ulusal yönetimlerde nasıl uygulanacağı konusunda olgun görüşler henüz üretilememiştir. 

Ayrıca, esnekliğin ekolojik değişiklik durumlarda mı yoksa beşeri faaliyetler sonucunda 

ortaya çıkan sonuçların sonrasında mı yapılması konusunda tartışmalar bulunmaktadır 

(Andrew & Evans, 2009).Bu konu araştırmacılar için ileride akademik çalışma 

yapılabilecek bir alan olabilir.  

FAO, küçük ölçekli balıkçılık yönetiminde küresel çapta etkin bir kuruluş olarak önemli 

adımlar atmıştır. Küçük ölçekli balıkçılığın korunması gerektiğini “Sorumlu Balıkçılık 

İlkeleri” adlı uluslararası belgede yer almasını sağlamıştır. Sektörün durumunu, 

önceliklerini ve ihtiyaçlarını ortaya koyan birçok araştırma yapmış ve birçoğuna da 

öncülük etmiştir. Bölgesel balıkçılık yönetim örgütleri kurarak balıkçılık yönetimin 

bölgeler düzeyinde yönetimini kolaylaştırmıştır. Türkiye’nin de üye olduğu FAO’nun alt 

bölge kuruluşu GFCM ülkemizin de sularının bulunduğu Akdeniz ve Karadeniz’de önemli 

bilimsel araştırmalar yapmış ve yönetim tedbirleri oluşturmuştur. Aşağıda ayrıntılı olarak 

incelenen söz konusu çalışmalar Türkiye ve AB’ye rehber olacak niteliktedir.  

Küçük ölçekli balıkçılık yönetiminde Ortak Balıkçılık Politikası’na ilişkin, tüzük, 

uygulama tüzüğü yönetmelik vb. mevzuat kullanılmaktadır. Mevzuat, 

düzenleyici/sınırlayıcı veya teşvik edici politikaların uygulamasını sağlamada 

kullanılmaktadır. Av yasakları, sezon, boy, avcılıkta kullanılan araç-gereç sınırlandırmaları 

düzenleyici/sınırlayıcı yönetim yöntemleri olarak sıralanabilir. Teşvik edici yöntemler ise 

mali destekler, istisnalar ve muafiyetler şeklinde ifade edilebilir. Küçük ölçekli balıkçılığın 

yönetiminde düzenleyici sınırlayıcı yöntemler ile teşvik edici yöntemler bu çalışmanın 

ilerleyen bölümlerin de ayrıntılı olarak incelenmektedir.  

Ülkemizde küçük ölçekli balıkçılık sektörü önemli yer tutmaktadır. Küçük ölçekli 

balıkçılığın yönetiminde rol alan kurumların ve sektöre yönelik çalışmaların detaylı şekilde 

ele alınarak, başarılarının ve eksikliklerinin belirlenmesi önemlidir. Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığının yönetim politikaları ve bilimsel çalışmaları ile diğer kurum ve 

kuruluşların çalışmaları Türkiye’de küçük ölçekli balıkçılık sektörünün yönetimini 

oluşturur. Söz konusu çalışmalar ilgili bölümde ayrıntılı olarak incelenmektedir. 
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4.1. FAO Kapsamında Küçük Ölçekli Balıkçılık Yönetimi 

Küçük ölçekli balıkçılık yönetimi konusunda dünyada Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü (FAO) uluslararası alana öncülük etmektedir. FAO’nun bölgesel kuruluşu olan 

Genel Akdeniz Balıkçılık Komisyonu’nun (GFCM) yetki alanı Akdeniz havzası, Ege, 

Marmara ve Karadeniz’dir. Türkiye’nin de üye olduğu GFCM, küçük ölçekli balıkçılık ve 

yönetimi konusunda bilimsel araştırmalar yapmaktadır. 2013 yılında, Malta’da 

gerçekleştirilen “Birinci Akdeniz ve Karadeniz’de Sürdürülebilir Küçük Ölçekli 

Balıkçılığın Üzerine Bölgesel Sempozyum” bu çalışmalardan en ön plana çıkanı olmuştur.  

FAO’ya göre balıkçılık yönetiminin tam ve net bit tanımı bulunmamaktadır. Ancak, FAO 

balıkçılık yönetimini; 

“Kaynakların üretkenliğinin devamı ve diğer balıkçılık hedeflerin 

gerçekleştirilmesi için bilgi toplama, analiz, planlama, danışmanlık, karar 

alma, kaynakların dağıtımı, oluşturulması ve uygulama faaliyetlerin 

gerektiğinde yaptırım, düzenleme veya yasa ile bütünleşik yönetimi sürecidir.” 

şeklinde tanımlanmıştır (FAO, 2002). 

Daha kısa veya başka tanımlar bulmak ya da yapmak mümkündür. Ancak, yukarıda 

belirtilen FAO tanımı en genel ve kapsamlı tanım olduğunu varsayılarak bu çalışmada 

temel balıkçılık yönetimi tanımı olarak ele alınmıştır. 

FAO, üye devletler ile birlikte çalışarak, balıkçılık alanında küresel politikalara, bilimsel 

araştırmalara ve ülkeler arasında takip edilecek temel politika ve prensiplerin 

belirlenmesine öncülük etmektedir. FAO’nu resmi internet sayfasında küçük ölçekli 

balıkçılık yönetimi için üç temel prensip belirlemiştir. Söz konusu prensipler;  

 Küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilir kalkınmaya katkısı kabul görmeli, 

 Küçük ölçekli balıkçılar ve sektörde çalışan işçiler toplumsal ve ekonomik 

yaşamdan dışlanmamalı, 

 Küçük ölçekli balıkçılık sektörünün ulusal ekonomiler ve gıda güvenliği için önemi 

kabul edilmeli, değerlendirilmeli ve pekiştirilmelidir. 

şeklinde ifade edilmiştir (FAO, 2015). 
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Ayrıca, FAO temel hedeflere erişmede, küçük ölçekli balıkçılık sektörüne bağımlı 

olanların karar alma süreçlerine katılımının desteklenmesi ve sektörde sosyal, ekonomik ve 

ekolojik sistemlerin bütünleşik yönetiminin sağlanması gerektiği belirtilmektedir (FAO, 

2015).  

FAO Küçük ölçekli balıkçılık yönetiminde beş temel yöntem belirlemiştir (FAO, Fisheries 

ve Aquaculture, 2015). 

 İnsanların ve toplulukların geçim kaynaklarına ve yoksulluğu azaltmaya 

yoğunlaşmak, 

 Avlanmadan markete arz zincirinde risk ve fırsatları araştırmak, 

 Küçük ölçekli balıkçılık yönetimi karar alma mekanizmasında haklara dayanan 

yönetim yaklaşımı ile politika, yasama, yönetim ve kurumsal düzenlemeler 

oluşturmak, 

 Dünya genelinde, katkıları, kısıtlamaları, zorlukları ve rolleri bakımından küçük 

ölçekli balıkçılığın bölgeler arası farlılıklarını ve benzerliklerini ön plana 

çıkartmak, 

 Küçük ölçekli balıkçılık koşullarına uygun metodolojilerle öğrenme ve bilgi 

kaynağı oluşturmak.  

FAO tarafından 1995 yılında oluşturulan “Sorumlu Balıkçılık İlkeleri
5
” Uluslararası 

alanda birçok ülke tarafından kabul edilmiş bir belgedir. Belgede küçük ölçekli balıkçılık 

yönetiminde tüm üye devletlerin kıyı ve küçük ölçekli balıkçılığın istihdam, gelir ve gıda 

güvenliğe katkısının tanınması gerektiği belirtilmektedir. Ayrıca, üye devletlerin, ulusal 

mevzuatta geleneksel yöntemlerle avlanan küçük ölçekli balıkçıların geçim kaynaklarının 

korunması, avlanma yöntemlerinin devamı ve gerektiğinde sulara erişimde ayrıcalıklı 

hakların verilmesi ve sektörde çalışanların haklarının korunması konularında düzenlemeler 

yapmaları gerektiği belirtilmektedir (Anonymous, 1995).   

Belgede, ayrıca taraf devletlerin küçük ölçekli balıkçılık hakkında sürdürülebilir koruma, 

yönetim ve kalkınma politikaların geliştirilmesi için geleneksel avcılık bilgilerinin ve 

kullanılan teknolojilerin araştırması ve belgelendirilmesi ile yükümlü oldukları ifade 

edilmektedir (Anonymous, 1995). Son olarak, uzun dönemli yönetim planları 

                                                 
5
 Code of Conduct for Responsible Fisheries 
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oluşturulurken küçük ölçekli balıkçıların çıkarlarının gözetilmesi gerektiği vurgulanmıştır 

(Anonymous, 1995). 

FAO gibi bilimsel çalışmalar yapan ve devletler arası uzlaşıyı sağlayan bir kuruluşun 

küçük ölçekli balıkçılık için yukarıdaki ayrıcalık ve gerekliliklerin korunması için getirdiği 

düzenlemeler küçük ölçekli balıkçılık için önemli kazanımlardır. FAO’nun bölgesel 

balıkçılık kuruluşları da yetki alanlarında balıkçılık yönetiminde uluslararası iş birliğinin 

sağlanması açısından önemli role sahiptirler.  

4.1.1. Akdeniz ve Karadeniz Havzalarında Uluslararası Balıkçılık 

Yönetimi 

Akdeniz ve Karadeniz havzalarında uluslararası alanda en kapsamlı faaliyet gösteren 

kuruluş Genel Akdeniz Balıkçılık Komisyonu (GFCM)’dir. FAO’nun bölgesel kuruluşu 

olan GFCM temel olarak bilimsel araştırmalar yapmak ve tavsiye kararları sunmakla 

yükümlüdür.  

Ülkemizin de üyesi olduğu GFCM, Karadeniz ve Akdeniz’de sürdürülebilir kalkınma ve 

işbirliğinin hedeflerini izleyebilmek için GFCM tarafından bir çerçeve program 

hazırlanmıştır. 10. Kalkınma Planı Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda 

GFCM yetki alanındaki denizcilik politikasında bir entegre yaklaşım planlamasına doğru 

gitmekte olduğu belirtilmektedir. Bu kapsamda, bölgesel deniz çevresi ve canlı kaynakları 

ile kıyı devletlerinin ekonomileri ve sosyal yapıların etkileşimine ışık tutabilmek adına, alt 

bölgesel seviyede, Akdeniz ve Karadeniz’in deniz ekosistemleri ile tam bağlantılı bir bakış 

açısı ile avcılık ve yetiştiriciliğin yönetiminde bölgesel ve bütünsel bir vizyon oluşturması 

hedeflenmektedir. GFCM bu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik bir çerçeve programını 

oluşturmuştur. 10. Kalkınma Planı Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda da yer 

verildiği hali ile söz konusu çerçeve programını faaliyete geçirebilmek üzere belirlenen 

çalışma programlarının yedi tematik alanı aşağıda sıralanmaktadır (Anonim, 2014). 

 Balıkçılıkta ekosistem yaklaşımı (EAF) 

 Veri toplamanın geliştirilmesi ve raporlama kapasitesi 

 Bütünleşik Kıyı Bölgesi Yönetimi (ICZM) kapsamında su ürünleri yetiştiriciliği ve 

su ürünleri avcılığı 

 Deniz Koruma Alanları (MPAs) ve yapay resifler 
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 Küçük ölçekli kıyı balıkçılığının geliştirilmesi 

 Akdeniz ve Karadeniz alanındaki su ürünleri avcılığı ve su ürünleri yetiştiriciliği 

yönetiminin güçlendirilmesi 

Küçük ölçekli balıkçılığın tematik alanlardan biri olarak belirlenmesi ve Akdeniz ve 

Karadeniz havzalarında küçük ölçekli balıkçılık yönetimi adına olumlu bir adım olarak 

algılanmalıdır. Su ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda ayrıca yukarda sıralanan 

yedi tematik hedefi gerçekleştirmek için Türkiye’nin gerekli kurumsal potansiyeli 

bulunmakla birlikte, stok araştırmaları, izleme programları ve geçmişe yönelik sağlıklı ve 

sürekli veriler bakımından önemli eksiklikler olduğu belirtilmektedir (Anonim, 2014). 

GFCM küçük ölçekli balıkçılık yönetimi konusunda yaptığı en önemli çalışma, 27-30 

Kasım 2013 tarihinde, Malta’da Birinci Akdeniz ve Karadeniz’de Sürdürülebilir Küçük 

Ölçekli Balıkçılık Üzerine Bölgesel Sempozyumu düzenlemek olmuştur. Sempozyumda 

küçük ölçekli balıkçılığın yönetimine ilişkin Gutiérrez tarafından hazırlanan “Akdeniz ve 

Karadeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılığın Yönetimin ve Ortak Yönetim Seçenekleri” adlı 

raporunda sektörün yönetimine ilişkin önemli tespitler ve öneriler bulunmaktadır. 

Gutiérrez’in Akdeniz’de küçük ölçekli balıkçılık sektörüne ilişin tespitlerine daha önceki 

bölümde yer verilmektedir. Sektörün geleceğine ilişkin önerilerine ise sonuç ve 

değerlendirme kısmında yer verilmektedir (Gutiérrez, 2013).  

4.2. AB’de Küçük Ölçekli Balıkçılık Yönetimi 

AB Ortak Balıkçılık Politikası’na (OBP) ilişkin ilk çalışmalar 1970'lerden itibaren başlar. 

Ancak, tüm topluluk çapında ortak bir politikanın oluşturulması 1983 yılını bulmuştur. 

1983 yılında ilk defa kurulan OBP ile balıkçılık bölgelerinin kullanımı ve satış yerleri için 

ortak kurallar belirlenmiştir. Topluluk sularına erişimde eşitlik prensibi benimsenmiştir. 

Ancak, küçük ölçekli balıkçı teknelerin kıyı bölgelerinde avlanabilmeleri ve faaliyetlerinin 

devamını garanti altına almak için 12 millik kıyı bölgelerinde geleneksel yollarla balık 

avlayan yerel balıkçıları korumak için; Birliğin, üye devletlerin bayrağını taşıyan teknelere 

ilişkin düzenlemelerine ve diğer üye devletler arasında önceden kurulmuş komşuluk 

ilişkilerine ilişkin düzenlemeler saklı kalmak koşuluyla balıkçılık faaliyetlerini düzenleme 

yetkisi ulusal devletlerin kıyı balıkçılarının erişimine ayrılmıştır (Anonymous, 2013). 

Küçük ölçekli balıkçılık için OBP’nin kuruluş aşamasında alınan en önemli karar olan bu 

12 millik kıyı şeridi kullanım avantajı hala geçerliliğini korumaktadır. 
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AB deniz yetki alanları yeni üyelerin Topluluğa katılımı ile genişlemiştir. Genişleyen 

sadece yetki alanı olmamış, yönetilecek tekne ve balıkçı sayısı da artmıştır. Özellikle 

İspanya ve Portekiz’in 1986 yılında AB’ye üyeliği ile AB’de küçük ölçekli tekne sayısı 

önemli ölçüde artmıştır. 1995 yılında İsveç ve Finlandiya’nın, 2004 yılında Polonya, 

Estonya, Litvanya ve Letonya’nın katılımı ile Baltık Denizi ve birçok küçük ölçekli tekne 

AB yetki alanına girmiştir. 

AB balıkçılık yönetimi AB’nin temel organları olan AB Konseyi, Komisyon ve 

Parlamento tarafından gerçekleştirilmektedir. AB Konseyi ve Parlamentosu yasama ve 

karar alma süreçlerinde etkin iken, AB Komisyonu da yürütme ve bütçenin yönetiminde 

etkindir. Balıkçılık konusunda kurulmuş bilimsel ve teknik AB kurumları da küçük ölçekli 

balıkçılık yönetiminde etkilidir. Ayrıca, üye devletler de kendi ulusal küçük ölçekli 

balıkçılık sektörlerine yönelik yönetim politikaları bulunmaktadır. AB küçük ölçekli 

balıkçılık sektörünün yönetimi söz konusu AB organları ve üye devlet organları arasındaki 

karmaşık iş birliği ve organizasyon ile yürütülmektedir. Tez çalışmasının bütünlüğünü 

bozmamak adına küçük ölçekli balıkçılık yönetiminde rol alan yasama ve yönetim 

organları ile yardımcı kuruluşlara ilişkin detaylı bilgilere EK-II’de yer verilmektedir. 

4.2.1.Tarihi Gelişme 

Ortak Balıkçılık Politikası’nın daha ilk yıllarından itibaren küçük ölçekli balıkçılığın 

korunduğunu ve özel önlemler alındığını söylenebilir. OBP’nin uygulanmaya başlandığı 

1983 yılından itibaren,12 millik kıyı alanları her üye devletin kendi ulusal balıkçılarına 

ayrılarak bu bölgede avcılık yapan küçük ölçekli balıkçılar bir nevi topluluğa üye olmanın 

getirdiği rekabetçi ortamdan izole edilerek geleneksel avcılık faaliyetlerine devam 

etmişlerdir. 2013 yılında yürürlüğe giren 1380/2013 sayılı OBP temel tüzüğünde de 12 

millik kıyı bölgesinin kullanımı ile ilgili olarak;  

“Üye devletler egemenlik ve yönetim haklarının bulunduğu 12 millik kıyı 

bölgesinde, Birliğin, üye devletlerin bayrağını taşıyan teknelere ilişkin 

düzenlemelerine ve diğer üye devletler arasında kurulmuş komşuluk ilişkilerine 

ilişkin düzenlemeler saklı kalmak koşuluyla balıkçılık faaliyetlerini söz konusu 

bölgede bulunan limanlarda geleneksel olarak balıkçılık yapan balıkçılarla 

sınırlama yetkisine 31 Aralık 2023 tarihine kadar sahiptir. (Anonymous, 2013).” 

şeklinde ifade edilmektedir. 
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1980’lerde ve 1990’larda AB’ye yeni üyelerin katılımı ile AB’nin hem yetkili olduğu deniz 

alanı genişlemiş hem de yönetilecek tekne sayısı artmıştır. 1986’da AB’ye üye olan 

İspanya ve Portekiz’de 1 Ocak 1987 tarihi itibariyle 12 m’den küçük tekne sayısı sırasıyla 

7.015 ve 7.376’tür
6
 (Anonymous, 2015). Söz konusu genişleme AB’de küçük ölçekli tekne 

sayısını önemli ölçüde artırmıştır. Tekne sayısındaki artışa bağlı olarak balıkçılık 

yönetiminde AB için iş yükü ve sorumlulukları da artmıştır. 

1995 yılında AB’ye üye olan Finlandiya ve İsveç’te 1 Ocak 1996 tarihinde mevcut 12 

m’den küçük tekne sayıları sırasıyla 3.807 ve 2.054’tür (Anonymous, 2015). 2005 yılında 

AB’ye üye olan ülkelerde 1 Ocak 2006 tarihi itibariyle 12 m’den küçük tekne sayıları; 

Malta’da 944, Polonya’da 670, Litvanya’da 196, Letonya’da 747, Estonya’da 1.476, 

GKRY’de 816, Slovenya’da 151’dir. AB’ye 2007 yılında katılan Bulgaristan ve 

Romanya’da 1 Ocak 2008 tarihi itibariyle 12 m’den küçük tekne sayısı sırasıyla 1.838 ve 

134’tür (Anonymous, 2015).
7
 

4.2.2. Planlama ve Strateji 

Avrupa Birliği politika ve stratejilerinde 2020 yılına kadar yapılması gereken işler ve 

ulaşılması planlanan hedefler “yeşil belge” ile belirlemiştir. Ortak Balıkçılık Politikası için 

bu planlar 22.4.2009 tarih ve COM(2009)163 sayılı Ortak Balıkçılık Politikası reformu 

için yeşil belge adlı planlama belgesi ile belirlenmiştir. Söz konusu belgede küçük ölçekli 

balıkçılığın kültürel ve sosyo-ekonomik öneminden dolayı korunması gerektiği 

vurgulanmış ve genel OBP düzenlemelerine ek olarak bu düzenlemelerden farklılaştırılmış 

küçük ölçekli balıkçılığa özgü düzenlemelerin oluşturulması gerektiğine vurgu yapılmıştır. 

Yapılacak düzenleme ve yönetim tedbirlerinin kıyı balıkçılığının ve balıkçıların 

faaliyetlerinden etkilenen stokların ekolojik sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlaması 

gerektiğine vurgu yapılmıştır (Anonymous, 2009). Ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi 

için olanakların sınırlı olduğu küçük kıyı balıkçılık bölgelerinde istihdam yapısının 

bozulması ve ekonomik yapının korunması önemlidir.  

                                                 
6
 Birliğe katılan ülkelere ilişkin bu ve takip eden paragrafta verilen istatistiklerde belirtilen yılın 1 Ocak günü 

verileri dikkate alınmıştır.  
7
 AB’ye 1995 yılında üye olan Avusturya; 2005 yılında üye olan Macaristan, Slovakya ve Çek 

Cumhuriyeti’ne ilişkin EU Fleet Register sayfasında resmi kayıt bulunamamıştır. Söz konusu ülkelerin 

denize kıyısı olamadığından AB’ye tekne kayıtları ile ilgili veri sağlama yükümlülükleri bulunmamaktadır.  



44 

 

4.2.3.Yasal Düzenlemelerde Küçük Ölçekli Balıkçılık 

Avrupa Birliği, 20 Aralık 1990 tarih ve 3944/90 sayılı balıkçılık ve yetiştiricilik 

sektörlerine yönelik tedbirlerin geliştirilmesine ilişkin tüzükte küçük ölçekli balıkçılık için 

bölgesel ve çok yıllı planların oluşturulmasını öngörmüştür. Hazırlanacak bölgesel planlar 

dâhilinde küçük ölçekli balıkçılık olarak değerlendirilecek tekneler, topluluk balıkçı kayıt 

sistemine kayıtlı, AB sularında avlanan ve üye devletlere ait 9 m’den küçük tekneler ile 12 

m’den küçük trol tekneleri şeklinde tanımlanmıştır. Söz konusu, bölgesel planların üye 

devletin tüm küçük ölçekli teknelerin kapsaması gerekmektedir. Ayrıca, üye devletlerin 

çok yıllı planları ile uyumlu olmalıdır. Planın uygulama süresi ise 1 Ocak 1991 ve 31 

Aralık 1992 tarihleri arası olarak belirlenmiştir (Anonymous, 1990).  

Küçük ölçekli balıkçılığın kıyı bölgelerindeki önemine değinen 3944/90 sayılı tüzükte, 

teknelerin yenilenmesi ve modernizasyonu için Topluluk tarafından saplanacak mali 

yardımlarda tekne boy kategorilerine göre mali yardımlarda farklılığa gidilmiştir. Küçük 

ölçekli balıkçılık sektörüne yönelik farklılaştırılmış politikaların yer aldığı söz konusu 

tüzükte bölgesel planlarda üye devletlerin yukarıda belirtilen dönemde, modernizasyonu 

veya  yenilenmesi yapılacak tekneler ile hurdaya çıkartılacak teknelere ilişkin 

programlarının yer alması gerektiği belirtilmiştir (Anonymous, 1990).  Bölgesel planlarda 

bulunması gereken asgari bilgiler ise; 

 Planın kapsadığı alan ve küçük ölçekli balıkçılığın tanımı 

 Son üç yılda yürütülen politikaların sonuçlarına ilişkin raporlar ve üye devletlerde 

küçük ölçekli balıkçılığın son durumu bulunmalıdır. Küçük ölçekli balıkçılığın son 

durumunu ortaya koymak için; 

 Küçük ölçekli balıkçılığın toplam av kapasitesi 

 Plan kapsamına giren bölgede küçük ölçekli teknelerin toplam kapasitesi 

 Plan kapsamına giren bölgede faaliyet gösteren diğer balıkçı tekneleri 

hakkında araştırma ve bilgileri 

 Plan kapsamına giren bölgede bulunan tahmini stoklar ve miktarı 

 Sektörün ihtiyaçları ve bu ihtiyaçların karşılanmasında kullanılacak kaynak ve 

tedbirler 

 Küçük teknelerin güçlü ve zayıf olduğu alanlar 
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 Planlama bölgesinde bulunması gereken tahmini optimum av kapasitesi 

(kapasite hedefi) 

 Tahmini yenilenmesi, dönüştürülmesi ve hurdaya çıkartılması gereken av 

kapasitesi miktarı 

 Planın gerçekleştirilmesi için gerekli yönetim tedbirleri ve kullanılacak mali 

kaynak miktarı 

 Plan ile çok yıllı rehber program arasındaki uyum 

 Topluluk destekleme çerçevesi ile uyum 

şeklinde sıralanmıştır (Anonymous, 1990). 

Küçük ölçekli balıkçılık sektörüne yönelik bu kapsamlı çalışma ile sektörün durumu tespit 

edilmiş ve tekne yenileme, modernizasyon veya avcılıktan çıkartma faaliyetlerinde küçük 

ölçekli balıkçılığın ihtiyaçlarını dikkate alan düzenlemeler getirmek hedeflenmiştir 

(Anonymous, 1990). 

1380/2013 sayılı tüzüğü açıklamalar kısmında ortak balıkçılık politikasının en 

başlangıcından beri hep tartışma konusu olan Üye Devletlerin egemenlik haklarını 

koruduğu 12 millik kıyı alanda, Birliğin üye devletlerin bayrağını taşıyan teknelere ilişkin 

düzenlemelerine ve diğer üye devletler arasında kurulmuş komşuluk ilişkilerine ilişkin 

düzenlemeler saklı kalmak koşuluyla,  üye devletler balıkçılık faaliyetlerini söz konusu 

bölgede bulunan limanlarda geleneksel olarak balıkçılık yapan balıkçılarla sınırlama 

yetkilerini 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullanmaya devam edeceklerdir (Anonymous, 

2013). Birlik, Üye Devletlere küçük ölçekli ve geleneksel yöntemlerle avcılık yapan 

balıkçılara özgü politikalar geliştirme hakkı tanımıştır. Üye Devletlerin genelde söz konusu 

12 millik kıyı bölgede avlanan küçük ölçekli balıkçıların haklarını korumak adına attıkları 

önemli bir adımdır. 

AB’de küçük ölçekli balıkçılığa yönelik yasal düzenlemeler OBP’yi düzenleyen tüzük, 

yönetmelik ve diğer düzenlemelerde yer almaktadır. 2013 reformu sonrası ortaya çıkan 

OBP temel tüzüğü, balıkçılık ve su ürünleri piyasasına ilişkin orta piyasa düzeni hakkında 

tüzük ile Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu’na ilişkin tüzüklerde küçük ölçekli 

balıkçılığa yönelik politikalar aşağıda belirtilmektedir.  
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1380/2013 sayılı OBP temel tüzüğünün 2. maddesinde sıralanan amaçlara bakıldığında (f) 

ve (i) fıkralarında kıyı balıkçılığının sosyo-ekonomik açıdan belirli bir yaşam kalitesine 

yükseltilmesinin ve kıyı balıkçılığının geliştirilmesinin hedeflendiği belirtilmektedir. 

Küçük ölçekli tekneler ile yapılan kıyı balıkçılığının sosyo-ekonomik öneminin 

vurgulanması ve balıkçılığın yoğun olarak yapıldığı sahil kesimindeki yerleşim yerlerinde 

sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 

açısından temel tüzüğün hedeflerinde yer alması yerinde ve sektör için önemli bir kazanım 

olmuştur (Anonymous, 2013).  

1380/2013 sayılı AB Ortak Balıkçılık Politikası temel tüzüğünde küçük ölçekli balıkçılığı 

korumak adına küçük ölçekli balıkçılara pozitif ayrıcalık tanıyan hükümler yer almaktadır. 

Bu hükümler arasında Danışma Konseyleri’nde temsile ilişkin olarak küçük ölçekli 

balıkçılık ve küçük çaplı su ürünleri yetiştiricilerinin söz konusu danışma konseylerinin 

çalışmalarına katılımı için gerekli ulaşım, konaklama gibi masrafların AB kaynaklarında 

karşılanmasına ilişkin hükümlerin bulunması küçük ölçekli balıkçılar adına önemli bir 

kazanımdır. Böylece küçük ölçekli balıkçılar sektör içerisinde seslerini duyurma ve 

yönetime katılma fırsatı elde etmişlerdir (Anonymous, 2013).  

Danışma Konseyleri AB’nin balıkçılık yönetiminde bölgeselleşme adına önemli bir 

adımdır. Komisyonun 2015/242 sayılı Danışma Konseylerinin faaliyetlerini detaylı olarak 

düzenleyen tüzüğü ile söz konusu konseylerin çalışmalarına küçük ölçekli balıkçıların 

katılımını sağlamak için danışma konseylerine bütçeden harcama yapma yetkisi vermiştir. 

Konsey toplantılarına küçük ölçekli balıkçıların temsilinde yeterli olmalarını garanti altına 

almak adına, Danışma Konseyi yetkileri küçük ölçekli balıkçıların temsilcilerinin sayısı ile 

bölgede bulunan küçük ölçekli tekne sayısının toplam temsilci ve tekne sayısı ile orantı 

olmasını sağlamak ile sorumlu tutulmaktadırlar (Anonymous, 2015). 

Küçük ölçekli balıkçıların faaliyetleri uzun yıllar ulusal devletlerin yönetiminde ve 

tekelinde kalsa da temel politikaları belirleyen AB, balıkçılık sektöründeki her alanda 

olduğu gibi küçük ölçekli balıkçılık alanında da yönetimde etkisini ve yetkisini arttırmıştır. 

Her ne kadar doğrudan balıkçılık yönetimi ile ilgili olmasa da AB “Entegre Kıyı Alan 

Yönetimi” ve “Entegre Denizcilik Politikası” ile AB giderek deniz sahasındaki yetkilerini 

artırarak ulusal yönetimlerin yetkilerini ve bağımsız politika üretme alanlarını 

daraltmaktadır. 
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4.2.4. Politikalar 

Ortak Balıkçılık Politikası reformu üzerine bilimsel önerileri ve uzun dönemli hedefleri 

belirleyen Yeşil Belge’de küçük ölçekli balıkçılık ile büyük ölçekli balıkçılık yönetiminde 

farklılığa gidilmesi önerilmektedir (Anonymous, 2009). 

AB’nin 11 Aralık 2013 tarih ve 1380/2013 sayılı Ortak Balıkçılık Politikası temel 

tüzüğünde küçük ölçekli balıkçılık ve kıyı balıkçılığının korunması için Ortak Balıkçılık 

Politikası’nın hedeflerinin sıralandığı madde 2’de sektöre yönelik politikalar geliştirilirken 

küçük ölçekli kıyı balıkçılığının sürdürülebilirliğine ve bu bölgelerin sosyo-ekonomik 

yapısına zarar verilmeyeceği, kıyı balıkçılığının sosyo-ekonomik yapısı dikkate alınarak 

destekleneceği ve şeklinde politikalar geliştirilmiştir (Anonymous, 2013). 

Sosyo-ekonomik yapının korunacağına yapılan vurgu aslında AB’nin yerel kalkınma, 

kırsal kalkınma ve sosyal uyum politikaları ile de paralel ve eş güdümlü bir amaçtır. 

Ayrıca, büyük ekonomik merkezlere göçün önlenmesi, kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi 

gibi hedeflerin gerçekleşmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Konunun dışına daha 

fazla çıkmadan AB’nin politikalarının bütünleşik olarak yönetildiğini açıklamak adına 

yukarıda özetlenen politikalar ve hedefler arasındaki karmaşık örgünün içerisinde küçük 

ölçekli balıkçılık yönetimi önemli bir yer tutmaktadır.  

AB’nin kontrol ve izleme faaliyetlerinde elektronik sistemlerden yararlanmaktadır. 20 

Kasım 2009 tarih ve 1224/2009 sayılı Ortak Balıkçılık Politikası’na uyum için bir topluluk 

kontrol sistemi kuran tüzüğün 9. maddesinde, boyu 12 m ve daha büyük teknelerin “tekne 

izleme sistemi” ile takip edileceği belirtilmektedir (Anonymous, 2009). 12 m’den küçük 

teknelere tekne izleme sistemlerinin kurulmaması küçük ölçekli balıkçılığın kontrolü ve 

denetlenmesi açısından bir eksikliktir. 

AB’nin balıkçılık ve yetiştiricilik ürünleri piyasasını düzenleyen 1379/2013 sayı ve 11 

Aralık 2013 tarihli tüzüğünde küçük ölçekli balıkçıların ürünleri için genel 

düzenlemelerden (veri toplama ve bildirim gibi) muaf tutulabileceği ve düzenlemeler 

getirilirken küçük ölçekli kıyı balıkçılığının geleneksel yapısının dikkate alınacağı söz 

konusu balıkçıların ürünlerinin satışında farklı uygulamalara gidilebileceği belirtilmektedir 

(Anonymous, 2013). Belirli miktarı geçmeyen ürünlerin piyasada doğrudan satılabileceği 

belirtilen tüzükte, küçük ölçekli balıkçıların alışa geldikleri yöntemlerle faaliyetlerini 

sürdürmelerine izin verilmektedir. Ancak, kısa vadede veri toplama faaliyetinden muafiyet 
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sektöre ekonomik avantaj sağlamakla birlikte yönelik uzun vadeli politikaların 

geliştirilmesi açısından eksikliğe sebep olması muhtemeldir. Değerlendirme ve öneriler 

kısmında veri toplamanın önemine ve sektöre muhtemel katkılarına daha ayrıntılı olarak 

değinilmektedir. 

4.2.5. AB’de Küçük Ölçekli Balıkçılığa Yönelik Mali Yardımlar 

Avrupa Birliği’nde küçük ölçekli balıkçılar AB’nin Ortak Balıkçılık Politikası kapsamında 

mali destek aracı olan Avrupa Balıkçılık Fonu (EFF-2007-2013) ve Avrupa Denizcilik ve 

Balıkçılık Fonu’ndan (EMFF-2014-2020) mali destek alabilmektedir. Ayrıca, kırsal 

kalkınma, politikası gibi araçlardan da destek alabilmektedir. Ulusal düzeyde de AB 

tarafından sınırlandırılmakla birlikte Üye Devletler kendi politikaları doğrultusunda mali 

destekler sağlayabilmektedirler. Küçük ölçekli balıkçılara mali yardımda büyük ölçekli 

balıkçılığa göre bazı kolaylıklar ve pozitif ayrıcalıklar sağlanmıştır. 1303/2013 sayılı 

AB’nin yapısal ve yatırım fonları için temel öncelik ve hedefleri belirleyen tüzüğünde ve 

balıkçılık sektörüne yönelik daha önce de belirtilen Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu 

(EMFF)’de küçük ölçekli balıkçılığın getirilmesi, yönetimin kolaylaştırılması ve 

kalkındırılması için özel hükümler yer almaktadır. Son yıllarda AB ekonomisine sanayi, 

iletişim gibi sektörlerden çok daha az katkı sağlayan ancak kıyı bölgelerinde sosyo-

ekonomik yapı ve sosyal yapı içerisinde büyük öneme sahip olan balıkçılık ve özellikle 

küçük ölçekli balıkçılık için önemli bir gelişme olarak kayda değerdir. 

AB balıkçılık sektörü için AB üye devletlerine 2007-2013 yıllarını kapsayan Avrupa 

Balıkçılık Fonu (EFF)’den eksenlere göre yapılan yardım miktarı yardım miktarı Tablo 

17’da yer almaktadır.  

EFF eksenlerinin konulara göre kapsamı:  

 1. Eksen: Balıkçılık filosunun uyumu (filo kapasitesini azaltma, küçük ölçekli 

balıkçılığın düzenlenmesi, güverte yatırımları) 

 2. Eksen: Yetiştiricilik, iç su balıkçılığı, işleme ve pazarlama 

 3. Eksen: Ortak çıkarlara yönelik tedbirler (su fauna ve florasının korunması, 

promosyon kampanyaları vb.) 

 4. Eksen: Balıkçılık bölgelerinin sürdürülebilir kalkındırılması (yerel kalkınma 

stratejileri, ekonomik aktivitelerin güçlendirilmesi) 
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 5. Eksen: Teknik yardım (EFF uygulanmasını kolaylaştıracak yönetim ve kamu 

hizmetlerinde teknik yardım) 

1198/2006 sayılı EFF’e ilişkin tüzükte EFF’in 1. ekseni kapsamında küçük ölçekli 

balıkçılığa mali yardım yapılacak faaliyetlere ilişkin hükümlerin yer aldığı 26. maddede, 

küçük ölçekli balıkçıların sigorta primi ödemelerine katkıda bulunulacağı ifade 

edilmektedir (Anonymous, 2006).  Aynı tüzükte küçük ölçekli balıkçıların ve balıkçılık 

filo yönetiminin sosyo-ekonomik etkilerini telefi etmek için yeni işe dindirme, genç 

balıkçıların profesyonel becerilerin geliştirilmesi için eğitim yardımları ile balıkçılıktan 

erken emekli olma durumda mali yardım sağlanacağı belirtilmektedir (Anonymous, 2006).  

EFF’in 4. ekseni kapsamında balıkçılık bölgelerinin sürdürülebilir kalkındırılması adı 

altında üye ülkelere toplam 554.201.000 Avro mali yardımda bulunulmuştur. Bu eksen 

kapsamında yapılan tüm yardımlardan özellikle küçük ölçekli balıkçılık faaliyetinin yoğun 

olarak gerçekleştirildiği bölgeler de yararlanabilmektedir. EFF’e ilişkin tüzükte 4. eksen 

kapsamında, balıkçılık bölgeleri arası işbirliğinin geliştirilmesi, ekonomik faaliyetlerin 

yeniden yapılandırılması ve çeşitlendirilmesi gibi faaliyetler desteklenmektedir. Ayrıca, 

balıkçılık ürünlerinde katma değer artışı, balıkçılık turizmi, çevre koruma için gerekli 

yatırımlara katkı sağlanmaktadır. Son olarak, söz konusu bölgelerin yerel kalkınma 

stratejilerinin oluşturulması için gerekli hazırlama, planlama ve uygulama giderleri için 

mali destek sağlandığı ifade edilmektedir (Anonymous, 2006). 
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Tablo 17: 2007 – 2013 dönemi için EFF’in öncelik eksenlerine göre üye devletlere göre 

dağılımı (1.000 Avro) (Anonymous, 2014). 

Üye Devlet/ 

Öncelik 

Ekseni 

1. Eksen 2. Eksen 3. Eksen 4. Eksen 5. Eksen Her ülke 

için 

toplam 

Toplam 

içindeki 

oranı(%) 

Belçika 14.259 800 8.502 1.900 800 26.262 %0,61 

Bulgaristan 8.001 36.004 20.002 12.001 4.000 80.010 %1,86 

Çek 

Cumhuriyeti 

0 14.427 11.324 0 1.355 27.107 %0,63 

Danimarka 32.980 23.289 57.991 15.960 3.456 133.675 %3,11 

Almanya 3.347 43.171 72.946 23.539 3.579 146.582 %3,41 

Estonya 15.265 24.584 21.210 19.282 4.228 84.568 %1,97 

İrlanda 29.937 6.246 5.047 788 250 42.267 %0,98 

Yunanistan 77.272 59.690 32.320 33.300 5.250 207.832 %4,83 

İspanya 473.719 327.624 258.259 52.790 19.499 1.131.891 %26,30 

Fransa 70.728 43.109 94.574 5.454 1.784 215.650 %5,01 

Hırvatistan 4.507 3.757 0 0 435 8.699 %0,20 

İtalya 163.905 110.778 97.181 31.275 21.204 424.343 %9,86 

GKRY 6.150 2.600 9.474 1.000 500 19.724 %0,46 

Letonya 26.197 52.320 30.300 11.238 4.961 125.016 %2,91 

Litvanya 4.869 30.795 9.684 6.694 2.672 54.713 %1,27 

Macaristan 0 30.209 2.519 0 2.041 34.770 %0,81 

Malta 2.935 910 3.982 0 545 8.372 %0,19 

Hollanda 16.913 7.379 16.903 4.987 2.395 48.578 %1,13 

Avusturya 0 5.202 12 0 45 5.259 %0,12 

Polonya 124.184 173.757 164.537 234.910 36.705 734.093 %17,06 

Portekiz 62.865 74.187 83.408 17.403 8.622 246.485 %5,73 

Romanya 6.222 123.719 29.991 53.978 16.736 230.646 %5,36 

Slovenya 2.164 7.141 7.574 2.164 2.597 21.640 %0,50 

Slovakya 0 11.432 896 0 684 13.012 %0,30 

Finlandiya 2.495 18.430 14.220 3.606 698 39.449 %0,92 

İsveç 13.111 10.933 20.133 7.755 2.733 54.665 %1,27 

Birleşik 

Krallık 

17.269 40.365 62.119 14.187 3.890 137.828 %3,20 

Her eksen 

için toplam 

1.179.295 1.282.857 1.135.107 554.210 151.665 4.303.134  

Toplam 

içindeki 

oran (%) 

%27,41 %29,81 

 

%26,38 %12,88 % 3,52 %100,00 %100,00 

 

EMFF, AB’nin hem OBP’ye hem de Entegre Denizcilik Politikası’na yönelik mali 

fonudur. Fonun toplam bütçesi 6.396.607.000 Avro’dur. Ortak yönetim ile finanse edilecek 

öncelikler ile doğrudan AB Komisyonu tarafından finanse edilecek öncelikler olmak üzere 

ikiye bölünmüştür. Ortak öncelikler AB Komisyonu ve Üye Devletler tarafından birlikte 
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yönetilen politika alanları için ortak finansman usulü ile yönetilmektir. Ortak yönetim için 

ayrılan bütçe 5.749.331.600 Avro iken AB Komisyonunun yetkili olduğu doğrudan 

yönetim tedbirleri için ayrılan pay ise 647.275.400 Avro’dur. Bütçenin politika alanlarına 

göre dağılımı Tablo 18’da yer almaktadır. 

Tablo 18: EMFF Bütçesinin Politika Alanlarına göre dağılımı (Avro) (Anonymous, 2014) 

    Ortak Yönetim 

 

 

Balıkçılık Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve 

Balıkçılık Bölgelerinin Sürdürülebilir 

Kalkındırılması, Pazarlama ve İşleme ile 

Teknik Yardımlar 

 

4.340.800.000 

Kontrol ve Yaptırımlar 580.000.000 

Veri Toplama  520.000.000 

Denizaşırı Bölgeler 192.500.000 

Depolama 44.976.000 

Entegre Denizcilik Yönetimi 71.055.600 

Toplam 5.749.331.600 

Doğrudan Yönetim 647.275.400 

Toplam 6.396.607.000 

 

EMFF’te yer alan tüm yapısal tedbirlerden ve mali yardım unsurlarından küçük ölçekli 

balıkçılar da tüm balıkçılar gibi yararlanabilmektedir. EMFF kapsamında küçük ölçekli 

balıkçıların yararlandığı ya da küçük ölçekli balıkçılığa öncelik, ayrıcalık, kolaylık, taviz, 

istisna ve pozitif ayrımcılık yapılan yapısal tedbirler bulunmaktadır.  

508/2014 sayılı EMFF Tüzüğünün açıklamalar kısmında, küçük ölçekli balıkçıların kıyı 

bölgelerindeki önemlerinden dolayı EMFF’ten ekonomik gelir kaynaklarının 

çeşitlendirilmesi için mali destek sağlanacağı ifade edilmektedir. Küçük ölçekli balıkçıların 

balıkçılık turizmi, restoran, çevre hizmetleri, güverte ve balıkçılık ve balıkçılık faaliyetleri 

konusunda eğitim gibi tamamlayıcı faaliyetler desteklenecek yatırımlar olarak 

sıralanmaktadır. 

Yine açıklamalar kısmında, sektörde iklim değişikliğini azaltmak ve enerji verimliliğini 

sağlamak adına yapılacak teknelerin modernizasyonu ve ana makinenin küçültülmesi gibi 

faaliyetlerde küçük ölçekli teknelere öncelik ve kolaylık sağlanacağı belirtilmektedir  (12 

m’den küçük teknelerde modernizasyonu yapılacak ve yeni konulacak motorun kW değeri 

açısından eskisinden daha büyük olamayacağı şartı belirlenmiştir) [MFF-Madde 41 (2-a)]. 

Ayrıca, iklim değişikliğini azaltmak enerji verimliliğini sağlamak için yapılacak motor 
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değiştirme ve modernizasyon yatırımları için ayrılan mali kaynağın %60’ından küçük 

ölçekli balıkçıların yararlandırılmasının hedeflendiği belirtilmektedir [madde 41 (8)]. 

Artan rekabet karşısında küçük ölçekli balıkçıları korumak ve kollamak için EMFF’te 

küçük ölçekli balıkçıların ürünlerinde daha fazla katma değeri artırıcı yatırımlara mali 

destek sağlanacağı belirtilmektedir. Küçük ölçekli balıkçıların geleneksel pazarlama 

yapılarını korumak amacıyla, ürünlerini işleme ve doğrudan pazarlama imkânları için 

gerekli yatırımlara mali destek sağlanması da fonda yer almaktadır. EMFF tüzüğünün 68. 

maddesinde olta balıkçılığı veya küçük ölçekli balıkçıların ürünlerini doğrudan 

pazarlamaları için gerekli yatırımların destekleneceği ifade edilmektedir [Madde 68 (1-c-

(iii)]. 

EMFF’e ilişkin Tüzükte küçük ölçekli balıkçılık uzunluğu 12 metreden daha küçük ve 

çekme ağı kullanmayan teknelerle yapılan balıkçılık faaliyetleri olarak tanımlanmıştır. 

Tüzüğün Avrupa Birliği’nin balıkçılık sektöründe önceliklerin sıralandığı 6. maddesinde, 

küçük ölçekli balıkçılığı da kapsayacak şekilde balıkçılık işletmelerinin rekabetçiliğinin ve 

sürdürülebilirliğinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca, yine öncelikler arasında yer 

alan, istihdamı artırmak ve bölgesel uyumu sağlamak adına; kıyı ve iç bölgelerde 

balıkçılığa ve su ürünleri yetiştiriciliğine bağımlı bölgelerde iç gücü mobilizasyonunu ve 

istihdam olanaklarını artırmak adına deniz ekonomisi ve diğer sektörlerde ekonomik 

faaliyetlerin çeşitlendirilmesi hedeflenmektedir. Küçük ölçekli balıkçılığın yapıldığı söz 

konusu bölgelerde sosyo-ekonomik yapıda bozulmalara sebep olmadan balıkçılık 

faaliyetlerinin sınırlandırılması ve balıkçıların diğer sektörlere kaydırılması 

hedeflenmektedir. Söz konusu politika, küçük ölçekli balıkçıların ekonomik ve sosyal 

olarak kollanması adına önemli bir öncelik ve hedeftir [madde 6 (4)]. 

EMFF elbette balıkçılık, su ürünleri ve denizcilik sektörüne yönelik bir mali fondur. 

Yukarıda belirtilen mali yardımların gösterilme amacı küçük ölçekli balıkçılığın 

endüstriyel balıkçılık ile aynı alanlarda mali destek alabileceği hatta bazı alanlarda sadece 

küçük ölçekli balıkçılığın mali destek alabileceğini ortaya koymaktır. Küçük ölçekli 

balıkçılığa yapılan pozitif ayrımcılık sektörün korunması için önemli bir adım olup yeterli 

değildir. EMFF ile yukarıda belirtilen mali destek verilecek alanlar 1379/2013 ve 

1380/2013 sayılı tüzüklerde belirtilen politikalar doğrultusunda belirlenmiştir. 
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4.2.6. AB’de Balıkçılık Sektörü Hakkında Veri Toplama ve Bilimsel 

Araştırmalar 

Veri Toplama Çerçevesi 2000 yılında oluşturulup 2008 yılında reform sürecinden 

geçmiştir.  25 Şubat 2008 tarih 199/2008 sayılı Konsey Tüzüğü ile düzenlenen su ürünleri 

hakkında veri toplama çerçevesi, Ortak Balıkçılık Politikası’nın yürütülmesinde 

kullanılacak bilimsel tavsiye oluşturulmasına altlık oluşturulması için meydana 

getirilmiştir. Tüzük, balıkçılık sektörü hakkında sosyo-ekonomik, biyolojik, teknik ve 

çevreye ilişkin veriler toplanmasına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Bu kapsamda, filo 

ve faaliyetleri, avlanan ürünler hakkında biyolojik veriler, stokların durumu ve faaliyetlerin 

çevre ve deniz ekosistemi üzerindeki etkisi vb. veriler toplanmaktadır.  Verilerin 

toplanması üye devletlerin görevidir (Anonymous, 2008).  

Verilerin değerlendirilmesi ve bilimsel tavsiyelerin oluşturulmasından ise Balıkçılık için 

Bilimsel, Teknik ve Ekonomik Komitesi (STECF) sorumludur. STECF,  bilimsel 

tavsiyeleri ve değerlendirme raporlarını teknik uzmanlar tarafından yapar bu uzmanlar 

STECF uzmanları olabileceği gibi bağımsız uzmanlar da olabilmektedir. STECF 

kararlarının AB kurumları üzerinde bağlayıcı özelliği yoktur. Ancak, AB Komisyonu ve 

diğer AB organları STECF’in bilimsel tavsiyeleri politika geliştirme ve yönetim 

tedbirlerinde kullanmaktadırlar (Anonymous, 2015).  

Verilere erişimi sağlamak adına AB iki yılda bir su ürünlerine ilişkin istatistikleri kitapçık 

şeklinde yayınlamaktadır. Ayrıca, AB’nin resmi istatistik kurumu olan Eurostat 

kapsamında balıkçılık sektörüne ilişkin istatistiklere ulaşılabilmektedir. Ancak, istihdama 

ilişkin veriler Türkiye’de TÜİK verilerinde olduğu gibi balıkçılık sektörüne özgü olarak 

verilmemekte olup tarım, ormancılık ve balıkçılık birlikte değerlendirilmektedir (Eurostat, 

2015).  

AB filo kayıt sistemi de balıkçı teknelerine ilişkin verilerin toplandığı herkese açık bir veri 

ağıdır. AB filosuna ilişkin boy, ağırlık, üye devletler, kullanılan av gerecine göre veri elde 

etmek mümkündür. Kayıt sistemi online olarak http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm 

internet adresi üzerinden herkesin kullanımına açıktır (Anonymous, 2015). 

http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm
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4.2.7. Planlama ve Uygulamada Yaşanan Güçlükler 

Planlamada Ortak Balıkçılık Politikası’nın ilk yıllarında özellikle büyük ölçekli balıkçılık 

ve Üye Devletler ile AB’nin yetki alanlarının belirlenmesi gibi alanlara ağırlık verilmiş 

küçük ölçekli balıkçılığı doğrudan hedef alan politikalar oluşturulmamıştır. AB filosunda 

1981’de Yunanistan’ın, 1986’da İspanya ve Portekiz’in Topluluğa katılımı ile küçük 

ölçekli balıkçı sayısı önemli ölçüde artmıştır. Küçük ölçekli balıkçılığa yönelik özel 

planlamalar 1990 yılında Ortak Balıkçılık Politikası’nın geliştirilmesine yönelik 

çalışmalarda bölgesel planlarla küçük ölçekli balıkçılığın araştırılması hedeflenmiştir 

(Anonymous, 1990). 1990’ların sonunda ve 2000’lerde genel politikalar içerisinde küçük 

ölçekli balıkçılığı koruyan özel ifadeler yer almaya başlamıştır. 2010’lı yıllarda ise küçük 

ölçekli balıkçılığa yönelik politikalar daha kapsamlı hale gelmiştir. Ancak, henüz AB’nin 

sadece küçük ölçekli balıkçılığa yönelik bir tüzüğü ya da uygulaması bulunmamaktadır. 

Son hali ile yeni Ortak Balıkçılık Politikası ilk yıllarına göre küçük balıkçılık yönetimi 

açısından daha fazlasına ihtiyaç olsa da gelinen noktada önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.  

Tekne türlerinin ve avlanma yöntemlerinin çeşitliliği küçük ölçekli balıkçılığın yönetimde 

büyük sorunlara neden olmaktadır. AB Parlamentosu raportörü Ferreira, özellikle, küçük 

ölçekli balıkçılık hakkında veri eksikliğinin giderilmesinin yönetim politikalarının 

verimliliğinde ve etkinliğinde kilit faktör olduğunu ifade etmektedir. Küçük ölçekli 

teknelerin ne zaman, nerede ve nasıl avlandıklarının bilinmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

(Ferreira, 2012). 

OBP reformu öncesi, OBP’nin yönetime katılım ve bölgeselleşme konusunda 

eksikliklerinin olduğunu kendi makalelerinde dile getiren Jonhson ve Prime
8
, ayrıca kıyı 

balıkçılığı ile endüstriyel balıkçılığın farklı farklı yönetim tedbirleri ile yönetilmesi 

gerektiğini, bu değişikliklerin 2013 reform sürecinde dikkate alınması gerektiğini 

belirtmektedir (Johnson ve Prime, 2009).  Johnson ile 8 Ağustos 2015 tarihinde yapılan 

elektronik posta yazışmasında OBP’nin hala 3 konuda eksiklerinin olduğunu dile 

getirmiştir:  

                                                 
8
 Magnus Johnson ve Mark Prime Hull Üniversitesinde (İngiltere), Çevre ve Deniz Bilimleri Merkezinde 

Öğretim Üyesidir. 
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 AB balıkçılık düzenlemelerinde tek tip uygulamanın her şeyin çözümü olarak 

görmektedir. Kıyı balıkçılığı ile açık deniz balıkçılığı için farklı düzenlemelerin 

bulunması gereklidir. 

 Küçük ölçekli balıkçılığın deniz koruma alanlarının çevresinde yapılan diğer 

düzenlemelerden olumsuz etkilenmektedir. 

 Son olarak, maksimum sürdürülebilir ürün
9
 uygulaması modası geçmiş bir 

kavramdır (Johnson, 2015).  

Johnson ve Prime, küçük ölçekli balıkçılık için AB düzeyinde tanım getirmenin sorunlu 

olduğunu, bu sebepten üye devletlere küçük ölçekli balıkçılığın tanımını bölgesel düzeyde 

yapmalarına izin verilmesi gerektiğini savunmaktadırlar (Johnson ve Prime, 2009). Ancak, 

AB mevzuatında küçük ölçekli balıkçılık tanımının yer almasının sektörün yönetimine 

getirdiği kolaylıklar göz ardı edilmemelidir. Üye devletlerin keyfi ve OBP’nin hedefleri 

dışına çıkan bir düzenleme getirmemeleri için bölgesel tanımlar üye devletler tarafından 

değil, AB’ye bağlı danışma konseyleri tarafından bölgede bulunan filo, avlanan türleri ve 

avlanma geleneklerini dikkate alarak yapılması daha uygun olacaktır. AB’nin araştırmalar 

ve sektör temsilcilerinin danışma konseylerine katılım konusunda küçük ölçekli balıkçılara 

söz hakkı verse de yönetim politikalarında bölgesel farklıkları gözeten politikalar 

bulunmamaktadır.  

AB’nin 2015 yılından itibaren aşamalı olarak yürürlüğe koyduğu karaya çıkartma 

zorunluluğu çerçevesinde avlanan tüm ürünler karaya çıkartılmak zorundadır. Iskarta 

oranını azaltmaya yönelik bu politika aslında endüstriyel ve genellikle trol gemilerinin 

sebep olduğu ıskartayı azaltmaya yöneliktir. AB, ıskarta avın karaya çıkarma 

zorunluluğunun getirilmesi ile ıskarta oranının düşük olduğu küçük ölçekli balıkçılık 

üzerinde etkilerini ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirmiştir. Söz konusu araştırma ile, 

küçük ölçekli balıkçılık konusundaki uzmanların görüşlerini ve küçük ölçekli balıkçıları ile 

görüşmeler yaparak bazı bulgular elde edilmiştir. Karaya çıkartma zorunluluğu balıkçıların 

yakıt ve işçi masraflarını artıracağı tespit edilmiştir. Daha seçici av araçlarının alımının da 

ekipman giderlerini artıracağı belirlenmiştir. Ayrıca, karaya çıkartılan ıskarta ürünler 

yüzünden zaman kaybedecekleri ve avda geçen sürenin azalacağı tespit edilmiştir. 

                                                 
9
 Maksimum sürdürülebilir ürün, belirli bir mevsim veya dönem süresince bir stokun sürdürülebilirliği 

bozmayacak şekilde söz konusu stoktan avlanabilecek maksimum ürün miktarını ifade etmektedir. 
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Balıkçılık uzmanları, karaya çıkartma zorunluluğunun küçük ölçekli balıkçılık sektöründe 

istihdamı da azaltacağı yönündeki görüşlerine yer verilmiştir (Anonymous, 2015).  

Karaya çıkarma zorunluluğunun küçük ölçekli balıkçılık üzerinde lojistik, ekonomik ve 

izleme politikalarına olumsuz etkilerini gidermek için geliştirdiği stratejilere de yer 

verilmiştir. Uzmanlar, karaya çıkartma zorunluluğu karşısında küçük ölçekli balıkçılığı 

korumanın toplam müsaade edilebilir av miktarı (TAC) uygulamasına dayanmayan yeni 

bir yöneyim anlayışının oluşturulması ile sağlanabileceğini belirtmektedirler. Ayrıca, 

ıskarta yönetimi konusunda eğitim, avlanan ürünlerin yerel pazarda satışının teşvik 

edilmesi ve daha sıkı yönetim tedbirlerinin uygulanmasın da karaya çıkartma 

zorunluluğunun küçük ölçekli balıkçılık üzerindeki etkilerin azaltabileceği belirtilmektedir 

(Anonymous, 2015). 

Bu noktada küçük ölçekli balıkçılar için AB mevzuatı ve politikaları karmaşık ve takip 

etmesi zor iken, AB için de küçük ölçekli balıkçılığı yönetmek, yönlendirmek ve 

politikalar geliştirmek de o kadar zordur. AB’de küçük ölçekli balıkçılığın başarısı bu iki 

tarafın söz konusu güçlüklerin üstesinden gelmedeki başarısına bağlıdır.   

Küçük balıkçılar için AB politikaları karmaşık ya da doğrudan onların ihtiyaçlarına hitap 

etmediği gibi, AB için de küçük, kalabalık ve bölgeden bölgeye değişen geleneksel 

yöntemlerle sürdürülen küçük ölçekli balıkçılığı yönetmek ve uygun politikalar geliştirmek 

oldukça zor ve zahmetlidir. 

Küçük ölçekli balıkçılığın tanımını yetersiz gören bazı bilim insanları, sektörün heterojen 

yapısını dikkate alan yeni bir tanımın yapılması savunmaktadırlar. ICSF Belçika Sekreteri 

olan O’Riordan’a göre, küçük ölçekli balıkçılık bölgesel yerel veya ulusal seviyede küçük 

ölçekli tanımının yapılmasının önemine değinmiştir. Yapılacak tanımlar bölgesel 

farklılıkları, jeomorfolojiyi, çevre şartlarını ve deniz yatağının yapısını dikkate alarak 

yapılması gerektiğini ifade etmektedir. AB’nin sadece 12 metreden küçük ve çekme ağı 

kullanmayan teknelerle yapılan avcılığı küçük ölçekli balıkçılık olarak tanımlaması, sadece 

iki kriter, boy ve kullanılan ekipman, yönünden sınırlama getirilmesi etkin bir küçük 

ölçekli balıkçılık yönetimi açısından yetersiz görülmektedir. Bölgeler arası farklılıkları 

dikkate alarak oluşturulacak tanımlara ek olarak tanımlamada boy ve motor gücü gibi 

kriterlerde de esnekliğe izin verilmesi gerektiğini savunmaktadır (O'Riordan, 2012). 
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Ayrıca AB’de sadece denizde küçük ölçekli balıkçılığın Birlik yönetiminde olması, içsu ve 

lagünlerin ulusal devletlerin kontrolünde olması da yönetim ve uygulamalarda karşılaşılan 

bir eksiklik ve sorundur. Tez çalışması sırasında, AB’ye ait veri kaynaklarında iç su 

balıkçılığına ilişkin verilerin bulunamaması da başka bir önemli bir eksikliktir. İç sulara 

ilişkin tekne, av miktarı gibi konularda üye devletlerin veri toplama ve elde edilen bilgileri 

AB’ye bildirme zorunluluğu bulunmamaktadır.  

4.3. Türkiye’de Küçük Ölçekli Balıkçılık Yönetimi 

4.3.1. Genel Durum 

Ülkemizde balıkçılık ile ilgili tüm politikaların ana dayanağı 1971 yılından beri yürürlükte 

olan 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’dur. Türkiye’de balıkçılık yönetiminden sorumlu 

kurum Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’dır. Bakanlık bünyesinde 2011 yılında 

kurulan balıkçılık ve su ürünleri sektörlerinin yönetiminden sorumlu Balıkçılık ve Su 

Ürünleri Genel Müdürlüğü bulunmaktadır. Söz konusu Genel Müdürlük Türkiye’de 

3/6/2011 tarih ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca (10.Madde) aşağıda sıralanan 

görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur: 

a) Denizlerde ve iç sularda sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği ile 

avcılığının esaslarını belirlemek ve bunları teşvik etmek. 

b) Balıkçı barınakları ve balıkçılık altyapı tesisleri kurulması, işletilmesi ve 

denetlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek ve denetimini yapmak. 

c) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını korumak, koruma, üretim ve yetiştiricilik 

alanlarını belirlemek ve bu alanları zararlardan koruyacak tedbirleri almak. 

ç) İthal ve ihraç edilecek balıkçılık ve su ürünleri ile girdilerine ilişkin esasları 

belirlemek. 

d) Balıkçılık ve su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi ve verimliliğin 

arttırılması ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, kontrol ve denetimleri yapmak ve 

yaptırmak. 

e) Balıkçılık ve su ürünleri üretiminin ve verimliliğin arttırılması için gerekli 

girdilerin tedarikine ilişkin tedbirleri almak. 

f) Balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun istihsal sahalarına ilişkin esasları 

belirlemek, istihsal vasıtalarının asgari vasıf ve şartlarını, kiralanma ve kullanılma 

esaslarını belirlemek. 
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g) Balıkçılık ve su ürünleri üretim, geliştirme ve araştırma projeleri ile ilgili 

çalışmalar yapmak. 

ğ) Balıkçılık ve su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile ilgili bilgi sistemi 

oluşturmak.  

h) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

Genel Müdürlüğe faaliyetleri yürütmede il ve ilçelerde örgütlenmiş olan taşra teşkilatı 

yardımcı olur. 43 il teşkilatında Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlükleri kurulmuştur. 

Söz konusu şube müdürlüklerinin görevleri “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra 

teşkilatının Görevleri, çalışma Usul ve esasları Hakkında Yönerge” ile düzenlenmektedir. 

Bu kapsamda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüklerinin görevleri; 

a) Su ürünlerinin ve su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde işletilmesi 

ve geliştirilmesini sağlamak, buna yönelik koruma önlemlerini gerçekleştirmek, 

avcılık ve yetiştiricilik ile pazarlanmasına, balıkçı barınakları ile balıkçılık ve su 

ürünleri alt yapılarının geliştirilmesi ve işletilmesine, su ürünleri ile ilgili her türlü 

bilgi ve belge toplanmasına ve bu bilgilere yönelik kayıt sisteminin geliştirilmesine 

ilişkin düzenlemeleri uygulamak, getirilen düzenlemeler kapsamında izleme, 

kontrol ve denetim ile cezai müeyyideleri gerçekleştirmek, 

b) Balıkçılık ve su ürünleri kaynaklarını koruma, üretim ve yetiştiricilik alanlarını 

belirleyerek, bu alanlarda koruyucu tedbirleri almak, 

c) Su ürünleri üretim potansiyeline uygun geliştirme projeleri hazırlamak ve/veya 

hazırlatmak. 

ç) Su ürünleri ile ilgili inceleme, değerlendirme çalışmaları yapmak, Bakanlığın 

belirlediği esaslar dâhilinde ve yetkisi ölçüsünde ilde her türlü teşvik ve koruma 

tedbirlerinin alınmasını, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine uygun üretim 

alanları ve balıkçı barınaklarına ilişkin esasları, üretim araçlarının asgari vasıf ve 

şartlarını kiralanma ve kullanılma esaslarını üretim alanlarının kiralanmasını ve 

işletilmesini ve buralarda verimliliğin artırılmasını sağlamak su kaynaklarının 

kirletilmesini önleyecek ve su ürünlerini korumaya yönelik tedbirler almak, 

d) Amatör ve ticari balıkçılık ile ilgili düzenlemeleri, gerekli işlem ve denetlemeleri 

yapmak, 

e) Akarsu ve kuru dere yataklarından kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması ve 

işletilmesi faaliyetlerine ilişkin su ürünlerini korumak adına çevresel etki 

değerlendirme çalışmalarını yürütmek, 

f) Alıcı ortam su kirliliği çalışmaları, atık su kirliliği denetimi işlemleri gibi 

koruyucu ve sürdürülebilir su üretimini sağlayıcı işlemler yapmak, 
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g) Görev alanı ile ilgili bilgi ve yeni teknolojileri balıkçılara ve su ürünleri 

yetiştiricilerine ulaştırmak, tüketicileri bilgilendirmek, 

ğ) Balıkçılar ve diğer sektör paydaşları için eğitim programlarını ve projeleri 

uygulamak, 

h) Kayıt sistemleri veri girişleri ve kayıt sistemlerine dayalı destekleme 

uygulamalarını yapmak, 

ı) Av kotalarının takip ve denetimini yapmak 

i) Su ürünleri istihsalinde bulunacak gemiler ve kişiler için ruhsat tezkerelerini, 

avlanma izinlerini düzenlemek, ruhsat tezkerelerinin vize işlemlerini yapmak, 

j) Yasa dışı, kayıt dışı ve düzensiz avcılığın önlenmesine yönelik olarak, deniz ve 

içsu alanlarında, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde 

kontrol ve denetim faaliyetlerinde bulunmak, 

k) Yasak vasıta ve usullerle yapılacak araştırmalar için verilen iznin, uygulamasını 

takip ve kontrol etmek. 

l) Nesli tehlikede olan türlerin ticareti ile ilgili işlemleri yürütmek, 

m) Su ürünleri ile ilgili menşe ve nakil belgelerini düzenlemek veya düzenletmek 

ve denetlemek, 

n) İlçelerden gelen bilgiler ve talepler göz önünde bulundurularak balıklandırma 

ihtiyacının teminine yönelik işlemleri yürütmek, 

o) Çevre dostu üretim modellerinin uygulanmasını sağlamak 

ö) Balıkçılık idari binalarının işletilmesini sağlamak, 

p) Diğer mevzuat ve il müdürü tarafından verilecek benzeri görevler yapmak, 

şeklinde sıralanmıştır (Anonim, 2014). 

Balıkçılık konularında bilimsel araştırmalar yine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

bünyesinde bulunan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile Bakanlığa 

bağlı 3 su ürünleri araştırma enstitüsü tarafından yapılmaktadır. Bu enstitüler; Su Ürünleri 

merkez araştırma Enstitüsü (Trabzon) , Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü ve Akdeniz 

Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (Antalya)’dür. İstatistiki veriler ise BSGM’nin İstatistik 

ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı ve TÜİK tarafından tutulmaktadır. Ancak, TÜİK, 5 

metreden küçük balıkçı teknelerine istatistiklerde yer vermemektedir (Üstündağ, 2015).  
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Denetleme, kontrol ve izleme faaliyetlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığına yardımcı olmaktadır. Teknelerin denetlenmesi, kontrolü, boy, tür 

ve kullanılan ekipman sınırlandırmalarına uyum konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığına 

büyük iş düşmektedir. Ayrıca, baraj göllerinin kullanımı konusunda Devlet Su İşleri Genel 

Müdürlüğü yetkilidir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı da yekti alanına giren konularda 

balıkçılık yönetimine müdahil olmaktadır (Gündoğdu, 2015).  

Gutiérrez’e göre, Türkiye’de yerelleşme ya da bölgeselleşmeye yer verilmemiştir. Merkezi 

yönetim anlayışı benimsenmiştir. Yerel yönetimlere düzenleme getirme yetkisi 

verilmemiştir (Gutiérrez, 2013). Ancak son yıllarda balıkçılıkların oluşturduğu 

kooperatiflerin sayısı hızla artmıştır. Onuncu Kalkınma Planı Su Ürünleri Özel İhtisas 

Komisyonu Raporuna göre, Türkiye’de mevcut 560 adet su ürünleri kooperatifi 

bulunmaktadır. Kooperatiflerin toplam üye sayısı 30.042’dir. Ayrıca, 1163 sayılı Kanun ile 

kurulmuş Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik sayısının 15 olduğu ve söz konusu birliklerden 

12 tanesinin Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliğine üye olduğu ifade edilmektedir 

(Anonim, 2014) 

Bazı istisnai yerel balıkçı grupları kendi faaliyetlerini kendi kuralları ile 

düzenlemektedirler. Alanya’da fanyalı ağlarla avlanan bir balıkçı grubu kendi aralarında 

avcılık faaliyetinde bulunmayı sıraya koyarak herkesin eşit ve verimli av geçirmesini 

sağlamışlardır (Gutiérrez, 2013). Bunun gibi örneklerin artması küçük ölçekli balıkçıların 

yerel ihtiyaçlara göre kendi kuralları ile faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamada daha 

etkin olabilirler.  

Türkiye’de sektör temsilcilerinin yönetime katılımı ve temsil gücü ile bilimsel 

araştırmaların yapılması yönünden büyük eksiklikler bulunmaktadır. Sektörün sosyo-

ekonomik durumu ve bölgelere göre balıkçılık sektörünün karakteristik yapısı hakkında 

Bakanlıkça yapılmış veya yayınlanmış bir çalışma bulunmamaktadır. Balıkçılık ve küçük 

ölçekli balıkçılık sektörünün sosyo-ekonomik ve filo yapısı ile avcılık gelenekleri ve 

bölgeler arası farklılıkların belirlenmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ya da 

bu konularda yetkili diğer bakanlık veya kurumlarca ağırlık verilmelidir. 

 Su ürünleri üretici örgütlerinin güçlendirilmesine ilişkin eşleştirme projesi ile üretici 

örgütlerinin kapasitesi güçlendirilerek yönetime katılma ve sektörü yönlendirme 

konularında daha etkin konuma getirilmeye çalışılmaktadır. Projenin,  ülkemizde sektör 
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paydaşlarının yönetime katılımı, sorunların yerelde ve yerinde çözü gibi konularda 

gelişmeye katkı sağlaması beklenmektedir.  

AB’nin politika ve uygulamalarında büyük ve küçük ölçekli balıkçılık farkı ile bu iki 

sınıflandırmaya göre politika farklılaştırması ülkemize göre daha belirgindir. Küçük ölçekli 

balıkçılık yönetiminde de AB, söz konusu faaliyet grubuna özgü ve doğrudan bu kategoriyi 

hedef alan politikalar geliştirmede ülkemizden daha önde ve ilerlemiş durumdadır. 

4.3.2. Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalarda Küçük Ölçekli Balıkçılık 

Ülkemizde 2013 yılından itibaren stokların korunması, av baskısının azaltılması ve 

sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için, 2013 yılında on iki metre ve üzerindeki 

(Anonim, 2012) 2014 yılından itibaren on metre ve üzeri balıkçı gemisini kendi isteği ile 

avcılıktan çıkaran gemi sahiplerine mali destek sağlanmaktadır (Anonim, 2014). Söz 

konusu mali yardım kapsamında,  2013 yılında 407 gemi, 2014 yılında 529 gemi ve 2015 

yılında 274 gemi avcılıktan çıkartılmıştır (Anonim, 2015). Av çabasını azaltmaya yönelik 

bu politika ile büyük ölçekli tekneler avcılıktan uzaklaştırılarak stoklar daha çok küçük 

ölçekli balıkçıların kullanımına bırakılmaktadır (Gündoğdu, 2015). 

Tablo 19: 2015 yılında tekne boy kategorilerine göre balıkçı teknesini avcılıktan 

çıkartanlara sağlanan mali yardım miktarı (Er, 2015) 

Gemi boyu (m) 10-20,9 21-30,9 31-34,9 35-45,9 46 ve üzeri 

Metre başına 

destekleme miktarı (TL) 
10.000 15.000 20.000 30.000 35.000 

 

Onuncu Kalkınma Planı Su Ürünleri Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda, su ürünleri 

sektörünün ülke ekonomisine katkısının artarak devam etmesinin sağlanması, dünyanın en 

ucuz ve insan beslenmesinde temel besin maddesi olan sağlıklı protein kaynağının 

korunması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, sektörün gıda güvenliğine olan 

katkısı yanında, özellikle küçük ölçekli balıkçılıkla kıyı bölgelerimizde yaratılan istihdam, 

avcılık ve yetiştiricilik üretimi ile işlenmiş ürün ihracatı yoluyla ekonomiye olan katkısının 

artarak devam etmesi hedeflenmektedir (Anonim, 2014).  

AB ile uyum çerçevesinde 2001 yılında 12 m'den büyük teknelere avladıkları balıklara 

ilişkin kayıt zorunluluğu getirilip, avlama gücünün doğrudan kontrolü ve stoklar 

üzerindeki aşırı avlama baskısının azaltılması hedeflenmiştir (Çeliker ve ark., 2006). 
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Ayrıca, 3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ ile yapılan 

kıyı şeridine trol ve gırgır ağları kullanan teknelerin belirli uzaklık ve derinlikten az olan 

bölgelerde avlanması yasaklanmıştır. Tebliğin 12(8). maddesine göre gırgır ağlarını 

kullanan tekneler 24 m’den daha sığ sularda kullanımı yasaklanmıştır. Ayrıca 9., 10. ve 11. 

maddeler ile trol ağlarına ilişkin çeşitli bölgelerde sahilden uzaklık ve derinlik yasakları 

belirlenmiştir (Anonim, 2012). BSGM uzmanı ile yapılan görüşmede söz konusu 

sınırlandırma ile kıyı şeridi gırgır ve trol gemilerin faaliyetlerine kapatılarak söz konusu 

bölgedeki stokların sadece küçük ölçekli teknelerin avcılık faaliyetlerine ayrılmıştır. 

Dolaylı yoldan küçük ölçekli balıkçılığa kıyı bölgelerine erişim konusunda ayrıcalık 

sağlanmıştır. Böylelikle küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliğine katkıda bulunulduğu 

belirtilmiştir (Gündoğdu, 2015).  

Ülkemizde Ulaştırma Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu ÖTV’siz yakıt uygulaması; 

01.07.2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile denizcilik 

akaryakıtlarında uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası şeklinde uygulanan bir 

mali yardım aracı bulunmaktadır (Anonim, 2003). Söz konusu yardımdan balıkçı tekneleri 

de yararlanmaktadır. Ancak, Çeliker’in “Ege Bölgesi’nde Su Ürünleri Avcılığı Yapan 

İşletmelerin Sosyo-ekonomik Analizi” adlı çalışmasında, bölgede inceleme yaptığı 

balıkçılardan ÖTV indiriminden yararlananların oranının %25,29 olduğunu 

belirtilmektedir. Gırgır ve trol teknelerinin tamamı ÖTV indiriminden yararlanırken kıyı 

balıkçılarında bu destekten yararlananların oranı %15,95‟dir. Kıyı balıkçılarının ÖTV 

indiriminden yararlanmamalarına neden olarak gösterdiği sorunların başında mazotun 

depolanması gelmektedir. Çeliker, araştırmasında mazot satıcıları kıyı balıkçıların istediği 

zamanda gelmediğinden mazotun fazla alınıp depolanması zorunluluğu doğduğunu tespit 

etmiştir (Çeliker ve ark., 2008). 

Ülkemizde Su ürünleri Kanunu’nu yenileme çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki 

yıllarda yasalaşması beklenen Su Ürünleri Kanunu Taslağı’nda  “Gemiye verilen izin kod 

numarasını Bakanlıkça belirlenen hususlara uygun olarak gemilerinin dışına yazmayan tam 

boyu 12 metrenin altındaki gemiler için beşyüz Türk Lirası, tam boyu 12 metre dâhil ve 

üzerindeki gemiler için bin Türk Lirası idari para cezası verilir.” ifadesi yer almaktadır 

(Anonim, 2015). Yeni kanun taslağında söz konusu düzenleme 12 m’den küçük tekneler 

ile avcılık yapanların lehine uygulamada farklılığa gidilmektedir. 
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4.3.3. Türkiye’de Balıkçılık Sektörü Hakkında Veri Toplama 

Su ürünleri istatistikleri; deniz balıkçılığı, kültür balıkçılığı (yetiştiricilik) ve iç su (tatlı su) 

ürünlerinden oluşmaktadır. Deniz balıkçılığı avcılığı verileri denize kıyısı olan 28 ilde 

TÜİK tarafından yapılan anketlerle, büyük ölçekli balıkçılarda aylık, küçük ölçekli 

balıkçılarda ise yılda iki defa örnekleme ile derlenmektedir. Gemi özellikleri ile 

balıkçılıkta çalışanların sayısı ve balıkçılık faaliyetleri için yapılan harcamalara ait veriler 

yıllık olarak derlenmektedir. İç su istatistikleri ve yetiştiricilik istatistikleri ise, her yıl 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Balıkçılık ve Su Ürünleri 

Genel Müdürlüğü tarafından derlenmekte ve yıllık olarak TÜİK’e gönderilmektedir.  

TÜİK,  su ürünleri istatistiklerini yıllık olarak haber bülteni, kitap ve CD ortamında 

kullanıcılara sunulmakta olup, internet sayfasında da yayımlamaktadır (TÜİK, 2015).  

Türkiye’de su ürünleri istatistiklerine ait değişkenler AB ile kısmen uyumlu olmasına 

rağmen, veri toplama yöntemlerinde farklılıklar söz konusudur. Veri derleme 

yöntemindeki farklılıklar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan karaya 

çıkış noktası birimlerinin oluşturulması ve kurulan Su Ürünleri Bilgi Sistemi’ne düzenli 

veri akışının sağlanmasıyla çalışılmaktadır (TÜİK, 2015).  

TÜİK resmi sayfasında, su ürünleri istatistiklerine ilişkin ileriki aşamada yapılması 

planlanan çalışmalara yer verilmektedir. Buna göre, 12 m’den büyük balıkçı gemi kaptanı 

tarafından tutulması gereken Kaptan Seyir Defteri ve Karaya Çıkış Bildirim Formları’nın 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uluslararası standartlara uygun hale 

getirilmesiyle birlikte bu kayıtların eksiksiz ve düzenli bir şekilde tutulmasının sağlanacağı 

belirtilmektedir. Ayrıca, ulusal ve uluslararası ihtiyaçları karşılamaya yönelik veri toplama 

yöntemleri uygulanacak ve balıkçılık bilgi toplama sistemi kurulması beklenmektedir. Bu 

sistemle birlikte av araçları ve balık isimleri gibi değişkenlerde ortak bir standart 

oluşturulmasının hedeflendiği ifade edilmektedir (TÜİK, 2015). 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Balıkçılık İzleme Merkezi, Tekne 

İzleme Sistemi ve tüm önemli balıkçı limanlarında öncelikle 43 büro kurulmuş olup, daha 

sonra 150 büro kurulması planlanmakta ve tamamen çalışır duruma getirilmesi 

hedeflenmektedir. Av kayıt formlarının dağıtımı, toplanması, karaya çıkarılan balıkların 

kayda geçirilmesini sağlayacak ve verilerin doğruluğunu kontrol edecek bir sistemin 

kurulması planlanmaktadır. Tüm bu çalışmalara temel teşkil edecek, av kayıt defteri, 
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karaya çıkma bildirim formu, gemiden gemiye aktarma formunun doldurulabilmesi için 

gerekli yasal düzenlemeler yapılması beklenmektedir (TÜİK, 2015). 

Son yıllarda Karadeniz’de hamsi stoklarının durumunun belirlenmesine yönelik Üniversite 

ve araştırma enstitülerinin bazı çalışmaları olmuştur. Ülkemiz balıkçılık için büyük 

ekonomik öneme sahip hamsi ve istavrit’in stok büyüklüklerini tespit etmek için balıkçılık 

akustiği sörveyleri ile söz konusu balık stoklarının biokütlesini hesaplamak ve 

araştırmalarda ve stok tahminlerinde kullanılabilecek bir veri tabanı oluşturmak amacıyla 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Su Ürünleri Bilgi Sistemi’nin tam 

sürdürülebilir hale getirilmesi ve TÜİK’e veri akışının sağlanmasıyla balıkçılık 

istatistiklerinin uluslararası normlara uygun hale getirilmesi beklenmektedir (TÜİK, 2015). 

Küçük ölçekli teknelerden karaya çıkartılan ürün miktarı, toplam av çabası, balıkçıların 

gelir durumlarına ilişkin istatistiki bilgiler tutulmamaktadır. 

1991-1993 yılları arasında Deniz Bilimleri Enstitüsü ve Trabzon Su Ürünleri Araştırma 

Enstitüsü’nün birlikte yürüttüğü “Karadeniz Stok Tespit Projesi” gerçekleştirilmiştir. 

TUBİTAK’ın desteklediği proje ile ülkemizde kapsamlı stok çalışmalarında ilk adım 

atılmıştır (TÜBİTAK, 1996). 2013 yılında, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel 

Müdürlüğünce desteklenen “Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Hamsi (Engraulis encrasicolus) 

Yumurta, Larva ve Genç Bireylerin Dağılımı ve Bolluğu” adlı projeyi gerçekleştirmiştir. 

Proje ile Türkiye sularında yumurtlayan hamsi yumurta ve larvalarının dağılımı ile üreme 

biyolojisi incelemiştir (Anonim, 2014). 

Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü, 19 

Mayıs Üniversitesi, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Mersin Üniversitesi’nin 

Küçük ölçekli balıkçılığın sosyo-ekonomik yapısına ilişkin bölgesel düzeyli çalışmaları 

bulunmaktadır. Ancak henüz ulusal düzeyde bir çalışma yapılamamıştır.  

4.3.4. Yönetim ve Uygulamada Yaşanan Güçlükler 

Türkiye’de orkinos avcılığı ruhsatı olan balıkçı teknelerine yerleştirilen uydu izleme 

cihazları öncelikle büyük ölçekli teknelere daha sonra Bakanlığın ekonomik imkânları 

dâhilinde daha küçük teknelere yerleştirilmektedir. Gelinen son aşamada orkinos avcılığı 

ruhsatı olan teknelerde 10 metreden büyük teknelere izleme cihazı yerleştirilmektedir 

(Elekon, 2015). Bu duruma küçük ölçekli balıkçılık açısından bakıldığında izleme kontrol 
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faaliyetlerinde dahi küçük ölçekli balıkçılığın geri planda bırakıldığı görülmektedir. 

Ancak, bu politika ekonomik imkânların verimli kullanımı ve ilk aşamada balıkçılık 

yönetimde av çabasının önemli bir kısmını oluşturan büyük teknelerin kontrol edilmesi 

açısından doğrudur. Başka bir ifade ile bu politika rasyonel olarak doğru olup küçük 

ölçekli balıkçı teknelerinin sona bırakılarak büyük teknelere göre bir adım geriden takip 

ettikleri gerçeğinin de önemli bir kanıtıdır. Bu sorun sınırlı bütçenin verimli kullanımı ile 

ilgili bir durumdur. Gemi izleme sistemlerinin tüm teknelerde bulundurulması zorunluğu 

getirilmesi durumunda Bakanlığın orkinos avcılığı teknelerinde izlediği yönteme benzer 

bir yöntem izlemesi durumunda küçük ölçekli balıkçılık faaliyetlerinin söz konusu 

cihazlarla izlenmesi yine en sona bırakılacaktır. Bakanlığın küçük ölçekli balıkçılık 

filosunun büyüklüğünü göz önüne alarak gemi izleme sitemlerinin gelecekte kontrol ve 

denetleme aracı olarak uygulanmaya konması durumunda küçük ölçekli teknelerde 

kullanımını takvimsel anlamda geciktirmemesi gerekmektedir.  

Su Ürünleri Kanununda küçük ölçekli balıkçılık faaliyetleri için özel bir tanım 

bulunmamakla beraber bu eksiklik yasal bir düzenleme ile de giderilmemiştir. Ancak, 

politikalar oluşturulurken Bakanlık bürokratları kendi uzmanlıkları ve deneyimleri 

doğrultusunda politika ve uygulamalarda küçük tekneler için farlılığa gitmektedirler. Bu 

uygulama farklılığı mevzuata geçirilmemiş teamüller ve küçük ölçekli balıkçılığın 

doğasında bulunan özel ihtiyaçlar gözetilerek oluşturulmuş uzman davranışları olarak ifade 

edilebilir. Mevzuatta küçük ölçekli balıkçılığın bir tanımının olmayışı önemli bir eksiklik 

olarak değerlendirilmektedir. 

Ülkemizde bölgeler arası geleneksel farlılıkları gözeten, bölgelere özgü politikalar 

bulunmamaktadır. Küçük ölçekli balıkçılığın bölgeler arası farlılıklarını gözeten planlama 

ve tedbirlere ihtiyaç vardır. Bölgeler arası politika ve uygulama farklılığına izin veren bir 

mevzuata ihtiyaç vardır. Yeni Su Ürünleri Kanun Tasarısı Taslağı’nın yasalaşması uzun 

yıllardır gerçekleştirilememiştir.  

Ülkemizde balıkçılara sağlanan ÖTV’siz akaryakıt uygulamasından küçük ölçekli 

balıkçıların yararlanma oranı düşüktür. Ege, Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde yapılan 

sosyo-ekonomik analizlerde, kıyı balıkçıları açısından ÖTV indiriminden yararlanmak için 

yapılan masrafların ve bürokratik işlemlerin çokluğunun/zorluğunun bu indirimden 

yararlanmayı engellediği, bu nedenle de çoğunlukla ÖTV indiriminden 

faydalanamadıklarını belirlenmiştir (Taşdan ve ark., 2010).  Ege bölgesindeki kıyı 
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balıkçıları özellikle yakıt depolama probleminden ötürü ÖTV’siz yakıt desteğinden 

yararlanamadıklarını belirtmişleridir (Çeliker ve ark., 2008).  

Küçük ölçekli teknelerin avlanma biçimleri denetleme ve kontrol faaliyetlerini 

güçleştirmektedir. Küçük teknelerle günü birlik veya birkaç saatlik avcılık faaliyetini 

kontrol etmek yetkililer açısından çok zordur. Ayrıca, karaya çıkış yerlerinin çok olması ve 

söz konusu teknelerle elde edilen ürünün düşük miktarlarda olması karaya çıkış yerlerinde 

denetlemeleri, avlanan ürünlerin kayıt altına alınmasını zorlaştırmaktadır. Balıkçıların 

yetkililerin uyarı ve önlemlerine karşı ihlal ve ihmalkârlığı da küçük ölçekli balıkçılık 

yönetimini zorlaştırmaktadır.  

Balıkçılığın turizm sektörü ile olan ilişkisi de incelikle takip edilmesi gereken bir konudur. 

Taşdan’ın Akdeniz Bölgesi’nde Balıkçılığın sosyo-ekonomik analizine ilişkin çalışmasında 

turizm sektörü ile balıkçılık arasındaki bazı sorunlara değinmiş ve önemli tespitlerde 

bulunmuştur. Taşdan çalışmasında, turizmin etkileri bölgenin doğusundan batısına göre 

gidildikçe alt bölgeler arasında bölgeden bölgeye değişim gösterdiğini belirtmektedir. Bu 

durumun nedeni olarak, Orta ve Doğu Akdeniz’de turizmin ve buna yönelik yapılaşmanın 

yazlık sitelerle, Batı Akdeniz’de ise tatil köyü, otel vb. büyük turizm tesisleriyle 

oluşmasını göstermiştir. Yani turizmin niteliğine, boyutuna bağlı olarak balıkçılığa etkileri 

de değişim göstermektedir. Örneğin; Orta ve Doğu Akdeniz’de olumsuz etki olarak kirlilik 

boyutu öne çıkarken, Batı Akdeniz’de hem balıkçı barınaklarının liman, yer sorunu hem de 

avlanma sahalarında yürütülen turlar, yat turizmi, sürat tekneleri ile yapılan gösteriler vb. 

turistik faaliyetler öne çıkmaktadır. Taşdan’a göre, tüm bölgelerde ortaya çıkan ortak 

olumlu etki ise turizm ile birlikte pazar genişlemesi ve denizlerde yapılan balıkçılık dışı 

faaliyetlerdir (Taşdan ve ark., 2010).  

Taşdan’ın Akdeniz Bölgesi’nde turizmin kıyı balıkçılığı üzerinde bazı olumlu ve olumsuz 

etkiler tespit etmiştir. Olumsuz etki olarak avlanma sahalarının ve balıkçı barınaklarının 

daralması gösterilirken, olumlu etki olarak yüksek fiyat, doğrudan satış gibi yollarla oluşan 

pazar genişlemesi gösterilmektedir. Dolayısıyla yapılaşma balıkçılık açısından engelleyici 

değil destekleyici şekilde ve planlı bir biçimde yapıldığı takdirde sorun olmaktan çıkıp 

avantaj haline dönüştürülebilir (Taşdan ve ark., 2010).  

Küçük ölçekli balıkçılık sektörünün sanayi, enerji ve turizm gibi sektörlerle karşı karşıya 

gelmesi Türkiye’de zaman zaman karşılaşılan bir durumdur. Özellikle turizm bölgelerinde 
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balıkçı barınaklarının görüntü kirliliği yarattığı gerekçesiyle kapatılması küçük ölçekli 

balıkçıların özellikle Batı Akdeniz’de sık sık karşılaştıkları bir durumdur (Taşdan ve ark., 

2010). Balıkçıların söz konusu sektörler karşısında kamuoyunda kötü şöhretle anılması da 

sorunun toplumsal boyutunu oluşturmaktadır.  

Stokların durumu, küçük ölçekli balıkçıların avlanma alışkanlıkları ile ilgili yeterince 

bilimsel verinin olmayışı da yönetimde alınması gereken tedbirlerin ortaya konmasında 

sorunlara neden olmaktadır. Kamu kurumları, üniversiteler ve araştırma enstitülerinin 

yürüttükleri bilimsel ve sosyo-ekonomik çalışmalar küçük ölçekli balıkçığın 

sürdürülebilirliğini sağlayacak politikalar geliştirmek için yeterli görülmemektedir. Küçük 

ölçekli balıkçılığın toplam av çabası içerisindeki payı ve stoklara baskısını ortaya koyan 

bilimsel çalışmaların olmayışı stokların ve sektörün sürdürülebilirliğinin sağlaması 

açısından büyük bir eksikliktir.  

Ülkemizde küçük ölçekli balıkçılık politikasının başarısı Bakanlığın ekonomik imkânlarına 

ve bölgelere göre farklılık gösteren küçük balıkçının önceliklerini ve ihtiyaçlarını gözeten 

politikalar geliştirmedeki başarısına bağlıdır. Aslında ülkemizde balıkçılık yönetiminin 

başarısı teknelerin büyük bir kısmı küçük ölçekli olduğu için, küçük ölçekli balıkçılık 

yönetimin başarısına bağlıdır. Veri toplama ve bilimsel araştırmalara dayanan tavsiyeler 

oluşturma ülkemizde balıkçılık yönetiminin en önemli ve acil yapılması gereken işi 

olmalıdır. Var olan sınırlı ekonomik kaynakların rasyonel kullanımı ile ülkemiz balıkçılığı 

ve küçük ölçekli balıkçılık faaliyetleri için bilimsel temelli etkin ve sürdürülebilir 

politikalar geliştirmek mümkün olacaktır.  
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5. AB-TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI VE TÜRKİYE’NİN AB’YE 

UYUMU 

5.1. Türkiye’nin AB’ye Uyumu 

Balıkçılık faslı, siyasi nedenlerle
10

 henüz müzakereye açılamamıştır. Bununla birlikte, AB 

mevzuatına uyum çalışmaları sürdürülmekte olup, kurumsal kapasite geliştirme ve altyapı 

yatırımları konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir (Anonim, 2015). 

Ülkemizin Haziran 2015 – Haziran 2019 dönemini kapsayan “Avrupa Birliği’ne Katılım 

için Ulusal Planı’nın II. aşamasında balıkçılık faslında AB’ye uyum için, uyum sağlanması 

öngörülen AB mevzuatı ile uygulanması planlanan strateji ve projeler EK-IV 

listelemektedir. Ulusal planda küçük ölçekli balıkçılığa yönelik bir hedef bulunmamaktadır 

(Anonim, 2015). 

Balıkçılık faslı resmen açılmamakla birlikte AB ile balıkçılık alanında düzenli olarak 

temaslara devam edilmektedir. Türkiye ve AB arasında balıkçılık alanında diyalogu sürekli 

kılmak üzere tesis edilen “Türkiye – AB Balıkçılık Diyalog Çalışma Grubu”  düzenli 

olarak her yıl toplanmaktadır. Balıkçılık Diyalog Çalışma Grubu Toplantılarında genel 

olarak Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu (ICCAT) ve Genel Akdeniz Balıkçılık 

Komisyonu (GFCM) kapsamında işbirliği, ortak denetim programları, balıkçılık yönetimi 

gibi hususlar ele alınmaktadır. 

Türkiye-AB Mali İşbirliği 2003 yılı programlaması kapsamında yürütülen, “Balıkçılık 

Sektörünün Yasal ve İdari Olarak AB Mevzuatına Uyumu Projesi” ile ülkemizde AB 

fonlarıyla 29 karaya çıkış noktasında balıkçılık idari binası (balıkçılık liman ofisi) 

kurulmuştur. 2014 yılı itibarıyla balıkçılık idari binalarının toplam sayısı 43’e ulaşmıştır. 

Balıkçılık idari binalarında, balıkçı gemileri tarafından karaya çıkartılan su ürünlerinin 

miktarı ve türü kontrol edilerek kaydedilmektedir. Aynı proje ile Gıda, Tarım ve 

                                                 
10

 Türkiye’nin AB katılım müzakerelerinde son olarak açılan fasıl 30 Haziran 2010 tarihinde ‘gıda 

güvenililirliği, veterinerlik ve bitki sağlığı’ başlığı olmuştur. Ancak siyasi engeller diğer bazı fasılların 

müzakerelere açılmasını engellediği gibi, müzakereye açılan fasılların geçici olarak kapatılmasını da 

engellemektedir. AB müktesebatının nispeten az olduğu Bilim ve araştırma faslı 12 Haziran 2006’da 

müzakereye açılmış ve aynı gün geçici olarak kapatılmıştır. Bundan sonra 11 Aralık 2006’da Genel İşler ve 

Dış İlişkiler Konseyi’nin aldığı karar diğer fasılların geçici olarak kapatılmasının ve sekiz faslın da 

açılmasının önünü tıkamıştır.  Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin adayı temsilen 2004 yılında AB’ye üye 

olması sonrasında, bu durum Türkiye AB ilişkilerinde sorun teşkil etmiş ve “Kıbrıs Cumhuriyeti”nden gelen 

taşıtlara liman ve havalimanlarını açmasını beklemiştir. Ulaştırmaya getirilen bir kısıtlama olarak görülen bu 

durumun gümrük birliğinin işleyişini etkilediği varsayılmış ve Türkiye’den gümrük birliğini GKRY dahil 

tüm AB üyesi devletlere tam ve ayrımsız bir şekilde uygulaması istenmiştir. 
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Hayvancılık Bakanlığına bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 

yönetilen bilgisayar tabanlı Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS) kurulmuştur.  SUBİS ile su 

ürünlerinin avlanmadan ilk satışına kadar olan süreçte izlenmesi mümkün hale gelmiştir. 

2009 yılı itibarıyla tüm balıkçı gemileri SUBİS’te kayıtlı hale getirilmiştir. Ayrıca, orkinos, 

beyaz kum midyesi ve hamsi avcılığı da SUBİS üzerinden izlenmektedir (Anonim, 2015).  

Türkiye-AB Mali İşbirliği 2007 yılı programlaması kapsamında yürütülen “Türkiye’de Su 

Ürünleri Yönetim Sistemine Stok Değerlendirmenin Dâhil Edilmesi Projesi” ile 

denizlerimizde mevcut kaynakların belirlenmesi yolunda önemli bir adım atılmış ve balık 

stoklarının belirlenmesi ve izlenmesinde kullanılacak araştırma gemisinin inşaat ve bakım 

maliyetlerinin analizi ile çizimlerine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Yine aynı proje ile, 

Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de su ürünleri yönetim rejimlerinde 

kullanılmak üzere 10 farklı balık türü için ulusal eylem planları hazırlanmıştır. Ayrıca, 

Karadeniz’de hizmet vermekte olan araştırma gemisinin yanı sıra Ege ile Akdeniz’de stok 

araştırmaları, oşinografi araştırmaları (denizlerin fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerinin incelenmesi) ile avcılık kontrol ve takip hizmetleri vermek üzere modern 

teknik cihazlarla donatılan yeni bir araştırma gemisi de suya indirilmiştir (Anonim, 2015). 

Türkiye-AB Mali İşbirliği 2011 yılı programlaması kapsamında, “Balıkçılık Üretici 

Örgütleri için Kurumsal Kapasite Oluşturulması Projesi” ile, bu alandaki üretici 

örgütlerinin AB ile uyumlu bir örgütsel yapı ve işlev kazanmaları ve bu konuda farkındalık 

yaratılması için çalışmalar yapılmıştır. AB’de oldukça etkin olan üretici örgütleri, AB 

Ortak Piyasa Düzeni’nin en önemli unsurlarından biridir. AB’de üretici örgütlerinin; 

balıkçının kaydının tutulması, üretiminin kotalara göre planlanması, planlanan üretimin 

gerçekleştirilmesi için gerekli müdahale sistemlerinin kurulması ve gerektiğinde işlenmesi, 

pazarlama faaliyetinde bulunulması, üretilen ve pazarlanan ürünlerin kaydının tutulması 

gibi piyasaya yönelik önemli görevleri bulunmaktadır (Anonim, 2015). Bu projede 

hedeflerden biri de kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye’deki piyasanın 

da daha etkin bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olacak çerçevenin oluşturulmasında 

paydaşlarla birlikte çalışacak nitelikli bir ekibin oluşturulmasıdır. Böylesi bir "piyasa 

düzeni" piyasada daha fazla istikrarının sağlanması ve tüketicilere yüksek kalitede balık ve 

su ürünleri temin edilmesi açısından önem arz etmektedir (Anonymous, 2015). 

Aşırı avlanmanın önüne geçilmesi, başka bir ifadeyle, mevcut stoklar üzerindeki baskının 

azaltılması ve deniz ekosistemindeki canlı çeşitliliğinin korunması için avlanma 
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kapasitesinin sınırlandırılması ve dengelenmesine yönelik olarak çalışmalar yapılmaktadır. 

Gerek tüketicilere sunulan hayvansal protein kaynaklarının zenginleştirilmesi gerekse 

insanımıza istihdam sağlanması ve gelecek nesillerin su ürünleri ihtiyacının 

karşılanmasının güvence altına alınması bakımından önemli olan sürdürülebilir balıkçılığın 

sağlanması amacıyla, AB’nin Ortak Balıkçılık Politikası çerçevesinde av kapasitesini 

azaltma çalışmaları sürdürülmektedir. Bu çerçevede filo kapasitesi kontrol altında 

tutulmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2012 yılında başlatılan bir 

uygulama ile uzunluğu 12 metre ve üzeri balıkçı gemisini kendi isteği ile avcılıktan çıkaran 

gemi sahipleri destekleme kapsamına alınmıştır. Destekleme programının kapsamı, 2014 

yılında, boyu 10 metre ve üzeri balıkçı gemilerini içerecek şekilde genişletilmiştir. 

Desteklemeden faydalanarak kendi istekleriyle balıkçı gemilerini avcılıktan çıkaran gemi 

sahipleri, gemilerinin tüm haklarını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devretmiştir. 

Söz konusu gemilerin öncelikli olarak sökümü gerçekleştirilmekte, iyi durumda olanlar ise 

Bakanlık taşra teşkilatı veya üniversiteler gibi kurumların çeşitli amaçlarda kullanımına 

sunulmaktadır (Anonim, 2015).  

Yavru balıkların avlanmasının engellenmesi, denizlerimizdeki balık stoklarının gelecek 

nesillere aktarılması için yapılması gerekenlerin başında gelmektedir. Bu amaçla, “3/1 

Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ” çerçevesinde avlanan 

çeşitli su ürünleri için avlanabilir asgari boy ve ağırlık kısıtlamaları uygulanıyor. 

Ülkemizde uygulanan kısıtlamalar, AB’de yürürlükte olan boy ve ağırlık kısıtlamaları ile 

büyük oranda uyumludur. Ülkemizde, ticari değeri yüksek olan hamsi, lagos, levrek, 

kırmızı mercan, sardalya, karagöz gibi balıklar için AB boy kısıtlamalarının yer aldığı 

1967/2006 sayılı Akdeniz’de balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir kullanımına ilişkin 

yönetim tedbirlerine ilişkin Tüzük ile uyarınca uygulanmaktadır. AB’de tabi olduğu bir 

düzenleme bulunmayan ancak ülkemizde ticari değeri olan minekop (kötek, karakulak), 

palamut, sargos, sarıkuyruk, sinagrit gibi bazı balıklar için de boy kısıtlamaları 

uygulanmaktadır. Bunlar arasında, sıkça gündeme gelen ve soyunun tükenme tehlikesi 

bulunan lüfer de bulunuyor. Tebliğ’de lüfer için avlanabilir asgari boy 20 cm olarak 

belirlenmiş olduğundan, lüferin yavrusu olan çinekop, sarıkanat ve defne yaprağının 

avlanması yasaktır (Anonim, 2015).  

Türkiye balıkçılık sektörünün AB balıkçılık sektörü ile entegrasyonunda düzenlemelerin 

başarılı bir şekilde yapılabilmesi ve tedbirlerin uygulanabilmesi için balıkçılık filosunun 
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yapısı, fiziksel ve teknik özellikleri ile balıkçıların ve balıkçılığın sosyo-ekonomik 

özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir (Çeliker ve ark., 2006) 

Ülkemizin AB’ye üye olması durumunda veri toplama, istatistiki verilerin oluşturulması, 

üretici örgütleri, mevzuat ve planlamalarda önemli değişikliler yapılması gerekecektir. AB 

mevzuatını eksiksiz uygulamamız söz konusu olacaktır. Küçük ölçekli balıkçılarımızın, 

ıskarta yasağı ve türlere göre kota uygulamaları gibi yeni yönetim tedbirlerine uymaları 

zorunlu olacaktır. 

Türkiye’nin 2020’den önce AB’ye üye olduğu varsayıldığında EMFF’ten yararlanma 

durumu net değildir. Daha önce 2007 yılında Romanya ve Bulgaristan ile 2014 yılında 

Hırvatistan yeni fonun uygulama döneminin başladığı yıllarda AB’ye üye olmuşlardır. 

EFF’in uygulama dönemi 2007-2013, EMFF’in uygulama dönemi 2014-2020’dir. Ancak, 

AB’nin 2005 genişlemesinde AB’ye katılan Polonya, Estonya, Litvanya, Letonya, Malta, 

GKRY, 2000-2006 dönemini kapsayan Balıkçılığın Yönlendirilmesi Mali Aracı 

(FIGF)’ndan ek bütçe ile yararlanmışlardır. Örneğin, Polonya 2004-2006 yılları arasında 

FIGF’tan 80 milyon Avro mali destek almıştır. (Anonymous, 2007).  Türkiye’nin de 

üyeliği durumunda benzer uygulamanın hayata geçirilmesi gündeme gelebilecektir. 

AB’ye üyelik durumunda, ülkemizden küçük ölçekli balıkçılık yönetimi için EMFF 

Tüzüğü’nde belirtildiği üzere, küçük ölçekli balıkçılık konusunda bir işbirliği programı ile 

sektörün kalkınması, sektörde rekabetin ve sürdürülebilirliğin sağlanması için bir eylem 

planının hazırlanması istenilecektir. Ayrıca, EMFF fonun yönetimi için bir ulusal yönetim 

otoritesi birimin oluşturulması gerekmektedir (Anonymous, 2014). 

AB mevzuatında küçük ölçekli balıkçılığa yönelik düzenlemeler içeren 209 düzenleme 

bulunmaktadır. Söz konusu düzenlemelerden 72’si tüzük, 54’ü karar, 38’i parlamento 

kararı, 18’i mahkeme kararı,  14’ü rapor ve geriye kalan 13 tanesi de diğer 

düzenlemelerden oluşmaktadır (EURlex, 2015). İlgili mevzuata http://eur-

lex.europa.eu/homepage.html internet adresinden eşilebilmektedir. AB’ye üyeliğimiz 

durumunda küçük ölçekli balıkçılık konusunda tüm bu mevzuata uyum sağlamamız 

gerekecektir.  

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
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5.2. AB ve Türkiye’de Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik 

Yapısının Karşılaştırılması ve Değerlendirilmesi 

AB’de yakıt desteklemesinden yararlanma küçük ölçekli balıkçılar açısından daha 

kolaydır. Türkiye’de ÖTV’siz yakıt desteklerinden yararlanma oranı düşüktür. Ayrıca, 

aşağıda yer alan AB’de balıkçılık yönetimine ilişkin bölümde ayrıntılı olarak anlatıldığı 

gibi (bknz. Bölüm 4.2.) sektöre yönelik mali yardımlarda AB’de küçük ölçekli balıkçılık 

sektörüne yönelik yardımların yer alması açısından Türkiye’den daha avantajlı 

konumdadır.  Balıkçıların diğer sektöre geçişlerini teşvik etmek için mali yardımların 

sağlanması konusunda AB’de mali politikalar bulunmakta iken Türkiye’de bu konuda 

eksiklikler bulunmaktadır.  

Küçük ölçekli balıkçılık sektöründe AB’de ve Türkiye’de kullanılan ağ türleri birbirine 

benzerdir. AB’de ve Türkiye’de küçük ölçekli balıkçılar genellikle uzatma ağlarını 

kullanmaktadırlar. AB’de tekne sermaye yapısına ilişkin elde edilen veriler ile ülkemizde 

tekne sermayelerine ilişkin veriler karşılaştırıldığında teknelerin ülkemizde daha ucuz 

olduğu tespit edilmiştir.  

Balıkçılık faaliyetleri genellikle küçük kıyı kasabalarında yapılmaktadır. Türkiye’de 

olduğu gibi AB’de de eğitim seviyesinin düşük kesim balıkçılık ile uğraşmaktadır. AB’de 

çalışanların gelirlerine ilişkin istatistikler mevcut iken Türkiye’de resmi kaynaklarda 

balıkçıların gelirlerine ilişkin bir veri bulunmamaktadır. Hem Avrupa Birliği’nde hem 

Türkiye’de sektörde tam zamanlı çalışanların sayısı büyük önem arz etmektedir (bknz. 

Tablo 20). Ülkemizde küçük ölçekli balıkçılık sektörünün sosyo-ekonomik yapısını bir 

bütün olarak ele alan bir çalışmanın olmayışı önemli bir eksikliktir.  

Tablo 20: AB’de ve Türkiye’de balıkçılık sektöründe çalışanların çalışma tipine göre 

dağılımı (TÜİK, 2014) 

 Toplam 

İstihdam 

(kişi) 

Tam Zamanlı 

Çalışanlar 

(kişi) 

Ortalama Gelir 

(yıllık – (Avro) 

Tam Zamanlı 

Çalışanların 

Ortalama Geliri 

(yıllık - Avro) 

AB 151.383 120.315 14,358 18.066 

Türkiye 33.455 31.370 -
11

 - 

 

                                                 
11

 Türkiye’de balıkçılık sektöründe çalışanların gelirlerine ilişkin veri bulunamamıştır. Ancak bölgesel 

çalışmalarda tekne sahiplerinin gelirlerine ilişkin veriler mevcuttur (bknz. Tablo 16).  
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Avrupa Birliği’nde ölçekli balıkçılığın sosyo-ekonomik öneminden dolayı yerel ve kırsal 

kalkınma stratejileri ile balıkçılık bölgelerinin kalkındırılması politikası ile küçük ölçekli 

balıkçılığın sürdürülebilirliğine yönelik politikalar yer almaktadır. AB küçük ölçekli 

balıkçılığın sosyo-ekonomik sürdürülebilirliğine yönelik politikaları uygulamaya koymuş 

iken ülkemizde özel olarak küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliğine ilişkin bir 

politika bulunmamaktadır.  

Etkin ve verimli bir küçük ölçekli balıkçılık yönetimi için temel taşı olan veri toplama 

aşaması için ulusal düzeyde bir analiz yapacak ve sadece küçük ölçekli balıkçılığı 

kapsayacak araştırmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca, yukarıda yer verilen sosyo-ekonomik 

analizlere ek olarak stokların durumu, kıyı balıkçılığının ekosisteme etkileri, av araç ve 

gereklerinin çevreye etkisi ve verimliliği gibi konularda bilimsel araştırmaların bir an önce 

yapılması gerekmektedir. Balıkçıların ekonomik faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin 

sağlaması her şeyden önce doğal balık stokların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına 

bağlıdır. 

5.3.Türkiye ve AB politikalarında Küçük Ölçekli Balıkçılık Yönetiminin 

Karşılaştırılması 

Hem AB hem de Türkiye’de toplam filo içerisindeki payı çok büyük olan küçük ölçekli 

balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğinin sağlanması için alınan yönetim tedbirleri 

arasında benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. 

AB’nin av çabasını azaltmak ve balıkçılık bölgelerinin sosyo-ekonomik yapısını korumak 

ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla balıkçılara yeni meslek edindirme yardımları ve 

balıkçılık sektörü dışındaki sektörlere geçiş için teknik, eğitim ve mali destek sağlaması 

balıkçılığa bağımlı toplulukların sosyo-ekonomik yaşamlarına zarar vermemeyi 

hedeflemektedir. Ülkemizde ise 2013 yılından bu yana uygulanan balıkçı teknelerini 

avcılıktan çekenlere mali yardım sağlama politikası da av çabasını azaltma ve yasaklayıcı 

olmak yerine teşvik edici yöntem uygulama konusunda AB’nin hedefleri ile uyum 

göstermektedir. Ancak, AB’nin hedef grubunda yer alan balıkçılara yeni meslek 

edindirmesi ve diğer sektörlere geçişte yardımlar ile destek olması daha sürdürülebilir bir 

yöntemdir. 

Küçük ölçekli balıkçılığın AB’deki tanımı daha önce belirtildiği üzere, “boyu 12 metreden 

küçük ve çekme (towed) ağı kullanmayan teknelerle yapılan balıkçılık faaliyeti” olarak 



74 

 

ifade edilmektedir (Anonymous, 2014).  Ülkemizde küçük ölçekli balıkçılığın bir tanımı 

olmasa da Su Ürünleri Yönetmeliği’nin 13. maddesinde tekne boyu sınıflandırması ve 

kullanılabilecek av gereçlerine ilişkin hususlarda 12 m’den küçük teknelerde gırgır ve trol 

bulundurulmasının yasak olduğu belirtilmektedir (Anonim, 1995). Bu sebeple, ülkemizde 

AB’nin küçük ölçekli balıkçılık tanımın benimsenmesi durumunda filo yapısının tanıma 

uyumu büyük sıkıntılar yaratmayacaktır.  

Avrupa Birliği’nde av çabası maksimum sürdürülebilir ürün miktarı dikkate alınarak 

sınırlandırılmaktadır. Av çabası yönetimi bir filonun av kapasitesinin ve denizde geçirdiği 

gün miktarının sınırlandırılması çalışmalarının birleşimidir. Av çabası sınırlamaları belirli 

stok veya stok grubunun yönetimine yönelik çok yıllı planlar altında veya bölgelere göre 

belirli durumlarda kullanılmaktadır. Av çabası sınırlamalarına Kuzey Atlantik'teki dil ve 

pisi balığı yönetim planları ve batı sularında avcılığı düzenleyen kurallar örnek olarak 

gösterilebilir. Ayrıca, Akdeniz'deki yönetim planlarında ara sıra av çabası sınırlamaları 

görülmektedir (Anonymous, 2015). Ülkemizde, av çabası hesaplaması yapılmamaktadır. 

Stokların sürdürülebilirliği için çok önemli bu yönetim aracı AB’ye üyeliğimiz durumunda 

ülkemizde de kullanılmaya başlanacaktır.   

AB danışma konseyleri ve STECF ile bilimsel veri toplama konusunda, yetki alanına giren 

sularda bilimsel verinin toplanması ve işlenmesi yönünden çok büyük ilerlemeler 

kaydetmiştir. Ülkemizde bakanlık, kamu kurumları, üniversite ve araştırma enstitüleri 

bilimsel araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ancak, yapılan çalışmaların artırılması, 

araştırma imkânlarının geliştirilmesi sektörün daha etkin ve doğru yönde yönetilebilmesi 

için önemlidir. Ayrıca 2000 yılında oluşturulan ve 2008 yılında reform sürecinden geçen 

AB’nin Veri Toplama Çerçevesi sayesinde balıkçılık hakkında bilimsel verilerin ve 

istatistiki bilgilerin toplanması sağlanmaktadır. Toplanan veriler STECF ve diğer bilimsel 

kuruluşların çalışmalarında kullanılmaktadır (Anonymous, 2015). 

AB Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) temel unsurlarından olan koruma ve kontrol 

politikalarına uyumu sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Karaya çıkış noktalarında 

karaya çıkan su ürünlerini kontrol etmek ve kayıt altına almak için Su Ürünleri Bilgi 

Sistemi (SUBİS) 2008 yılında yürürlüğe girmiştir. SUBİS, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş teknik personel tarafından kullanılabilmektedir 

(Uzunlu ve Kuleli, 2012).  
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Avrupa Birliği’nde gemi izleme sistemleri sadece 12 m’den büyük teknelere kurulması 

küçük ölçekli balıkçılık konusunda AB’nin bir eksikliğidir (Anonymous, 2009). Küçük 

ölçekli balıkçılık faaliyetlerinin kontrolü açısından söz konusu sistemin 12 m’den daha 

küçük teknelere de kurulması gerekmektedir. Ülkemizde söz konusu sistemler sadece 

orkinos avcılığı için ruhsatlandırılmış ve 10 m’den büyük tekneleri kapsayacak şeklide 

teknelere yerleştirilmektedir (Elekon, 2015). Türkiye’nin AB’ye üyeliği durumunda söz 

konusu sistemlerini 12’den büyük tüm teknelere yerleştirmesi gerekmektedir. 

AB’de bölgeselleşme ve yerelleşme adına 2013 reformu ile yeni danışma konseylerinin 

kurulması sektör adına önemli bir adım olmakla beraber küçük ölçekli balıkçılık ile ilgili 

bir danışma konseyi kurulmamıştır. Ülkemizde ise bölgeselleşme adına yasal mevzuatta 

herhangi bir düzenlemeye rastlanmamıştır.  

AB’de küçük ölçekli balıkçılığın kıyı bölgelerindeki sosyo-ekonomik öneminden dolayı, 

söz konusu bölgelerde balıkçıların ekonomik faaliyetlerini çeşitlendirmek ve gelirlerini 

artırmak adına, balıkçılık turizmi, restoran ve çevre hizmetleri konusunda yatırımlara mali 

destek sağlanmaktadır. Ayrıca, güverte ve avcılık faaliyetleri konusunda eğitim gibi 

tamamlayıcı faaliyetler de destelenmektedir (Anonymous, 2014). Ülkemizde kıyı 

balıkçılığına ve kıyı bölgelerine yönelik bu tür mali yardım programı bulunmamaktadır. 

Avrupa Birliği politikalarını ülkemizden çok daha önce geliştirmiş ancak henüz 

olgunlaştırmış değildir. Ancak AB, politikalarında üye devletlerin tümünde uygulanmak 

üzere küçük ölçekli balıkçılığı hedef alan politikalar geliştirmeyi başarmıştır. Ancak, 

politikalar henüz söz konusu balıkçıların faaliyetlerinde ekonomik sürdürebilirliği garanti 

altına alabilecek düzeyde değildir. Küçük ölçekli balıkçılığın yoğun olduğu AB’nin 

Akdeniz’e komşu devletlerinde hala yapısal sorunlar bulunmakla birlikte, yerel eylem 

grupları AB ve ulusal politikalar ile harekete geçirilmiş bölgesel ve yerel karaktere sahip 

küçük ölçekli balıkçılığın yönetiminde ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirliğine katkı 

sağlayacak yönde çalışmalar yapılmaktadır. 

AB balıkçılık sektörünün diğer sektörle ile birlikte planlanıp yönetildiği bütünleşik 

yönetim anlayışında önemli adımlar atmıştır. Bütünleşik kıyı yönetimi politikası ve 

Entegre Denizcilik Politikası gibi birçok sektörü birlikte yöneten politikalara imza atmıştır. 

Ülkemizde de balıkçılık sektörü özellikle de küçük ölçekli balıkçılık sektörü, turizm, kırsal 
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kalkınma, bölgesel kalkınma politikalarında yer alarak diğer sektörlerle birlikte 

planlanmasında fayda görülmektedir. 
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Tez çalışmasında küçük ölçekli balıkçılığın sosyo-ekonomik önemine değinilmiştir. 

Özellikle istihdam ve kıyı bölgelerinde ekonomik yaşamdaki yeri açısından sektörün özel 

olduğu vurgulanıştır. Sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması için yönetiminde, küresel 

çapta FAO’nun ve diğer uluslararası kuruluşların çalışmaları ortaya konulmuştur. AB’nin 

küçük ölçekli balıkçılık sektörünün özelliklerine değinilmiş ve Ortak Balıkçılık Politikası 

kapsamında geliştirdiği politika ve yönetim tedbirlerine yer verilmiştir. Ülkemizde küçük 

ölçekli balıkçılık sektörünün karakteristiği incelenmiş ve yönetim politikaları AB’ye uyum 

konusunda yapılanlar değerlendirilmiştir. AB ile Türkiye’nin politikaları karşılaştırılmıştır. 

Son olarak sektörün daha etkin yönetilebilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için 

yapılabilecek önerilere yer verilmiştir. Küçük ölçekli balıkçılık sektörü yapısı bakımından 

özel bir sektördür. Söz konusu sektörün yönetiminde de özel ve özgün politikalara ihtiyaç 

duymaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ilgili tüm paydaşların görüşlerini 

alarak  alınarak bir “Türkiye’de sürdürebilir Küçük Ölçekli Balıkçılık Yönetimi Stratejisi 

Belgesi” oluşturmalıdır. Söz konusu belgede küçük ölçekli balıkçılık yönetiminde sosyo-

ekonomik önlemler, denetleme ve kontrol planları, balıkçıların gelirlerini artırmaya 

yönelik önlemler, çok yıllı eylem planları, sektörde çalışanların çalışma koşulları ve sosyal 

güvencelerine ilişkin geliştirmeler, avcılık yöntemlerinin geliştirilmesi, küçük ölçekli 

balıkçıların örgütlenmesinin sağlanması ve örgütlerinin yönetim kapasitesinin 

oluşturulmasına ilişkin hedefler yer almalıdır. 

Küçük ölçekli balıkçılığın özgün  karakteristiği yine sektöre özgün yönetim politikalarını 

gerektirmektedir. Sektörün sosyo-ekonomik yapısı ve önemi sektörün sürdürülebilirliğinin 

sağlanmasını istihdam ve kıyı bölgelerinde refahın korunması açısından zorunlu hale 

getirmektedir. Dünyada AB’de ve ülkemizde bu konuda atılan adımlara ilaveten bazı yeni 

adımların atılması gerekmektedir.  

Küçük ölçekli balıkçılığın, büyük ölçekli balıkçılık kadar karlı olmasa da diğer çarpan 

etkileri ile birlikte geniş ölçekte yerel bölgeye gıda ve besin sağladığı için istihdam ve 

yerel toplumdaki öneminden dolayı sektör ekonomisinin motoru durumundadır (FAO, 

2015). Küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması söz konusu toplulukların 

yaşamlarını aynı coğrafyada devam ettirmeleri için önemlidir. Etkin, pratikte uygulanabilir 

ve sürdürülebilir bir küçük ölçekli balıkçılık yönetimi; küçük ölçekli balıkçıların 
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faaliyetlerine devam etmelerinin yanı sıra refah seviyelerin yükseltilmesine, yaşadıkları 

bölgenin ekonomik yapısına ve ülke ekonomisin kalkınmasına katkı sağlayabilir.  

Türkiye’de yasal olarak küçük ölçekli balıkçılığın tanımın yer aldığı bir mevzuat 

bulunmaması, küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilir ve etkin yönetimini 

zorlaştırmaktadır. Yeni Su Ürünleri Kanun Tasarısı Taslağı’nda da küçük ölçekli 

balıkçılığın tanımı yer almamaktadır. Bu eksikliğin diğer yasal düzenlemelerle bir an önce 

giderilmesi gerekmektedir. Küçük ölçekli balıkçılığın tanımının mevzuatta yer alması, 

küçük ölçekli balıkçılığa özel politikalar geliştirmede birçok planlama, uygulama ve 

bürokratik kolaylık sağlayacaktır. Türkiye’de küçük ölçekli balıkçılığın tanımı yapılırken 

AB’nin ya da FAO’nun dokümanlarında yer alan tanım olabileceği gibi kendi ulusal 

öncelikleri ve balıkçılık sektörünün yapısına uygun olacak şekilde özgün bir tanım da 

yapabilir. Yapılacak tanım motor gücü, tonaj veya kullanılan teknoloji düzeyi olabileceği 

gibi bilimsel çalışmalar ve uzmanların görüşleri doğrultusunda bunlara veya bölgesel 

farlılıklar bir ölçüt temel alınarak yapılabilir. Ancak, AB ile üyelik müzakeresi sürecinde 

olan bir ülke olarak AB’nin tanım ve uygularının esas alınması daha pratik ve uzun vadeli 

bir yöntem olacaktır. Ayrıca, küçük ölçekli balıkçılığın endüstriyel balıkçılık ile aynı 

mevzuat ile yönetilmemesi yönetim tedbirlerinde küçük ölçekli balıkçılığa özgü 

düzenlemelerin yer alması gerekmektedir. 

GFCM küçük ölçekli balıkçılık yönetimi konusunda Birinci Akdeniz ve Karadeniz’de 

Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılık Üzerine Bölgesel Sempozyumu öncesi önemli 

belgeler hazırlanmıştır. Bu belgelerden biri de küçük ölçekli balıkçılığın yönetimine ilişkin 

Gutiérrez tarafından hazırlanan “Akdeniz ve Karadeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılığın 

Yönetimin ve Ortak Yönetim Seçenekleri” adlı raporudur. Raporda sektörün sürdürülebilir 

yönetimine ilişkin öneriler bulunmaktadır. (Gutiérrez, 2013).  Belgede yer alan ve aşağıda 

belirtilen bazı önerilerden faydalanılabilir. 

Söz konusu raporda, balıkçıların karar alma süreçlerine katılarak yönetim süreçlerinde yer 

almaları ve küçük ölçekli balıkçı gruplarının örgütlenme ve karar alma süreçlerine 

katılımlarının teşvik edilmesi gerektiği belirtilmektedir. Paydaşlar arasında bilgi paylaşımı 

ve iletişim ağlarının oluşturulmasının önemli olduğu vurgulanmıştır (Gutiérrez, 2013). 

Ülkemizde de su ürünleri üretici örgütlerini güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır. Yeterli 

kapasiteye ulaşmış üretici örgütlerinin karar alma süreçlerine katılımın önünün açılması 

gerekmektedir. AB’de üretici, satıcı, tüketici temsilcileri ve bilim insanları ile yöneticilerin 
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bir araya geldiği Danışma Konseyleri gibi yönetişim platformları oluşturularak sektör 

temsilcileri yönetime katılabilir. Kararları tavsiye niteliğinde olacak söz konusu platform 

ile sektörün ihtiyaçlarına göre politikalar geliştirilebilir. 

Kadınların sektördeki konumlarının güçlendirilmesi, çevreci avcılık yöntemlerinin 

geliştirilmesi, yerelde kalkınma ve sosyo-ekonomik yapının korunması ve güçlendirilmesi, 

bölgeselleşme, veri toplama ve son olarak küçük ölçekli balıkçıların sektörün planlanması, 

politika geliştirme ve yönetim aşamasına daha etkin katılımının sağlanması şeklinde 

sıralanabilir. Söz konusu ilkeler kapsamında yapılacak hiçbir politikanın av çabasını 

artırıcı etki yaratmaması ise yapılacak işlerde asla ihlal edilmemesi gereken kırmızı çizgi 

olmalıdır. Son yıllarda tüm dünyada av çabasının azaltılması, avcılığın sınırlandırılması ve 

yetiştiriciliğin geliştirilmesine çalışılmaktadır. AB politikalarının özüne de av çabasını 

sınırlama anlayışı hakimdir. 

Türkiye’nin küçük ölçekli balıkçılık yönetimine ilişkin hedefleri öncelikle AB ile 

karşılaştırıldığında eksik kalan yanları gidermek daha sonra AB ile birlikte ya da bağımsız 

olarak küçük ölçekli balıkçılık yönetiminde sektörün sosyo-ekonomik sürdürülebilirliğine 

katkı sağlayacak yönde yukarıda sıralanan ilkeler doğrultusunda temel hedefleri hayata 

geçirmesi gerekmektedir. Üyelik görüşmeleri sürecindeki ülkemizde küçük ölçekli 

balıkçılık politikaları için özgün ulusal politikalar geliştirmek hızlı ve etkin çözüm olsa da 

AB’ye üyelik durumu da gözetilerek AB müktesebatına tam uyum gerektiğinden politika 

ve planlamaların en baştan AB müktesebatına uyumlu şekilde yapılması en rasyonel ve 

kalıcı çözüm olacaktır. 

Küçük ölçekli balıkçılık yönetiminde bölgeselleşmeye gidilmelidir. Deniz, iklim, tekne, 

balıkçılığa bağımlı toplulukların geleneksel yöntemlerini dikkate alan bölgesel farklılıklara 

göre oluşturulmuş yasal düzenlemelerin oluşturulması gerekmektedir. Hem AB’nin hem de 

Türkiye’nin mevzuatında yönetimde bölgeselleşmeye izin veren bir idari yapılanmaya 

ihtiyacı vardır. AB’de Danışma Konseyleri bu konuda bir çözüm olabilir. Ayrıca üretici 

örgütleri de bu bölgeselleşme ve yerelleşme de rol sahibi olmalıdır. Uygulamada ve 

denetlemelerde büyük sıkıntılar çıkartacak olsa da adım adım ilerleyen bir süreçle 

politikalarda bölgeselleşme ve yerelleşme sağlanmalıdır.  

Yönetimde üniversiteler ile kamu kurumları arasında işbirliğine gidilmelidir. Bilimsel 

araştırmalarda ve politikaların geliştirilmesinde üniversitelerin, bilim adamlarının, 
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ekonomist ve sosyologların uzmanlıklarında yararlanılması rasyonel ve etkin bir küçük 

ölçekli balıkçılık yönetiminin oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, yerel ve 

merkezi yöneticiler; üniversite ve kamu kurumları, balıkçı ve yöneticiler etkileşim 

içerisinde olmalı ve karar alma süreçlerinde yönetişimi birlikte yürütebilecekleri şeffaf ve 

sektördeki herkes için erişilebilir yönetim mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir.  

ÖTV’siz yakıt yardımından küçük ölçekli balıkçıların yararlanma oranı düşüktür (Çeliker 

ve ark., 2008). Desteklemelerin küçük ölçekli balıkçılar tarafından pratik ve kolay 

erişilebilir şeklide geliştirilmesi sektör için yararlı olacaktır. Desteklemelerin planlama 

aşamasında küçük ölçekli balıkçılık uzmanları ve temsilcilerinin görüşleri alınarak 

ihtiyaçlara ve olanaklara göre destekleme mekanizmalarının oluşturulması hedeflenen 

sonuçların gerçekleşmesinde etkili olacaktır.  

Ülkemizde üreticilerin örgütlenmesinde önemli eksiklikler bulunmaktadır. Üretici 

örgütlerinin yönetim kapasitelerinin güçlendirilmesi için 2014 yılında AB desteği ile 

yapılan eşleştirme projesi ile önemli adımlar atılmıştır. Ancak, üretici birlikleri ve 

kooperatiflerin kapasitesinin güçlendirmesine yönelik çalışmalara devam edilmesinde 

fayda görülmektedir. Özellikle küçük ölçekli balıkçıların örgütlenmesi mali destekler ile 

teşvik edilebilir. Kooperatiflerin birleştirilmesi ve üyelerin balıkçılık, yönetim ve çevre o-

koruma gibi alanlarda eğitimler verilebilir. 

Kadınların sektördeki yerinin güçlendirilmesi konusunda cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği 

sağlanmalı gerekli yerlerde kadına pozitif ayrımcılık yapılmalıdır. Avcılık sektöründe 

kadın istihdamı çok düşük seviyelerdedir. Geleneksel anlayışla ve işin getirdiği zorluklar 

yüzünden kadınlar sektörde çok az yer bulabilmiştir. Kadınların teknede olmasa da ürünler 

karaya çıkartıldıktan sonra ve/veya yönetim kadrolarında daha fazla yer alması için 

politikalar geliştirilmelidir. Balıkçı barınaklarında ya da tekne izleme sistemlerinin 

kontrolünde kadınlara daha fazla rol verilebilir. AB’nin tüm yapısal ve yatırım fonlarına 

ortak çerçeve çizen 1303/2013 sayılı tüzüğünde yer aldığı gibi kadının ekonomik yaşama 

katılımı, kadınların balıkçılık sektöründe çalışma imkânlarının artırılması Türkiye’de de 

orta ve uzun dönemli hedefler içerisinde yer alması önemlidir.   

FAO’nun sorumlu balıkçılık anlayışı doğrultusunda küçük ölçekli balıkçılık için 

getirilecek hiçbir tedbir av çabasını ve doğal stoklar üzerinde av baskısını artırıcı etkiye yol 

açmamalıdır (Anonymous, 1995). FAO’ya üye olan bir ülke olarak av çabasının 
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artırılmaması yükümlülüğünü yerine getirmek uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan bir 

ödevdir. AB’de OBP kapsamında yapılacak hiçbir uygulamanın av çabasını artırıcı bir 

etkiye sahip olmaması gerektiği prensibi benimsenmiştir. Ülkemizde de av çabasını artırıcı 

hiçbir politika uygulanmamalıdır.  

Balıkçılık sektöründe yapılacak düzenlemelerin ve alınacak tedbirlerin başarısı, her şeyden 

önce sektörün yapısının bilinmesine bağlıdır. Mevcut çalışmalar, genellikle yerel 

niteliktedir. Balıkçıların ve balıkçılığın özelliklerini bilmeksizin uygulanan yönetim 

politikalarının başarılı olması ve istenilen hedefleri yakalaması zordur. Stok tespiti, av 

çabası, sektörde çalışanların eğitim durumu, karlılık ve refah seviyeleri, balıkçılığa 

bağımlılık oranları gibi hem bilimsel ve teknik hem de sosyo-ekonomik araştırmalara ve 

bunların sonucunda elde edilecek bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. Elde edilen bilgiler ile 

düzenli izleme programları oluşturularak sektördeki gelişmeler yıllar içerisinde takip 

edilebilir. Bu tip çalışmalar dünyanın pek çok ülkesinde sıklıkla yapılmaktadır. Çeliker, 

uygulanan her yönetim politikasının balıkçılar ve sektör üzerinde farklı etkiler yaptığını 

belirtmektedir. Uygulanan politikaların yeterli olup olmadığının tespiti için balıkçılığın ve 

balıkçıların sosyo-ekonomik yapısının her politikanın uygulama öncesinde ve sonrasında 

ortaya konulması gerektiğini savunmaktadır (Çeliker ve ark., 2006). 

Küçük ölçekli balıkçılık hakkında doğru ve kapsamlı bilimsel veriye ihtiyaç 

duyulmaktadır. Veri toplama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve/veya teşvik edilmesi hem 

AB için hem Türkiye için temel hedef olmalıdır. Ancak elde edilecek kapsamlı bilimsel 

veriler ile sektöre yönelik etkin, doğru ve sürdürülebilir politikalar geliştirilebilir. Elde 

edilecek bilimsel verilerin değerlendirilmesi ve sistematik olarak politikalara 

dönüştürülmesi için uygun koşulların oluşturulması da küçük ölçekli balıkçılık yönetimin 

hedefi olmalıdır. AB Parlamentosu raportörü Ferreira, söz konusu veri eksikliğin 

giderilmesi için veri toplama, işleme ve bilginin yayılması için mali destek verilmesi 

gerektiğini belirtmektedir (Ferreira, 2012). Veri toplama ve istatistiki bilgilerin 

oluşturulması konusunda Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile TÜİK 

arasında ortak proje yapılabilir veya bilim adamları ve üniversitelerin söz konusu 

çalışmaları yerine germesi için proje çağrısına çıkılabilir. 

Küçük ölçekli balıkçıların kaynaklara ve desteklemelere erişim ile bilgi ve karar alma 

süreçlerine erişimde adil muamele sektörde sağlanması gereken başka bir hedef olmalıdır. 

(Johnson ve Prime, 2009). Özellikle, desteklemeler konusunda küçük ölçekli balıkçılığın 
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endüstriyel balıkçılıktan farklı kaynaklardan yararlandırılması sektör için yararlı olacaktır. 

Küçük ölçekli balıkçıların takip etmesi gereken bürokratik süreçler kısaltılabilir. ÖTV’siz 

yakıt uygulamasında yaşanan sıkıntılara benzer sorunlar yaşanmaması için mali yardım 

programlarının uygulanmasında küçük ölçekli balıkçılığı karakteristik yapısı dikkate 

alınmalıdır.  

Küçük ölçekli balıkçılığın tek ve yalıtılmış bir ekonomik faaliyet olarak değil, diğer 

sektörler ile bütünleşik yönetim anlayışı ile ele alınmalıdır. Balıkçılığa bağımlı kıyı 

bölgelerinde yürütülen diğer ekonomik faaliyetleri ile küçük ölçekli balıkçılık birlikte 

planlanmalı ve gerektiğinde birlikte yönetilmelidir. AB bu konuda bütünleşik kıyı bölgesi 

yönetimi gibi politikalar geliştirerek önemli ilerleme kaydetmiştir. Ülkemizin de bu 

konuda adım atması gerekmektedir. Turizm, yerel ve kırsal kalkınma politikaları ile küçük 

ölçekli balıkçılık birlikte ele alınarak sektörler arası eşgüdüm sağlanarak entegre politikalar 

geliştirilmelidir. 

Denizdeki ve içsulardaki tüm canlılar insanlığın ortak malıdır. Gelecek nesillerin de söz 

konusu kaynaklardan en az şu an bizim yararlandığımız kadar yararlanma hakkı vardır. 

Geçmişte yapılan hatalar sonucu azalan balık stoklarını korumak en önemli ödevimizdir. 

Endüstriyel balıkçılıktan farklı olarak, tarihsel bir geçmişi olan geleneksel, kültürel olarak 

kıyı bölgelerinde yaşamın bir parçası olan küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliğini 

sağlamak en az balıkları korumak kadar önemlidir.  
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EKLER 

EK – I: ORTAK BALIKÇILIK POLİTİKASI 

1970’lerde uygulanmaya başlanan ve son olarak 1 Ocak 2014’te güncellenen Ortak 

Balıkçılık Politikası (OBP), Avrupa’nın balık filolarını düzenlemek ve balık stokunu 

muhafaza etmek için oluşturulmuş kurallar içermekle birlikte, tüm AB üyelerinin AB 

sularına eşit bir şekilde erişimini ve balıkçıların adil şartlar altında rekabet etmesini 

sağlamaktadır. Balık stokları yenilenebilir olmakla birlikte sonsuz değildir ve bazı 

kesimlerde aşırı balıkçılık yapılmaktadır. Giderek artan balık ürünleri talebine karşın su 

ürünleri sektöründe de duraklamalar yaşanmaktadır. Bu sebeple, AB üye ülkeleri bu 

politikayla, balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğini ve toplam balık popülasyonunu ve 

üretimini korumayı amaçlamaktadır. Balık stoklarının sürdürülebilir bir seviyeye 

gelmesinin ardından, daha istikrarlı, sağlıklı ve güvenli bir besin tedariki sağlanması ve 

yeni iş olanakları yaratılması hedeflenmektedir.  

OBP, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğinin sosyal, ekonomik ve çevresel olarak 

sürdürülebilir olmasını ve geliştirilmesini, AB vatandaşları için sağlıklı ürün sağlamayı, 

balıkçılıkla uğraşan toplulukların yaşam standartlarını yüksek tutmayı, üretici ve 

dağıtıcıların ücretlendirilmelerine yardımcı olmayı, uluslararası ve toplumsal kurumlarla 

işbirliği yapmayı ve dinamik bir balıkçılık sektörü yaratmayı amaçlamaktadır. Balık 

yakalama kotaları konarak, balıkların çoğalmasına zarar verilmesi önlenmeye 

çalışılmaktadır. Bu kapsamda balıkçılıkla ilgili balıkçılık filosunun çalışma, zaman ve 

büyüklüğünün sınırlandırılması, yakalanan balık sayısıyla ilgili kısıtlamalar, nerede ve ne 

zaman balıkçılık yapılabileceği ile ilgili kısıtlamalar olmak üzere 3 alanda kısıtlama 

bulunmaktadır. Bu kurallara riayet edilmesi için ulusal makamlar kurularak kurallara 

uyulması ve uymayanların cezalandırılması da sağlanmaktadır (Anonim, 2015).  

AB aynı zamanda, balık stoklarını tüketen, denizdeki yaşam alanına zarar veren ve rekabet 

ortamını olumsuz yönde etkileyen yasal olmayan ve beyan edilmemiş ve kayıt dışı 

balıkçılıkla savaşmak için de çeşitli tedbir ve önlemler almaktadır. Uluslararası işbirliğine 

gidilerek balıkçılık faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamaya çalışmaktadır. 

OBP’nin finansmanı 2014-2020 yılları için Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu’ndan 

karşılanmaktadır.  
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Ortak Balıkçılık Politikası şu 4 ana unsurdan oluşmaktadır: 

 Balıkçılık Yönetimi 

 Pazar ve Ticaret Politikası 

 Politikaların Finansmanı 

 Uluslararası Politika 

Ana unsurların hepsinde küçük ölçekli balıkçılığa ilişkin politikalar ve düzenlemeler 

bulunmaktadır. Aşağıda ana unsurların kapsadıkları temel konular ve temel hedefleri 

özetlenmektedir. 

Balıkçılık yönetimi kapsamında, doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için av 

çabasının sınırlandırılması, koruma alanları ve mevsim yasakları gibi koruma politikaların 

geliştirilmesi, minimum boy yasakları, kullanılan ekipmanlara yönelik politikalar 

geliştirilmiştir. Koruma tedbirlerini bilimsel kuruluşların tavsiyelerini de dikkatte alarak 

belirlemektedir. Denetleme, kontrol ve izleme faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. AB üye 

devletlerinde kayıtlı tüm balıkçı teknelerinin yönetiminden AB sorumludur. Ayrıca, stok 

değerlendirme, kota belirleme için bilimsel çalışmalar da yapılmaktadır (Anonymous, 

2015). 

Pazar ve ticaret politikası kapsamında, su ürünlerinin satışı, pazarlanması, satış yerlerinin 

düzenlenmesi, ürün çeşitliliğinin sağlanması, fiyat istikrarı, balıkçı ve üreticilerin 

örgütlenmesi ve sektörde etkin olması gibi politikalarla AB’de ortak piyasa düzenin 

sağlanması amaçlanmıştır. Ortak piyasa düzeni, üretici örgütleri, satış yerleri ve usulleri ile 

ürün piyasasına ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Rekabetin sağlanması ve sektörün 

sürdürülebilirliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Üretici örgütlerine su ürünleri 

piyasasında istikrarı ve talep arz dengesini sağlayabilmeleri için fiyat müdahalesi, avcılığı 

sınırlama ve depolama konularında yetkiler verilmiştir (Anonymous, 2015).  

Politikaların finansmanı ile ortak balıkçılık politikası kapsamında ortaya konulan 

politikaların uygulamada gerçekleştirilmesi için gerekli yapısal değişikler teşvik 

edilmektedir. Mali araçlarla avcılık, yetiştiricilik, işleme ve pazarlama sektörlerinde 

AB’nin belirlediği ortak hedeflere ulaşmada gerekli adımların atılması için sektör 

temsilcilerine mali destek sağlanmaktadır. Günümüzde balıkçılık sektöründe kullanılan 
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mali araç Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu’dur. AB ve üye devletler ile birlikte 

yürütülmektedir (Anonymous, 2015). 

Son olarak, uluslararası ilişkiler kapsamında, üçüncü ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla 

ilişkiler kurulmakta ve işbirliği yapılmaktadır. AB denizcilik ve balıkçılık ile ilgili birçok 

uluslararası anlaşmaya taraftır. Birleşmiş Milletler deniz Hukuku sözleşmesi, 

Sürdürülebilir Balıkçılık Yönetimi İlkeleri gibi düzenlemelere taraftır. Üçüncü ülkelerle, 

özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan Afrika ülkeleri ile deniz yetki alanları kullanım 

anlaşmaları yapılarak AB balıkçılarının söz konusu ülkelerin deniz yetki alanlarının avcılık 

için kullanıma açılmaktadır. Ayrıca, uluslararası kuruluşlar kapsamında uluslararası 

işbirliğine gidilere küresel boyuta balıkçılık yönetimine dâhil olunup, AB çıkarları ve 

politikaları korunmaktadır. AB birçok bölgesel balıkçılık yönetim örgütüne üyedir (Fasıl 

13 Balıkçılık, 2015).  

 



93 

 

EK - II: AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BALIKÇILIK YÖNETİMİNDE ROL 

ALAN ORGANLAR VE YARDIMCI BİRİMLER 

AB Konseyi 

Konsey, ("Bakanlar Konseyi" ya da "AB Konseyi") Avrupa Birliği üyesi devletlerin 

hükümetlerinde görev yapan bakanlardan oluşan bir organ konumundadır. Konsey, Avrupa 

Birliği içinde üye devletlerin ulusal çıkarlarının temsil edildiği organdır. Konsey 

toplantılarına, karara bağlanacak konu doğrultusunda üye devletleri temsilen ilgili bakanlar 

katılır. Örneğin toplantının konusu ekonomi veya para politikası ile ilişkili ise, üye 

devletlerin ekonomi ve maliye bakanları toplantıya katılır. Konsey başkanlığı 18 aylık süre 

için görev yapacak 3 üye devletten oluşan, devamlılığı ve tutarlılığı sağlamaya yönelik 

takımlar tarafından yürütülür. Böylece Başkanlık 6 aylık dönemlerle üye devletlerarasında 

el değiştirir (Anonim, 2015). 

Konsey'e çalışmalarında yardımcı olmak üzere başta, üye devletlerin Birlik nezdindeki 

Büyükelçilerinden oluşan Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) olmak üzere çeşitli 

komiteler ve çalışma grupları mevcuttur. Birçok konuda tüm üye devletleri bağlayan yasal 

düzenlemeleri kabul etme yetkisini Avrupa Parlamentosu ile paylaşan Konsey, yine 

Avrupa Parlamentosu ile birlikte bütçeyi onaylar (Anonim, 2015). 

Konsey üç değişik usul çerçevesinde karar almakta olup bunlar; oybirliği, oy çokluğu ve 

nitelikli çoğunluktur. Lizbon Antlaşması sonrasında Konsey'de esas oylama usulü nitelikli 

çoğunluk olarak düzenlenmiş; oybirliği ve basit oy çokluğunun istisna niteliği taşıdığı 

ortaya konmuştur. Ortak Dış ve Güvenlik Politikası bugün hala büyük ölçüde üye 

devletlerin oybirliği ile karar aldığı en önemli istisna alanını oluşturur. Yeni üyelerin 

katılımı da yine Konsey'de oybirliği aranan bir alandır (Anonim, 2015). 

Lizbon Antlaşması öncesi geçerli olan düzenleme çerçevesinde, nitelikli çoğunluk 

yönteminde her üye devletin nüfusuna, fiziki ve ekonomik büyüklüğüne göre belirli oranda 

oyu bulunmakta olup, sistem ağırlıklı oy esasına dayanır. Nitelikli çoğunluk yöntemine 

göre karar alınabilmesi için toplamı 345 olan oyların 255'inin olumlu olması gerektiği gibi 

üye devletlerin yarıdan fazlasının da olumlu görüş bildirmesi gerekir. Konsey'de nitelikli 

çoğunlukla karar alınırken, herhangi bir üye devlet gerekli görürse, alınan karara olumlu oy 

verenlerin, Birlik nüfusunun %62'sine karşılık gelip gelmediğinin kanıtlanmasını talep 
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edebilir. Bu durumda %62 oranına ulaşılamamışsa söz konusu karar kabul edilmemiş 

sayılır (Anonim, 2015). 

Lizbon Antlaşması ile getirilen nitelikli çoğunluğa ilişkin yöntemin uygulanması 2014 

yılına kadar ertelendi. 2017 yılına kadarki dönem için de bir geçiş süreci öngörüldü. 

Dolayısıyla 1 Kasım 2014 tarihine kadar olan sürede ağırlıklı oy esasına dayanan sistem 

uygulanacak. 1 Kasım 2014'den itibaren ise, nitelikli çoğunluk yöntemiyle bir kararın 

alınabilmesi için, olumlu oyların üye devletlerin % 55'ini, Birlik toplam nüfusunun % 

65'ini temsil etmesi ve en az 15 üye devletten gelmesi gerekmekte. Bloke edici azınlık ise, 

nüfus esası dikkate alınmak suretiyle en az 4 üye devlet olarak belirlenmiştir (Anonim, 

2015). 

Konsey, üye devletlerin ekonomik politikaları arasındaki uyumu sağlar. Özellikle üye 

devletlerin Birliğin Ortak Dış ve Güvenlik politikası alanına yönelik politikalarının 

belirlenmesinde, AB Zirvesi ile birlikte yetkilidir. Bunun yanında Konsey, Avrupa Birliği 

adına üçüncü ülkeler ve uluslararası örgütlerle uluslararası anlaşmalar imzalar (Anonim, 

2015).  

AB Komisyonu 

Avrupa Komisyonu, yasama sürecini başlatan, ayrıca Birliğin yürütme organı olarak AB 

müktesebatını, bütçeyi ve programları uygulamaktan ve idari denetimden sorumlu 

kurumdur. Avrupa Komisyonu, her bir üye devletten bir kişinin yer aldığı 27 üyeden 

oluşur. Bu kişilere "komiser" adı verilir. Her Komiser bir veya daha fazla AB politikasının 

yürütülmesinden sorumludur. Komisyon adeta bir Bakanlar Kurulu gibi faaliyet gösterir. 

Komisyon'da komiserlerin yanı sıra, Avrupa Birliği görevlilerinden oluşan 25.000 kişilik 

bir idari teşkilat da mevcuttur (Anonim, 2015). 

Komisyon bünyesinde, herhangi bir konuda idari düzenlemelerin yapıldığı idari yönetim 

birimleri olan Genel Müdürlükler bulunur. Her Genel Müdürlük, çalışmalarının siyasi ve 

yönetim sorumluluğunu üstlenen Komisere karşı sorumlu bir Genel Müdür tarafından 

yönetilir. Genel Müdürlükler müdürlüklere (direktörlük), müdürlükler bölüm ya da 

birimlere, bölüm ya da birimler ise, masa şefliklerine ayrılmıştır. Her masada, masanın 

ilgili konusuna uygun sayıda uzman bulunur (Anonim, 2015). 
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Komisyon başkanı Avrupa Birliği Zirvesi tarafından belirlenir ve ataması Avrupa 

Parlamentosu'nun onayı ile yapılır. Komisyon üyeleri ise üye devletlerin göstereceği 

adayların arasından Komisyon Başkanı tarafından seçilip, bu seçimin ardından Zirve 

tarafından ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanmaktadır. Komiserlerin görev süresi 

5 yıldır ve bu süre yenilenebilir (Anonim, 2015). 

Avrupa Birliği üyesi devletlerden bağımsız bir niteliğe sahip olan Komisyon, Birliğin 

yürütme organı konumundadır. Bu doğrultuda Birliğin bütçesini ve politikalarını 

uygulayan Komisyon, AB hukukunun uygulanmasının idari bakımdan gözetilmesi görevini 

de üstlenmiştir. AB hukukunu ihlal ettiği iddiasıyla üye devletleri Avrupa Birliği Adalet 

Divanı önünde dava edebilir. Komisyon'un bir diğer önemli görevi ise yasama organını 

oluşturan Avrupa Parlamentosu ve Konsey'e sunduğu yasama ya da karar önerileri ile 

yasama sürecini başlatmasıdır (Anonim, 2015). 

Ortak Balıkçılık Politikasının yürütülmesinden sorumlu temel kurum, AB Komisyonu 

Çevre, Denizcilik ve Balıkçılık Komiserine bağlı olarak çalışan Avrupa Denizcilik ve 

Balıkçılık Genel Müdürlüğü (DG MARE)’dir. Ortak Balıkçılık Politikası ve buna bağlı 

olarak küçük ölçekli balıkçılık yönetiminin büyük bir kısmını yerine getirir (Anonymous, 

2015). 

DG MARE’nin Balıkçılıktan sorumlu birimleri AB ortak sularına göre bölgesel ve 

OBP’nin bileşenlerine göre konu temelli olarak örgütlenmiştir. Örgütlenme şemasında 

küçük ölçekli balıkçılıkla ilgilenen özel bir birim bulunmamaktadır. DG MARE yasa 

teklifi hazırlama, denetleme, mali yardımları yönetme, veri toplama, su ürünleri ortak 

piyasasını düzenleme gibi faaliyetleri yürütür. Sektörün önceliklerini, takip edilecek 

stratejileri, plan ve eylem planlarını belirler (Anonymous, 2015).  

AB Parlamentosu 

Avrupa Parlamentosu, AB kurumları içinde doğruda halk tarafından seçilen organdır. AB 

üyesi ülkelerin vatandaşları olan Avrupa vatandaşları beş yılda bir yapılan Avrupa 

Parlamentosu seçimlerinde oy kullanabilirler. Son Parlamento seçimi 2009 yılında 

yapılmıştır. Parlamento, bugün için Avrupa Birliği'ne üye 27 devletin toplamda 736 

temsilcisinden oluşmaktadır. Bu rakam, 2014 seçimleri sonrası 750 üye ve bir Başkanı 

içerecek şekilde 751 olarak belirlenmiştir. Hangi üye devletin kaç parlamenter ile temsil 
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edileceği üye devletlerin nüfuslarına göre tespit edilmektedir (T.C. Avrupa Birliği 

Bakanlığı, 2015). 

Avrupa Parlamentosu, Konsey ile birlikte yasama yetkisini paylaşır. Üye devletleri 

bağlayacak hukuki düzenlemelerin kabul edilebilmesi genel kural olarak hem Avrupa 

Parlamentosu ve hem de Konsey'in onayı ile mümkün olabilmektedir. Bazı konularda ise 

sadece danışma organı niteliğindedir, görüşleri bağlayıcılık taşımaz. Bu alanların en 

önemlisi dış politika konularıdır. Avrupa Birliği bütçesini Konsey ile birlikte yapan 

Avrupa Parlamentosu'nun diğer Avrupa Birliği kurumları üzerinde siyasi denetim yetkisi 

vardır. Parlamento Komisyon'a sözlü ve yazılı soru sorabilir, soruşturma komiteleri 

kurabilir, şikâyet dilekçesi kabul edebilir, Komisyonu güvensizlik oyuyla ve 2/3 

çoğunlukla heyet halinde istifaya zorlayabilir. Komisyon Başkanı'nın ve heyet halinde 

Komisyon'un göreve atanmasında da güvenoyu aranır. Avrupa Ombudsmanı'nın atanması 

ve sunduğu raporlar aracılığıyla da Birliğin kurumları üzerindeki denetim yetkisini 

kullanabilir (T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, 2015).  

Balıkçılık için Bilimsel, Teknik ve Ekonomik Komite 

AB’nin Balıkçılık için Bilimsel, Teknik ve Ekonomik Komite’si (STECF) balıkçılık ve 

yetiştiricilik konularında bilimsel araştırmalar yapmak, tavsiye karaları oluşturmak, teknik 

ve bilimsel veri toplamak ile sorumludur. Balıkçılık yönetimi için oluşturulan bilimsel 

kararlar AB Komisyonun kararlarının oluşturulmasına altlık oluşturur. Pratikte bilimsel ve 

ekonomik komitenin balıkçılık yönetimine etkisi teorideki rolünden daha büyüktür. 

Oluşturulan raporlar, tavsiye kararları,  yayınlanan araştırma sonuçları, AB Konseyi, AB 

Komisyonu ve sektör paydaşları ve AB kamuoyu tarafından esas olarak kullanılmaktadır 

(Anonymous, 2015). Ancak, bilimsel tavsiyelerin siyasi ve politik öncelikler doğrultusunda 

bahsi geçen kurum ve taraflarca yönlendirildiği ve politikalar oluşturulurken çoğu zaman 

orijinal tavsiyenin dışına çıkıldığı görülmektedir (Anonymous, 2015). 

Avrupa Filo Kayıt Sistemi 

Avrupa Filo Kayıt Sistemi AB’de üyesi olan tüm ülkelerin, balıkçılık faaliyeti yürüten tüm 

teknelerinin kayıt altına alındığı bilgi ağı sistemidir. Tekneler boy, yaş, kullanılan 

ekipman, ağırlık, yapım malzemesi vb. gibi özellikleri kayıt altına alınmaktadır. Kayıt 

sistemi online olarak herkesin kullanımına açıktır ve istenildiği zaman bölge, boy, yaş, 
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ekipman kategorilerine göre gruplandırma yapılarak ya da spesifik olarak teknelerin 

bilgileri incelenebilmektedir (The EU Fleet Register, 2015). 

Danışma Konseyleri 

Avrupa Birliği, çeşitli konularda ve bölgelerde faaliyet gösteren bilimsel araştırma yapan 

ve tavsiye oluşturan bilimsel komiteleri kurulmuştur. 2013 reformu öncesi mevcut olan 

danışma konseyleri Baltık Denizi, Uzak Bölgeler, Akdeniz, Kuzey Denizi, Kuzey Batı 

suları, Pelajik Türler, Güney Batı Suları Danışma Konseyi’dir (Anonymous, 2015). 

1380/2013 sayılı OBP temel tüzüğü ile yeni kurulan üç danışma konseyleri ise Karadeniz, 

Pazar ve Yetiştiricilik danışma konseyleridir (Anonymous, 2013). Görüldüğü üzere son 

olarak kurulan danışma konseylerinden ikisi, Pazar ve yetiştiricilik danışma konseyleri, 

bölgesel değil, özel bir konu ile ilgilenen danışma konseyleridir (Anonymous, 2013). 

Ancak, küçük ölçekli balıkçılık yönetimi ile ilgili bir danışma konseyi oluşturulmamıştır. 

Sivil Toplum Örgütleri 

AB’nin sektör paydaşlarının da yönetime katılması gerektiği anlayışı doğrultusunda, sektör 

temsilcilerinin oluşturduğu sivil toplum örgütleri de küçük ölçekli balıkçılık yönetiminde 

etkindir. Danışma konseylerinin bölgesel çalışmalarında sektör temsilcilerinin de 

görüşlerinin alındığı çalıştaylar düzenlenmektedir. Ayrıca, sektöre ilişkin üretim, ticaret, 

bilim ve çevre konularında örgütlenmiş sivil toplum kuruluşları AB komisyonu ve 

Parlamentosunda lobi faaliyetleri yapabilmektedirler. Balıkçılık üretici örgütleri de üyeleri 

arasında bağlayıcı düzenlemeler oluşturabilmektedir. Üretim ve pazarlama planları ile su 

ürünleri sektöründe arz talep dengesini sağlamada üreticileri yönlendirmektedirler. Ayrıca, 

depolama, fiyat düzenlemeleri gibi sektöre etki eden faaliyetleri gerçekleştirmekle de 

yetkilidirler. Günümüzde AB’de 200’den fazla üretici örgütü bulunmaktadır (Anonymous, 

2015).  

Avrupa Birliği Adalet Divanı 

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Avrupa Birliği'nin yargı organıdır ve Adalet Divanı, Genel 

Mahkeme ve Uzmanlık Mahkemeleri olmak üzere üçlü bir yapıdan oluşur. Adalet 

Divanı'nın temel amacı, Avrupa Birliği hukukunun Avrupa Birliği içerisinde her yerde 

aynı şekilde yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamaktır. Divan, Birlik hukukunun 

yorumlanmasında ve uygulanmasında hukuka saygıyı sağlama, ulusal hukuk düzenleri ile 
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AB hukuk düzeni arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, hukuki denetim, yorum, uyuşmazlık 

çözme, hukuk yaratma ve boşluk doldurma işlevlerini yerine getirir (Anonim, 2015). 

Avrupa Birliği Adalet Divanı AB hukukundan kaynaklanan bir takım davalara bakmaya 

yetkilidir. Bunlar genel olarak üye devletlerin ve AB kurumlarının AB hukukuna uyup 

uymadığının denetlenmesine yönelik davalar ile ulusal mahkemelerde görülmekte olan 

davaların çözüme bağlanması için gerekli olduğunda AB hukukunun yorumlanmasına 

ilişkin davalardır. Küçük ölçekli balıkçılık konusunda da AB mevzuatına ilişkin davalar 

Adalet divanı tarafından çözüme kavuşturulmaktadır (Anonim, 2015).  

Ulusal Yönetimler 

Yukarıda sıralanan organlar AB’de Ortak Balıkçılık politikasında rol alan kurumlardır. 

Dolayısıyla AB düzeyinde OBP’nin bir parçası olan küçük ölçekli balıkçılık yönetiminde 

de aynı rol ve etkilere sahiptirler. Ancak, Küçük ölçekli balıkçılık üzerinde yönetim 

yetkileri ve etkileri genel olarak balıkçılık yönetimi üzerindeki yetki ve etkilerine göre 

farklılık göstermektedir. 

Küçük ölçekli balıkçılık yönetiminde ulusal yönetimler AB kurumlarına göre daha etkin 

olduğu söylenebilir. Ayrıca, genel olarak ulusal yönetimler de dahil tüm bu organlar, 

küçük ölçekli balıkçılık yönetiminde, genel olarak balıkçılık yönetiminde olduğundan daha 

az etkindirler. Bu çalışmanın amacı da bu farklılığa dikkat çekmek ve az da olsa bunun 

iyileştirilmesi için neler yapılabileceğini bulmaya çalışmaktır.  

Ulusal yönetimler 12 millik karasularında düzenleme yapmaya yetkilidirler. Yapılacak 

düzenlemelerin tümü AB politikaları ile uyumlu olmalıdır. Söz konusu karasuların kendi 

balıkçılarını korumak adına bu sularda balıkçılığı diğer Üye devlet teknelerine 

kapatabilirler. Bu anlamda 12 millik kara sularına erişime ilişkin düzenlemeler ulusal 

devletlere kendi küçük ölçekli balıkçılık sektörlerini koruma ve kollama imkânı 

sağlamaktadır.  

Ayrıca, küçük ölçekli balıkçılık ve genel olarak balıkçılık sektörü açısından EMFF’ ile 

sağlanan tüm mali fonlara ulusal bütçeden de katkı sağlanmaktadır. Başka bir ifade ile Üye 

Devletler AB politikalarını ulusal bütçeleri ile desteklemektedirler. De minimis 

sınırlandırmaları dahilinde balıkçılık sektörüne mali yardımda bulunabilmektedirler.  
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Her Üye Devlette balıkçılıktan sorumlu kamu kurumları yer almaktadır. Kamu kurum ve 

kuruluşlarının örgütlenme şekli Üye devletler arasında farklılık göstermektedir. Denetleme, 

kontrol faaliyetlerinde ulusal devletlerin rolü büyüktür.  
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EK III:  GFCM FİLO SINIFLANDIRMASI 

AB’nin 1341/2011 sayılı ve 13 Aralık 2011 tarihli GFCM’in Akdeniz’de sürdürülebilir 

balıkçılık yönetimine ilişkin tedbirlerine karşılık gelen tüzüğünde GFCM Filo 

Sınıflandırması aşağıda verilmektedir (Anonymous, 2011). 

Sınıf < 6 m 6-12 m 12-24 m > 24 

Motorsuz polivalan küçük ölçekli tekneler A   

Motorlu polivalan küçük ölçekli tekneler B C   

Trol Gemileri  D E F 

Gırgır gemileri  G                 H 

Uzatma ağı tekneleri  I 

Pelajik Trol Gemileri  J 

Tuna Gırgır gemisi   K 

Dreçler   L  

Polivalan gemiler   M 

 

Sınıfların açıklamaları; 

A Motorsuz polivalan küçük ölçekli tekneler – 12 metreden küçük ve motoru olmayan 

(rüzgâr ya da tahrik mekanizması) tüm tekneler 

B 6 m’den küçük motorlu polivalan küçük ölçekli tekneler – 6 metreden küçük ve 

 motorlu tüm tekneler 

C Boyu 6-12 m arası motorlu polivalan küçük ölçekli tekneler – 6-12 m arası, bu 

sınıflandırmada dikkate alınan av gereçleri hariç,  yıl boyunca çeşitli av gereçleri 

kullanan tüm motorlu tekneler. 

D 12 m’den küçük trol gemileri – 12 metreden küçük ve faaliyetlerinin %50’den 

fazlasını dip trolü ile yürüten tüm tekneler. 

E 12-24 m arası Trol gemileri – 12-24 m arası ve faaliyetlerinin %50’den fazlasını 

dip trolü ile yürüten tüm tekneler. 

F 24 m’den büyük trol gemileri – 24 m’den büyük ve faaliyetlerinin %50’den 

fazlasını dip trolü ile yürüten tüm tekneler. 

G 6-12 m arası gırgır gemileri – 6-12 metre arası ve faaliyetlerinin %50’den fazlasını 

gırgır ağları ile yürüten tüm tekneler. 

H 12 m’den büyük gırgır tekneleri – 12 metreden büyük ve faaliyetlerinin %50’den 

fazlasını, tuna gırgırı hariç, gırgır ağları ile yürüten tüm tekneler. 

I 6 metreden büyük uzatma ağı tekneleri – 6’den büyük ve faaliyetlerinin %50’den 

fazlasını bir uzatma ağı ile yürüten tüm tekneler. 
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J 6 m’den büyük pelajik trol gemileri – 6 m’den büyük ve faaliyetlerinin %50’den 

fazlasını pelajik trol ile yürüten tüm tekneler. 

K orkinos gırgır ağları – yılın herhangi bir periyodunda tuna gırgır ağları kullanan tüm 

tekneler. 

L 6’den büyük dreçler – 6 m’den büyük ve faaliyetlerinin %50’den fazlasını dreşlerle 

ile yürüten tüm tekneler. 

M 12 m’den büyük polivalan tekneler – 12 m’den büyük ve bu sınıflandırman hiç 

birine girmeyen ve baskın olarak bir ağı kullanmayan tekneler. 
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EK-IV: AB’YE UYUM KONUSUNDA ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR 

BİRİNCİL MEVZUAT 

Sıra  

No 

Değiştirilecek/Yeni 

Çıkarılacak Mevzuat 

Uyum Sağlanması Öngörülen 

AB Mevzuatı  

Düzenlemenin Amacı Mevcut 

Durum 

Sorumlu 

Kurum 

Yayım 

Tarihi 

1 Su ürünleri Kanunu Ortak Balıkçılık Politikası Konulu 

(AB) 1380 sayılı Tüzük 

Su ürünlerinde ortak piyasa Düzeni 

konulu (AB) 1379/2013 Sayılı Tüzük 

Ortak Balıkçılık Politikası 

kurallarının kontrolü konulu (AT) 

1224/2009 sayılı Tüzük 

Akdeniz balıkçılığına yönelik (AT) 

1967/2006 sayılı Tüzük 

Yasadışı, kayıtdışı ve düzenlenmemiş 

avcılık konulu (AT) 1005/2008 sayılı 

Tüzük 

Yetiştiricilikte yabancı ve yerelde 

olmayan türlerin kullanımı hakkında 

(AT) 708/2007 sayılı Tüzük 

Su ürünleri pazarlama standartları 

hakkında (AT) 2406/96 sayılı Tüzük 

Balıkçı gemisi özellikleri konulu 

(AET) 2930/86 sayılı Tüzük 

Söz konusu düzenleme ile  

1380 sayılı Su Ürünleri 

Kanununda  (RG: 04.04.1971/ 

13799) ilgili su ürünleri üretim 

kaynaklarının sürdürülebilirliği, 

avcılığın düzenlenmesi, balıkçılık 

filosunun ve su ürünleri 

sektörünün faaliyetlerinin kayıt 

altına alınması, kontrol, denetim 

ve izlenebilirliğin sağlanması ile 

pazara ve pazarlamaya yönelik 

düzenlemelerin yapılmasına 

olanak sağlayacak AB ile uyumlu 

yasal çerçevenin oluşturulması 

amaçlanmaktadır. 

Hazırlık 

aşamasında 

Gıda, Tarım 

ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı 

2016  

I. Dönem 
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Sıra  

No 

Değiştirilecek/Yeni 

Çıkarılacak Mevzuat 

Uyum Sağlanması Öngörülen 

AB Mevzuatı  

Düzenlemenin Amacı Mevcut 

Durum 

Sorumlu 

Kurum 

Yayım 

Tarihi 

2 Su Ürünleri Kanunu 

ve/veya 1163 sayılı  

Kooperatifler Kanunu  

(RG:10.05.1969/13195

) ve/veya 5200 sayılı 

Tarımsal Üretici  

Birlikleri Kanununda  

(RG:06.07.2004/25514

) değişiklik yapılması 

Ortak Balıkçılık Politikası Konulu 

(AB) 1380/2013 sayılı Tüzük 

Su ürünlerinde ortak piyasa Düzeni 

konulu (AB) 1379/2013 Sayılı Tüzük 

Su Ürünleri Ortak Piyasa Düzeni 

üretim ve pazarlama planları konulu 

(AB) 1418/2013 sayılı Tüzük 

1224/2009 sayılı kontrol Tüzüğünün 

uygulanması konulu (AT) 404/2011 

sayılı Tüzük 

Ortak Balıkçılık Politikası 

kurallarının Kontrolü konulu (AT) 

1224/2009 sayılı Tüzük 

Su ürünlerinde pazarlama standartları 

hakkında (AT) 2406/96 sayılı Tüzük 

Su ürünleri ortak piyasa düzeni üretim 

ve pazarlama planları konulu (AB) 

2014/117 sayılı Komisyon önerisi 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 

(RG:10.05.1969/ 

13195) 5200 sayılı Tarımsal 

Üretici Birlikleri Kanunu  

(RG:06.07.2004/25514) ve 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 

(RG:04.04.1971/13799) 

gözetilerek, mevcut Kanunların 

değiştirilmesi ya da yeni ve/veya 

ilave bir düzenleme yapılması 

yoluyla ülkemizdeki su ürünleri 

üretici örgütlerinin AB’ye 

uyumlu bir örgütsel yapı ve işlev 

kazanmaları; bu kazanımın 

temini ve kontrolü için üretici 

örgütlerinin yetkili kamu kurumu 

tarafından tanınmasına yönelik 

AB ile uyumlu bir sistem 

geliştirilmesi  

amaçlanmaktadır. 

Hazırlık 

aşamasında 

Gıda, Tarım 

ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı 

2017 

II. Dönem 
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İKİNCİL MEVZUAT 

Sıra  

No 

Değiştirilecek/Yeni 

Çıkarılacak Mevzuat 

Uyum Sağlanması Öngörülen 

AB Mevzuatı  

Düzenlemenin Amacı Mevcut Durum Sorumlu 

Kurum 

Yayım 

Tarihi 

1 Su Ürünleri 

Yönetmeliği 

Ortak Balıkçılık Politikası Konulu (AB) 

1380/2013 sayılı Tüzük 

Su ürünlerinde ortak piyasa Düzeni 

konulu (AB) 1379/2013 Sayılı Tüzük 

Ortak Balıkçılık Politikası kurallarının 

Kontrolü konulu (AT) 1224/2009 sayılı 

Tüzük 

Akdeniz balıkçılığına yönelik (AT) 

1967/2006 sayılı Tüzük 

Yasadışı, kayıtdışı ve düzenlenmemiş 

avcılık konulu (AT) 1005/2008 sayılı 

Tüzük 

Yetiştiricilikte yabancı ve yerelde 

olmayan türlerin kullanımı hakkında 

(AT) 708/2007 sayılı Tüzük 

Su ürünlerinde pazarlama standartları 

hakkında (AT) 2406/96 sayılı Tüzük 

Balıkçı gemisi özellikleri konulu (AET) 

2930/86 sayılı Tüzük 

Yeni Su Ürünleri 

Kanununun 

yayımlanmasının sonrasında 

gerçekleştirilecek 

düzenlemelerin 

uygulanmasına yönelik ulus 

ve esasların belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

Hazırlık 

aşamasında 

Gıda, Tarım 

ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı 

2016 

II. Dönem 

2 Su Ürünleri 

Yetiştiriciliği 

Yönetmeliği 

Yetiştiricilikte yabancı ve yerelde 

olmayan türlerin kullanımı hakkında 

(AT)708/2007 sayılı Tüzük 

Yeni Su Ürünleri 

Kanununun yayımlanması 

sonrasında su ürünleri 

yetiştiricilik usul ve 

esaslarının belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

Hazırlık 

aşamasında 

Gıda, Tarım 

ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı 

2016 

II. Dönem 
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KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.) 

Kurumsal Yapılanma/ Diğer 

Çalışmalar 

Amacı Mevcut Durum Sorumlu 

Kurum 

Gerçekleşme 

Tarihi 

Su Ürünleri Alanında AB Ortak 

Piyasa Düzeni’nin Ülkenizde tesisi 

ile ilgili yapılacak faaliyetlerde, 

üretici örgütlerine ilişkin hususların 

yerine getirilmesinde Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı kurumsal 

kapasitesinin artırılması ve buna 

yönelik alt yapının oluşturulması 

Ülkemizde su ürünleri üretici örgütlerinin 

AB’deki emsalleri ile AB Ortak Balıkçılık 

Politikası (OBP) ve OPD kapsamındaki 

sorumlulukları aynı şekilde üstlenebilmeleri 

amaçlanmaktadır. 

2014 yılında uygulanmasına 

başlanan “balıkçılık Üretici 

Örgütleri için Kurumsal 

Kapasite Oluşturulması” 

projesi çıktıları çerçevesinde 

gerekli idari ve teknik 

çalışmalar yürütülecektir. 

Gıda, Tarım 

ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı 

2018 

II. Dönem 

Balıkçılık Yönetimi İçin Strateji 

Belgesi hazırlanması 

OBP’ye uyum amaçlanmaktadır. IPA-‘013 Programlaması 

kapsamında finanse edilecek 

olan “Türk Balıkçılık 

Yönetim Sisteminin 

Güçlendirilmesi” tedbiri 

kapsamında balıkçılık 

yönetimi strateji belgesi 

hazırlanacaktır. 

Gıda, Tarım 

ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı 

2016 

I. Dönem 

İnternet tabanlı (uydu destekli) balık 

stoklarını, ekositem ve balıkçılık 

faaliyetlerini izleme merkezi 

(UBSİBİM) Kurulması 

OBP’ye uyum çerçevesinde, UBSİBİM ile balık 

stoklarının sürekli izlenmesi (özellikle göçmen 

pelajik balıkların) veri toplaması ve bu verilerin 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Merkezin, balıkçılık stok 

değerlendirme çalışmalarına 

yönelik olarak IPA II 

programlaması kapsamında 

oluşturulması 

öngörülmektedir. 

Gıda, Tarım 

ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı 

2018 

II. Dönem 

Balıkçılık alanında bilimsel, teknik 

ve ekonomik değerlendirmeler 

yapacak ve tavsiye verecek bir ulusal 

komisyon oluşturulması 

OBP’ye uyum çerçevesinde, AB Balıkçılık 

Bilimsel, Teknik ve Ekonomik Komitesi’ne 

(STECF) benzer bir yapılanma (pre-STECF) 

aracılığıyla balıkçılık yönetimine yönelik 

bilimsel tavsiyelerde bulunulması 

amaçlanmaktadır. 

Komisyonun, balıkçılık stok 

değerlendirme çalışmalarına 

yönelik olarak IPA II 

programlaması kapsamında 

oluşturulması 

öngörülmektedir. 

Gıda, Tarım 

ve 

Hayvancılık 

Bakanlığı 

2018 

II. Dönem 
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ETİK BEYAN 

Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Tez 

Yazım Kurallarına uygun olarak hazırladığım bu tez çalışmasında; 

Tez içinde sunduğum verileri, bilgileri ve dokümanları akademik ve etik kurallar 

çerçevesinde elde ettiğimi; 

Tez çalışmasında yararlandığım eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak 

gösterdiğimi, 

Kullanılan verilerde herhangi bir değişiklik yapmadığımı, 

Bu tezde sunduğum çalışmanın özgün olduğunu, bildirir, aksi durumda aleyhime 

doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim. 

 

 

Yahya KARAKUŞ 

 


