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ÖNSÖZ Balıkçılık, her 
devirde ve her 
kültür düzeyinde, 
hikâyelerden 
romantik tablolara, 

şiirlerden filmlere ve hatta batıl 
inançlara konu olmuş, insanlarla 
birlikte yaşayan, nefes alan bir 
zanaattır; doğayla kurduğumuz en 
eski bağlardan biridir.

 Uygarlıkların beşiği Anadolu 
topraklarına ev sahipliği yapan 
eşsiz ülkemiz ise bu bağın en güçlü 
örneklerinden biridir. Çağlar 
boyunca denizler, göller, akarsular 
ve akla gelebilecek her türlü sucul 
sistemde balıkçılık aktiviteleri pek 
çok farklı halk ve kültür tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Günümüzde 
küçük ölçekli balıkçılık adı altında 
sınıflandırılan ve içeride açık ve 
güncel tanımını bulacağınız balıkçılık 
faaliyetlerinin aslında tarih boyu 
devam eden pratikler olduğunu hiç 
unutmamalıyız. 

© Mustafa Alkaç
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15. yy sonlarına doğru gelişmeye başlayan ve 
ortaya çıkan ticari/endüstriyel ya da büyük 
ölçekli balıkçılık, ilerleyen zamanlarda büyük bir 
sanayiye dönüşmüş, ileri teknikler ve cihazlarla 
donanmış büyük balıkçı filoları kurulmuştur. 
Küçük ölçekli balıkçılık sessiz sedasız varlığını 
sürdürmüş, yerelde gıda temini ve ekonomiye 
katkıda bulunmuştur. Günümüzde ise değişen 
dünya düzeni ve özellikle değişen ekolojik yapı 
nedeniyle küçük ölçekli balıkçılığın önemi yeniden 
fark edilmiştir.       

Yabancı kaynaklarda balıkçılık ve ilişkili 
alanlarıyla ilgili oldukça eski tarihlerden 
günümüze kadar uzanan çokça kitap olmasına 
rağmen, Türkiye’de balıkçılık konusunda 
yayımlanmış kitapların, teknik eserlerin ve 
çevirilerin sayısı hâlâ yetersizdir. Türkiye’de 
balıkçılık ile ilgili yapılan pek çok araştırma 
akademik kaygılar nedeniyle yabancı dilde 
hazırlanmış ve basılmıştır. Bu kaynaklara erişim 
sınırlı kalmış ve yabancı dilde yazılmış olması 
nedeniyle de yeterince anlaşılamamıştır. En 
önemlisi de balıkçılık mesleğini icra eden kişilerin, 
kaliteli ve doğru bilgi akışındaki bu yetersizlik 
nedeniyle kendilerini geliştirmesi, yaptıkları 
işin önemini ve doğayla ilişkisini anlayabilmesi, 
özeleştiri yapmalarına olanak sağlayacak 
kaynakları bulup değerlendirmesi zorlaşmıştır. 

Bilimsel temelden ödün vermeden, hem akademik 
kitlenin hem de genel okuyucunun güvenilir 
ve doğru bilgi ihtiyacına cevap verecek şekilde 
hazırlanan bu yayın, küçük ölçekli balıkçılık 
konusunda Türkiye’de yazılan en kapsamlı 
kaynaklardan biridir.
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Kıyısal alanlarda, boyu 12 metre ve altındaki küçük teknelerle 
yapılan mevsimlik, tam ya da yarı zamanlı çalışma sonucu elde 
edilen ürünlerin yerel ve iç pazara sunulduğu günübirlik balıkçılık 
faaliyetlerine küçük ölçekli balıkçılık small-scale fisheries) denir 
(Göktürk ve Deniz, 2016; 2017a;b). Küçük ölçekli balıkçılığın 
(KÖB) günümüz dünyasındaki bu tanımı, aslında en temel gıda ve 
yaşam ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yüzyıllardır sürdürülen 
bir ‘zanaatın’ ticari ve yönetimsel kategorizasyonudur. Olta ve 
ağlar gibi küçük ölçekli balıkçılıkta kullanılan pek çok av aracının 
tarihi milattan öncesine kadar uzanır. Kullanılan bu av araçları, 
yıllar boyunca işleyiş prensipleri değişmeden, sadece yapım 
malzemelerinde çeşitli değişiklikler yapılarak günümüze kadar 
kullanılmıştır. 

Sucul canlıların insan hayatına ve yaşam kalitesine faydaları 
birbirinden farklı pek çok alanda, gerek bilimsel gerekse halk 
söylemlerinde, uzun yıllardır  dile getirilir. Balık tüketiminin artan 
önemiyle birlikte  balıkçılık faaliyetlerine  ilgi de dünya çapında 
artmıştır. KÖB daha da önem kazanmış ve yarı zamanlı ya da 
mevsimlik balıkçılık faaliyetlerine çok sayıda insan katılmaya 
başlamıştır. Özellikle gelişmemiş ve gelişen ülkelerde, insanlar 
için hem temel gıda sağlama hem de geçim kaynağı olması 
nedeniyle en önemli etkinliklerden biri haline gelmiştir. 

Dünyada, milyonlarca insan için gıda, gelir ve geçim kaynağı 
olan balıkçılık sektörüyle yaklaşık 59,6 milyon insanın doğrudan 
ilişkisi olduğu söylenir. Son raporlarda sektör çalışanlarının 
sayısının yavaş yavaş arttığı  ve birincil işgücünün de yüzde 
14’ünün kadınlardan oluştuğu belirtilmektedir (FAO, 2016; 
FAO, 2018). 2016 yılında yapılan bir hesaplamaya göre dünya 
balıkçılık filosundaki toplam tekne sayısı yaklaşık 4,6 milyondur. 
Bu sayı 2008 yılından beri neredeyse aynıdır ve teknelerin yüzde 
75’i Asya’da, yüzde 15’i Afrika’da, yüzde 6’sı Latin Amerika 

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK

DÜNYADA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 
BALIKÇILIK SEKTÖRÜ
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ve Karayipler’de, yüzde 2’si Kuzey Amerika’da ve yine yüzde 
2’si de Avrupa’da faaliyet gösterir. Bahsi geçen  kayıtlı balıkçı 
teknelerinin yüzde 61’i ise motorludur. . Bu kayıtlı motorlu 
teknelerin yüzde 86’sının boyu da 12 metre (LOA: length overall) 
veya 12 metrenin altındadır (FAO, 2016; FAO, 2018). 

KÖB sektörü yüzde 90’ı Asya’da olmak üzere, dünyada 37 milyon 
civarında insana (balıkçılıkla birlikte yetiştiricilik de dahil olmak 
üzere) istihdam sağlar.  Önümüzdeki yıllarda 100 milyon kişinin 
daha KÖB sektörü ve ilgili faaliyetlerde iş bulmaları bekleniyor 
(FAO, 2019). 

Dünya çapında KÖB sektörü kapsamında avcılığı yapılan canlı 
türleri, balıkçılık yöntemleri, kullanılan tekneler, rakamsal veriler 
ve yönetim yaklaşımları gibi konular doğal olarak bölgelere 
göre değişiklik gösterirken; kaynak kullanımı, topluluk etkileri 
ve politika konularının birçoğu ise benzerlik gösterir. KÖB’ün 
coğrafik kıtasal alanlara göre FAO tarafından düzenlenen 
dünyadaki genel durumu (2019) aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

AFRİKA 
Hem içsu hem de denizel balıkçılık kaynakları açısından zengin 
ve esaslı bir geçmişe sahip olmasına rağmen, Afrika’nın çoğu 
bölgesi için KÖB yapısı tanımlanamamıştır. KÖB ile ilgili bilgiler 
sadece geleneksel, az ve sınırlı yöntemlerle kayıt altına alınmıştır. 
Balıkçılık yöntemleri, mevsimlik balıkçı göçü, yaygın pazar ve 
dağıtım kanalları ile KÖB, köklü tarihi ve etki geçmişiyle kıtada 
önemli bir role sahiptir. Ancak, yerel girişimciler veya dış kaynaklı 
balıkçılık yoluyla ihracat potansiyelinin ve kıtadaki ulusal 
ekonomilere sağladığı faydanın artması  sonucunda, kalkınmanın 
önemli bir kısmı endüstriyel balıkçılığın etrafında toplanmıştır. 
Son yıllarda ise istihdam, gıda arzı ve ekonomiye etkileri 
nedeniyle uluslararası kuruluşlar KÖB’ü bazı önemli girişimlerle 
desteklemiştir. Bu girişimlere bağlı olarak ulusal ekonomilerin 
çoğunda, kırsal ve kentsel gıda tedariki, istihdam, ticaret ve 
ihracat potansiyeline KÖB’ün güçlü katkılar sağladığı doğrulanmış 
ve yeniden gündeme alınmıştır.
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ASYA 
Asya kıtası dünyanın en kalabalık bölgesi. En büyük balıkçılık 
ve yetiştiricilik üretimine ve bunun doğal bir sonucu olarak da 
balıkçılık sektöründeki en büyük pazarlara sahip. Dolayısıyla KÖB 
için de istihdam, üretim ve ekonomik değer açısından dünyanın 
en önemli bölgesi. Hem iç hem de kıyısal tropikal/subtropiksuları 
barındıran kıta, yüksek tür çeşitliliğinin yanı sıra biyokütlesi 
görece baskı altında olan önemli ticari değere sahip türlerin varlığı 
ve bunların elde edilme metotları göz önüne alındığında, balıkçılık 
üretimi açısından karmaşık bir yapı sergiler. Buna bağlı olarak da 
KÖB sektörünün ülkesel bazda büyüklük ve çeşitlilik açısından 
değişkenliği ve uyum sağlayabilirliği önemli yönetim ve denetim 
zorluklarını ortaya çıkarır. 

AVRUPA
Çok sayıda değerli ticari türün olduğu bu kıtada, belirli filolar 
ve balıkçılık yöntemleri ile yapılan bir dizi KÖB faaliyeti var. 
Avrupa’da KÖB sektörü genellikle mevsimsel ya da yarı zamanlı 
çalışılan bir yapıya sahip. Bu yapı, kıyısal alanlarda geleneksel 
haklara dayanan ve beraber çalışan kooperatif balıkçılığı ile bazı 
bölgelerde küçük ticari sektörlerde görülen sermayelendirme 
ve kapasite gelişimini önemli ölçüde öne çıkaran bir karışım 
sergiler. Özellikle içsulardaki rekreasyonel balıkçılık, kapsamlı 
stok destekleme programları ve güçlü ekonomik ağırlığıyla birlikte 
çok önemlidir. Emeği örgütlemeyi ve stokları rasyonel bir şekilde 
yönetmeyi amaçlayan AB Ortak Balıkçılık Politikası, balıkçılık 
kaynaklarının topluluklar arası alışverişlerinin sağlanmasında, 
pazarlama sektöründe özel bir rol oynamıştır. Çoğu ulusal 
ekonomi için nispeten küçük olmasına rağmen KÖB, ücra ve daha 
sınırlı hizmet alan yerlerde önemini korumaya devam etmektedir. 
Bir taraftan da Avrupa politika çevrelerinde giderek daha fazla ilgi 
görüyor. 

KUZEY VE ORTA AMERİKA
KÖB, Kuzey ve Orta Amerika’da bölgesel anlaşmalar barındıran, 
aktif ve çeşitlilik gösteren bir sektör olarak varlığını sürdürüyor. 
Kuzey Amerika’nın kuzey bölgelerinde ‘geleneksel ve yöreye özgü’ 
güçlü bir odaktır ve bölgenin çoğunda balıkçılığa bağlı önemli 
kaynak ve yönetim haklarını gözeten dinamik küçük bir ticari 
sektör olarak faaliyetlerini sürdürür. 
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Orta Amerika’da ise daha karışık ‘yöreye özgü ve yeni 
yapılanmaya başlamış’ bir KÖB sektörü mevcut. Kuzey 
Amerika bölgesinin en önemli özelliklerinden biri de çok 
sayıda tekne için cazip avlak alanlar barındırması ve pek 
çok balık stokunun devamlılığı için önemli bileşenlere sahip 
olmasıdır. Yönetimsel olarak da son derece iyi organize 
olmuş ve ruhsatlı/izinli yapılan rekreasyon amaçlı balıkçılığın 
yaygın olması bir diğer önemli özelliğidir. Özellikle ABD ve 
Kanada’da balıkçılar kıtadaki diğer ülkelere nazaran büyük 
kent pazarlarına daha iyi koşullarda erişim  sağlayabiliyor. 
Bölgenin diğer yerlerinde ise yüksek kalitedeki taze ürünün 
avlanması ve satışını destekleyen uygun ulaşım yollarının 
giderek iyileşmesi sonucunda ilgili faaliyetler artıyor. Kuzey 
ve Orta Amerika aynı zamanda, kaynak ve çevre yönetimi 
ile ilgili etkili ve güçlü ulusal politikaların uygulandığı bir 
bölge olarak öne çıkıyor. Bu yaklaşım, Seçici Küçük Ölçekli 
Balıkçılık uygulamaları ile ilgili kavramların ve özellikle 
salmonid ve çeşitli omurgasız türlerinin söz konusu olduğu 
stoklama, iyileştirme ve korumaya dair önemli yatırımların 
yapılmasını destekleyerek, özellikle türlerin koruma baskısı 
nedeniyle erişim kısıtlamasına tabi olan kaynak alanlarının 
artmasına neden oluyor.

GÜNEY AMERİKA 
Ana nehir yatağı ve nehir ağzı sistemleri ile bağlantılı irili 
ufaklı akarsu, göl ve sulak alanlardan oluşan Amazon Havzası, 
bölgenin yüksek verimli kıyı balıkçılığında KÖB’ün çok çeşitli 
ve yoğun olarak yapıldığı muazzam bir kaynaktır. Geleneksel 
ve küçük ticari balıkçılığın bir karışımını içeren bölge, 
çok çeşitli ekosistem koşulları ile balık ve kabuklu türleri, 
yakalama yöntemleri, pazarları ve yönetim özellikleriyle KÖB 
açısından oldukça zengin ve çeşitliliğe sahip bir yapıdadır. 
KÖB çıktıları açısından önemleri bilinmesine rağmen birçok 
durumda, uygulanan balıkçılık faaliyeti, yakalama oranları, 
değerleri ve etkileri görece kayıt dışıdır. Bunun bir sonucu 
olarak da ekosistem ve kaynak kalitesindeki eğilimler ve 
bunların etkileri henüz güçlü bir şekilde tanımlanamamıştır. 
Bazı kıyı balıkçılığı faaliyetleri dedaha fazla yönetim ve 
düzenlemeye tabidir. 
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AVUSTRALYA
Bölgedeki KÖB yapısı, küçük ada devletlerinin orta ve uzak 
mesafe av sahalarının çoğunda bulunan çok değerli uluslararası 
balıkçılık alanlarını kullanmalarına rağmen, çoğunlukla yerel 
tüketime ve yerel pazarlara katkıda bulunur. . Bu yerel yapı 
nedeniyleKÖB yaygın olsa da bölgeye ekonomik katkısı genellikle 
düşük değerdedir. Avustralya ve Yeni Zelanda gibi daha büyük 
devletlerde ise KÖB’ün kapsamı; az gelişmiş ülkelerdeki 
geleneksel ve nispeten tanımlanmamış, düzenlenmemiş kıyı 
balıkçılığından, büyük ölçüde kota yönetimine ve devredilebilir 
hakların tahsisine dayanan,  erişimi etkin bir şekilde özelleştiren 
oldukça düzenli bir balıkçılığa doğru değişim göstermektedir. 
Ulaşım ve dağıtım konuları, bölgenin tamamında yüksek 
değerdeki pazarlara sahip havzaları birleştirmede kritik öneme 
sahiptir. Bölge ayrıca, koruma faaliyetleri için uluslararası 
desteklerin giderek arttığı, son derece hassas küresel çapta değerli 
ekosistemleri ve habitatları barındırması nedeniyle ekolojik önemi 
ile de öne çıkar.  

TÜRKİYE’DE SAYILARLA KÜÇÜK 
ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK
Türkiye, konumu itibarıyla en büyük balıkçılık pazarlarına sahip 
Asya ve yüksek oranda düzenli balıkçılık yönetim politikalarına 
sahip Avrupa kıtalarının birbirine bağlandığı önemli bir coğrafi 
bölgeye ev sahipliği yapıyor. Anadolu yarımadası Batı Asya’yı 
temsil ederken, Trakya Doğu Avrupa’yı temsil eder ve bu 
yarımadaları çevreleyen dört farklı denizel su kütlesi bulunur. 
Bu konum nedeniyle biyolojik çeşitlilik bakımından da yine her 
anlamda yadsınamaz bir öneme sahiptir. Gerek içsular gerekse 
denizel alanlarda, yüksek besin değerine sahip ve  önemli 
ekonomik getirisi olan türlerin avcılığının yüzyıllardır devam 
ettiği bir süreçten bahsediyoruz. KÖB açısından incelendiğinde, 
balıkçılık faaliyetlerinin sahip olduğu bu canlı ve değişken 
karakter nedeniyle   bölgelere göre değişen farklı yapılara sahip 
olduğu görülür. . 
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Oldukça yaygın ve değişken bir yapıya sahip olan KÖB, Karadeniz, 
Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz olmak üzere farklı 
oşinografik karakterlere ve zengin biyolojik çeşitliliğe sahip su 
kütleleri ile çevrili kıyılarımızda, önemli bir balıkçılık faaliyetidir. 
Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nin 2017 yılındaki çalışma 
raporuna göre Türkiye’de su ürünleri alanında örgütsel faaliyet 
gösteren 551 adet aktif kooperatif, 14 adet bölgesel kooperatif 
birliği ve bir adet merkez birliği bulunmaktadır. Bu kooperatiflere 
bağlı avcılık yapan toplam balıkçı sayısı 30 bin 871’dir.  2018 
yılı kayıtlarına göre Türkiye genelinde kayıtlı 14 bin 168 balıkçı 
teknesinin 12 bin 701 adedi yani yüzde 89,65’i boyu 12 metreden 
küçük teknelerden oluşmaktadır. 2019 yılında ise bu sayı çok 
büyük bir değişiklik göstermeyerek 12 bin 624’e düşmüştür ve 
yine  balıkçı filosunun yaklaşık yüzde 89,58’ine  karşılık gelir. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tekne boylarını 2005 yılından 
itibaren uzunluk gruplarına göre, 1–4,9 m; 5–7,9 m; 8–9,9 m; 
10–11,9 m; 12–14,9 m; 15–19,9 m; 20–29,9 m; 30–49,9 m; 50+ 
m olmak üzere dokuz grupta kaydetmeye başlamıştır. 2009 
yılından itibaren uzunluğu 1–4,9 m arasındaki tekneler ise 
kapsam dışı bırakılarak kaydedilmemiştir. 2005’ten 2009’a kadar 
kayıt altına alınan 1–4,9 m sınıfındaki  teknelerin toplamı 715 
adettir. Bu teknelerin 627’si Karadeniz’de kayıtlıdır. Bu verilere 
ek olarak,  2019 yılında 16 bin 111 adet kayıtlı balıkçı teknesinin 
7 bin 349’unun uzatma ağı, 3 bin 624’ünün paraketa ve oltalarla 
avcılık yaptığı da biliniyor.  Balıkçı teknelerinin kullandıkları 
av araçlarına göre sınıflandırılmaları 2013 yılına kadar sadece 
trol, gırgır, trol-gırgır, taşıyıcı ve diğer olmak üzere beş grupta 
yapılıyordu. 2013 yılından itibaren bu sınıflandırmaya KÖB de 
dahil edilerek genişletildi ve yeni sınıflandırmaya ‘uzatma ağları’, 
‘algarna’ ve ‘dreçler, paraketa ve oltalar’ olmak üzere üç grup 
daha eklendi. 2014 yılında ise bunlara ‘çevirme ve voli’, ‘sürütme’, 
‘çökertme’, ‘pinter’ olmak üzere dört grup daha eklenerek 
sınıflandırma daha da detaylandırıldı.

2019 yılında Türkiye’de toplam 28 bin 717 kişiye balıkçılık yoluyla 
istihdam sağlanıyordu. 2006-2019 yılları arasındaki balıkçılıkta 
istihdam edilen kişi sayısı ile tekne boylarına göre büyük ve küçük 
ölçekli balıkçılıkta kullanılan tekne sayıları karşılaştırıldığında; 
istihdamdaki azalışların KÖB’de kullanılan tekne sayısındaki 
azalışa paralel bir seyir izlediği görülebilir. 
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TABLO 1 
DENİZ AV 
BÖLGELERİ VE 
TEKNE BOYLARINA 
GÖRE KÖB YAPAN 
TEKNE SAYILARI 
(2019)

Tekne 
Boyu (m) Batı Karadeniz Doğu 

Karadeniz
Marmara 
Denizi

Ege
Denizi Akdeniz Toplam

5-7,9 1005 2765 1596 2720 818 8904

8-9,9 475 623 485 925 578 3086

10-11,9 102 109 193 163 67 634

Toplam 1582 3497 2274 3808 1463 12624
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TABLO 2 
DENİZLERİRMİZDE 
AVLANAN TİCARİ 
BALIK TÜRLERİ

BÖLGE PELAJİK TÜRLER DEMERSAL TÜRLER

Karadeniz

Hamsi, Çaça, Gümüş, 
İsparoz, İstavrit (Kraça), 
İstavrit (Karagöz), İşkine, 
İzmarit, Kefal, Kolyoz, 
Levrek, Lüfer, Palamut-
Torik, Sardalya, Tirsi, 
Uskumru, Zargana

Berlam, Barbunya, Dil, 
İskorpit, Kalkan, Kırlangıç, 
Lipsöz, Mezgit, Tekir

Marmara 
Denizi

Hamsi, Çaça, Çipura, 
Gümüş, İskarmoz, 
İsparoz, İstavrit (Kraça), 
İstavrit (Karagöz), İşkine, 
İzmarit, Karagöz, Kefal, 
Kolyoz, Kupez, Levrek, 
Lüfer, Melanurya, Mırmır, 
Minekop, Palamut-Torik, 
Sardalya, Sarpa, Tirsi, 
Uskumru, Zargana

Berlam, Barbunya, Dil, 
Fener Balığı, Gelincik, 
İskorpit, Kalkan, Kırlangıç, 
Kırlangıç (Mazak), Lahoz, 
Lipsöz, Mezgit, Tekir

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de, balıkçılıkta kullanılan av 
araçları genellikle tek bir türün avlanmasını amaçlarken, hedef 
tür dışında hedeflenmeyen türlerin (tesadüfi av) yakalanmasına 
da neden olur. Tesadüfi av miktarı ve avlanan türler kullanılan av 
aracının cinsine, av bölgesi, av mevsimi ve av aracının seçiciliği 
gibi pek çok faktöre bağlı olarak değişir. Birden fazla türün 
hedeflendiği balıkçılık faaliyeti (multi-species fishery) şeklinde 
adlandırılan bu durum büyük ölçekli balıkçılığın yanı sıra özellikle 
KÖB’de de yaygındır. Hedef dışı avlanan türler ise, Alverson ve 
ark. (1994), Cook (2001) ve Kelleher (2005)’e göre ticari öneme 
sahip, tamamen rastlantı sonucu avlanan ‘tesadüfi av’ (bycatch) 
ve ticari öneme sahip olmayan ya da hedef türün ticari olmayan 
boyları ‘ıskarta’ (discard) şeklinde değerlendirilir. Dolayısıyla KÖB 
için hedef veya hedef dışı av, ticari ve gıda değeri olduğu sürece 
geçim ve besin kaynağı olarak değerlendirilmektedir.
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TABLO 3
DENİZLERİMİZDE 
AVLANAN TİCARİ 
OMURGASIZ 
TÜRLERİ

BÖLGE PELAJİK TÜRLER DEMERSAL TÜRLER

Ege Denizi

Hamsi, Akya, Avcı, Albakor 
(Patlakgöz), Çaça, Çipura, Fangri, 
Grenyüz (Sarıağız), Gümüş, 
Hani, İskarmoz, İsparoz, İstavrit 
(Kraça), İstavrit (Karagöz), İşkine, 
Sardalya, Karagöz, Kefal, Kolyoz, 
Kupes, Levrek, Lüfer, Melanurya, 
Mercan, Mırmır, Minekop, 
Palamut-Torik, Patlakgöz mercan, 
Sardalya, Sarıgöz, Sarpa, Sinagrit, 
Tirsi, Trança, Uskumru, Zargana, 
Zurna

Berlam, Barbunya, 
Paşa barbunu, 
Dil, Fener Balığı, 
Gelincik, İskorpit, 
Kırlangıç, Kırlangıç 
(Mazak), Lahoz, 
Lipsöz, Mezgit, 
Tekir

Akdeniz

Akya, Avcı, Albakor (Patlakgöz), 
Çipura, Fangri, Grenyüz 
(Sarıağız), Gümüş, Hani, 
İskarmoz, İsparoz, İstavrit 
(Kraça), İstavrit (Karagöz), İşkine, 
Sardalya, Karagöz, Kefal, Kolyoz, 
Kupes, Levrek, Lüfer, Melanurya, 
Mercan, Mırmır, Minekop, 
Palamut-Torik, Patlakgöz mercan, 
Sardalya, Sarıgöz, Sarpa, Sinagrit, 
Tirsi, Trança, Uskumru, Zargana, 
Zurna

Berlam, Barbunya, 
Paşa Barbunu, 
Dil, Fener Balığı, 
Gelincik, İskorpit, 
Kırlangıç, Kırlangıç 
(Mazak), Lahoz, 
Lipsöz, Mezgit, 
Tekir

BÖLGE TÜRLER

Karadeniz Deniz Salyangozu, Beyaz Kum Midyesi, Kara 
Midye, Pavurya

Marmara Denizi
Deniz Salyangozu, Kara Midye, Akivades, 
Kalamar, Mürekkep Balığı, Pavurya, Karides, 
Karavida

Ege Denizi

Deniz Salyangozu, Kara Midye, Akivades, 
Denizçakısı, Tarak, Kalamar, Ahtapot, Mürekkep 
balığı, Istakoz, Böcek, Karavida, Deniz kereviti 
(Norveç ıstakozu), Karides

Akdeniz Kalamar, Ahtapot, Mürekkep Balığı, Karides, 
Karavida, Mavi Yengeç
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DENİZ AV BÖLGELERİNE GÖRE KÜÇÜK 
ÖLÇEKLİ BALIKÇILIĞIN YAPISI
Türkiye’deki istatistiklerde deniz ürünleri, av bölgelerine göre 
Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz olmak 
üzere beş ana başlıkta incelenir. 

KARADENİZ 
Balıkçılık yoluyla sağlanan toplam ürün miktarına bakıldığında 
Karadeniz her zaman ilk sıradadır. Balıkçılık verilerinin kaydında 
Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz olmak üzere iki alt alana 
ayrılmıştır. KÖB açısından tekne boyları dağılımına bakıldığında, 
Karadeniz 5 bin 131 adet 12 metre altında kayıtlı tekne sayısı ile 
tüm denizlerimiz içinde birinci sıradadır. 

DOĞU KARADENİZ
Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin 
kıyı kesimlerindeki balıkçılık faaliyetlerini içeren bu sahaya TÜİK 
‘Doğu Karadeniz’ adını vermektedir.  Eldeki kayıtlara göre bu 
bölgede ticari balık avcılığı M.Ö. 2750 yıllarına kadar uzanır  ve bu 
dönemlerde balık avcılığı kürek ve yelkenle hareket ettirilen küçük 
ahşap teknelerle yapılmıştır. Av aracı olarak da pamuk ipliğinden 
örülmüş, kol gücüyle atılıp çekilen ve sürgülü serpme denilen 
ağların özellikle hamsi avcılığında kullanıldığı bilinmektedir. 
Ayrıca M.Ö. III ile I. yüzyıl arasında ilkel usullerle de olsa balıkçılık 
faaliyetinin yoğun olduğu ve özellikle Trabzon, Giresun, Ordu ve 
Sinop kıyılarının birer balıkçı pazarı haline geldikleri de kayıtlarda 
yer alır. Bu bölgede balıkçı teknesi yapımının da yine yüzlerce yıl 
eskiye dayandığı biliniyor (Zaman, 2005). 

KÖB ve bağlı girişimler açısından günümüzde de önemli bir yere 
sahip olan bu bölge, pelajik türlerin bolluğu ve balıkçılığıyla tanınır. 
Pelajik türlerden palamut-torik, hamsi, çaça, istavrit ve kefal 
balıkları yörede büyük ölçekli balıkçılık tarafından yüksek miktarda 
avlansa da KÖB tarafından da avlanan en önemli ticari türlerdir. 
Zargana balığı avcılığı da yine KÖB için önemli pelajiklerdendir. 
Demersal balık türleri arasında da barbun, tekir ve mezgit balıkları 
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KÖB’ün en önemli ticari türleri arsındadır. Deniz salyangozu ve 
kara midye de ticari değere sahip diğer önemli omurgasız türlerdir. 
Doğu Karadeniz’de 12 metrenin altında kayıtlı tekne sayısı son 
beş yılda artarak 3 bin 497’ye ulaşmıştır. . 2019 yılı verilerine göre 
KÖB’de kullanılan av araçları arasında uzatma ağları yüzde 73 ile 
birinci sırada yer alırken onu yüzde 17 ile paraketa ve olta izler. Son 
beş yıllık verilere göre KÖB’de kullanılan tüm av araçlarının sayısal 
ortalaması ise 3434,4’tür.

BATI KARADENİZ
M.Ö. 6000’den itibaren bu çevrede avcılık/balıkçılıkla 
geçinen toplulukların varlığı bilinmekle birlikte (Doğan, 
2011), barındırdığı önemli limanlar ve büyük bir nüfusa sahip 
Marmara Bölgesi’ne uzanan kıyı şeridi ile Batı Karadeniz 
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önemli KÖB etkinliğine sahip bir bölge olarak bugün de 
varlığını sürdürmektedir. TÜİK, Kastamonu, Zonguldak, 
Düzce, Sakarya, Kocaeli (Kandıra), İstanbul (Beykoz, Çatalca, 
Sarıyer, Şile), Kırklareli ve Bartın illerinin kıyı kesimindeki 
balıkçılık faaliyetlerini Batı Karadeniz Deniz Ürünleri bölgesi 
olarak adlandırır. Doğu Karadeniz’e göre daha geniş kıta 
sahanlıkları barındıran Batı Karadeniz’de de yine KÖB önemli 
bir balıkçılık faaliyeti olarak çok uzun yıllardır sürdürülmektedir. 
Doğu Karadeniz’in aniden derinleşen kıyılarına karşılık Batı 
Karadeniz’deki sığlık alanların çokluğu nedeniyle KÖB için 
demersal türlerin avcılığı önemli ekonomik girdilerden biridir. 
Özellikle pamuk ağlara belirli aralıklarla taşlar bağlamak suretiyle 
çok eski zamanlardan beri yapılan kalkan balığı avcılığı lezzeti 
ve ticari önemi nedeniyle hala değerini korur. Mezgit, berlam, 
barbun, tekir, iskorpit ve kırlangıç balıkları bölgede KÖB için 
avcılığı yapılan önemli demersal türlerdir. Bununla birlikte 
özellikle palamut ve lüfer gibi göç eden pelajikler de mevsimsel 
ama önemli bir geçim kaynağıdır. Tirsi, sardalya, hamsi, 
çaça, zargana, uskumru ve kefal balıkları da KÖB kapsamında 
avlanan önemli pelajik türler arasında yer alır. Pavurya, kara 
midye ve deniz salyangozu da avlanan ticari öneme sahip 
omurgasız türlerdir. Batı Karadeniz’de 12 metrenin altında kayıtlı 
tekne sayısı son 10 yılda görece azalarak  iki binin üzerineki 
rakamlardan   bin 582 adede kadar düşmüştür. 2019 yılı verilerine 
göre KÖB’de kullanılan av araçları arasında uzatma ağları birinci 
sıradadır (%37). Uzatma ağlarını yüzde 31 ile paraketa ve oltalar 
takip eder. KÖB’de kullanılan tüm av araçlarının son beş yıllık 
verilere göre sayısal ortalaması ise 1713,6’dır. 
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MARMARA 
İstanbul (Beykoz, Çatalca, Sarıyer, Şile hariç), Tekirdağ, Çanakkale 
(Biga, Gelibolu, Lapseki), Bursa, Balıkesir (Bandırma, Erdek, 
Gönen, Marmara Adası), Kocaeli (Merkez, Gebze, Gölcük, 
Karamürsel, Körfez) ve Yalova illeri ile belirtilen ilçe kıyılarında 
sürdürülen balıkçılık faaliyetleri Marmara Deniz Ürünleri Bölgesi 
olarak adlandırılır. Karadeniz’den sonra tarih boyunca (Antik 
Çağ’dan beri-M.Ö. 6000’ler) önemli balıkçılık merkezlerinin yer 
aldığı diğer bir bölge ise Marmara’dır ve pek çok tarih yazarı, 
bölgedeki avcılık/balıkçılık faaliyetlerinin öneminden sıkça 
bahsetmiştir. Bölge sınırları içerisinde yer alan bazı kentler 
balıklarının lezzeti ve balıkçılıktan elde ettikleri gelirleriyle 
ön plana çıkmıştır (Özdoğan, 1985; Bursa, 2007; Doğan, 
2011). Sığ sularda kurulan ve KÖB açısından en önemli avcılık 
yöntemlerinden biri olan dalyanlar, bu bölgede oldukça fazla sayıda 
bulunmalarına, Bizans ve Osmanlı imparatorlukları tarafından 
yasal düzenlemelerle işletilmelerine (Deveciyan, 2006; Bursa, 
2007; Doğan, 2011) rağmen günümüzde neredeyse yok olmaya 
yüz tutmuştur. Bölgede en çok kılıç, kalkan, lüfer, kefal, levrek, 
karagöz, barbunya, uskumru, torik, palamut, gelincik, iskorpit, 
izmarit, istavrit, ıstakoz ve midye gibi türler avlanmaktaydı. 
1869’da sadece İstanbul genelinde dalyan, voli, alamana, ığrıp gibi 
araçlarla balıkçılık yapanların sayısı 10 bini  aşıyordu ve 1923’te 
yine İstanbul’da balıkçılıkla geçinenlerin sayısı 15 bindi (Tekeli 
ve İlkin, 1989; Doğan, 2011). 2019 yılı itibarıyla Marmara deniz 
üretim alanındaki balıkçı  ve balıkçılıkla geçimini sağlayanların 
sayısı 7 bin 453’tür.. 2006–2019 yılları arasındaki ortalama rakama 
bakıldığında ise bu sayının 8 bin 304 olduğu görülüyor. 
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Oşinografik yapısı gereği Karadeniz ve Akdeniz sularını bünyesinde 
bulunduran, Çanakkale ve İstanbul boğazları ile bu iki denizi 
birbirine bağlayarak bir biyolojik koridor görevi gören Marmara 
Denizi, balıkçılık açısından da önemli ticari türlere ev sahipliği 
yapıyor. Bu nedenle KÖB açısından da Marmara Denizi’nde 
avlanan ticari türlerin sayısı Karadeniz’e nazaran daha fazla. 
Mezgit, berlam, barbun, tekir, kalkan, dil, pisi, iskorpit, lipsöz, 
fener, kırlangıç, gelincik ve vatoz balıkları bölgede KÖB kapsamında 
avcılığı yapılan önemli demersal balık türleri. Bunların yanı sıra, 
pelajik türlerden çaça, gümüş, izmarit, istavrit, kefal, kolyoz, köpek 
balığı, kupes, levrek, lüfer, palamut, sardalya, sarpa, tirsi, uskumru 
ve zargana balıkları KÖB için önemli geçim kaynaklarıdır. Deniz 
salyangozu, kalamar, mürekkep balığı, karides türleri, karavida 
ve kara midye ise ticari öneme sahip avlanan omurgasız türlerdir. 
1971’den bu yana Marmara Denizi’nde demersal türlerin avcılığında 
trollerin kullanılması yasaklanmıştır. Bu uygulamadan sonra 
özellikle karides avcılığı için algarnalar kullanılmaya başlanmıştır. 
Kullanılan algarna teknelerinin boylarının çoğunluğu da 12 metre 
ve altındadır. Demersal türlerin avcılığında kullanılan manyat 
teknelerinin çoğunluğu da 12 metreden küçüktür. Dolayısıyla 
ekonomik önem arz eden demersal türlerin avcılığında uzatma 
ağları sıkça kullanılır. Marmara Denizi’nde 12 metrenin altında 
kayıtlı tekne sayısı son 11 yılda 2000’ler civarında seyretmiş,  hiçbir 
zaman 2 binin  altına düşmemiştir. Son kayıtlar ise bize  2 bin 
274 tekne olduğunu gösteriyor. 2019 yılı verilerine göre KÖB’de 
kullanılan av araçları arasında paraketa ve oltalar yüzde 40’lık bir 
oranla ilk sırada yer alıyor  ve onları yüzde 34 ile uzatma ağları 
izliyor. KÖB’de kullanılan tüm av araçlarının son beş yıllık veriye 
göre sayısal ortalaması 2338’dir. 
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EGE DENİZİ 
TÜİK, Edirne, Çanakkale (Merkez, Ayvacık, Bozcaada, Eceabat, 
Ezine, Gökçeada), İzmir, Balıkesir (Ayvalık, Burhaniye, Edremit, 
Gömeç), Aydın ve Muğla illeri ile, belirtilen ilçelere ait deniz 
alanlarında sürdürülen balıkçılık faaliyetlerini Ege Deniz Ürünleri 
Bölgesi olarak adlandırır. Balıkçılık, Karadeniz ve Marmara 
bölgelerinde olduğu gibi Ege Bölgesi halkı için de ana besin 
kaynaklarından birisi olmuştur. Tarih boyunca özellikle kıyı 
yerleşimleri ve adalarda bu durum daha belirgindir. M.Ö. 2000 
ile 1000 yıllarına ait bulgular da buradaki kıyı balıkçılığının erken 
dönemlerden beri var olduğunu ve önemini vurgular (Tekkaya, 
1992; Bursa, 2007). Bölgede balık ticareti yapıldığına dair önemli 
kayıtların varlığının yanı sıra, M.S. 2. yüzyılda balıkçıların birliğine 
işaret eden ve M.S. 54 ile 59 arasında balıkçılar loncası tarafından 
yaptırılan bir gümrük binası olduğunu gösteren bilgiler vardır 
(Bursa, 2007). 

Jeomorfolojik yapısı itibarıyla oldukça fazla sayıda irili ufaklı 
körfez ve koylara bölünmüştür ve Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine 
sahiptir. Bu yapısı ve kıta sahanlığının dar olması nedeniyle 
çoğunlukla günübirlik yapılan kıyı balıkçılığı öne çıkmıştır. KÖB 
açısından da geçmişten gelen önemini günümüzde de sürdürür. 
Ege Bölgesi için KÖB sosyoekonomik bir önem taşır (Ünal ve 
Franquesa, 2010). Tür sayısı bakımından zengin olmasına rağmen 
üretim miktarı  yüksek değildir. Ancak, ticari değeri yüksek 
mercan, barbunya, dil gibi balıklar Ege Denizi balıkçılığında 
önemli yer tutar (Danışman, 2013). Bölgede toplam 61 adet balık 
türü ve tür belirtmeksizin diğer adı altında kayda geçirilen avcılık 
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miktarları TÜİK tarafından tutuluyor. Berlam, barbun, paşa 
barbunu, tekir, dil, pisi, iskorpit, lipsöz, kırlangıç, öksüz, orfoz, 
lahoz ve gelincik balıkları bölgede KÖB kapsamında  avcılığı 
yapılan önemli demersal balık türleridir. Bunların yanı sıra pelajik 
ve bentopelajik türlerden çipura, mercan, trança, sargos, karagöz, 
sarıgöz, sinarit, akya, palamut, lüfer, levrek, kupes, istavrit, kefal, 
tirsi, sardalya, sarpa, uskumru, tombik, ıskarmoz, zargana ve 
zurna balıkları da KÖB için önemli geçim kaynağıdır. Ahtapot, 
deniz salyangozu, kalamar, mürekkep balığı, karides türleri, böcek 
ve kara midye avlanan ticari öneme sahip omurgasız türlerdir. 
Ege Denizi’nde sayıları 5 binden fazla olan boyu 12 metrenin 
altında kayıtlı tekne sayısı son 11 yılda görece azalarak 3 binlere 
kadar düşmüştür. Bu dönemdeki  ortalama tekne sayısı 4 bin 
360 adettir ve son kayıtlara göre de 3 bin 808 tekne mevcuttur. 
2019 yılı verilerine göre KÖB’de kullanılan av araçları arasında ilk 
sırayı uzatma ağları (%64) alır, uzatma ağlarını  yüzde 27 oranıyla 
paraketa ve oltalar izler. KÖB’de kullanılan tüm av araçlarının son 
beş yıllık veriye göre sayısal ortalaması ise 3995’tir.
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AKDENİZ 
Antalya, Mersin, Adana, Hatay illeri kıyılarında sürdürülen 
balıkçılık faaliyetleri TÜİK’e göre Akdeniz Deniz Ürünleri Bölgesi 
olarak adlandırılır. Antikçağda, Akdeniz’de balıkçılığın zaman 
zaman kentlerin ele geçirilme nedenlerinden biri  olduğu, deniz 
ürünleri ve balık türlerinin çeşitliliği açısından oldukça zengin 
olması nedeniyle balıkçılığın ciddi  boyutlarda yapıldığı, çok 
sayıda balık tuzlama tesisinin bulunduğu, sagene ve kurtos 
adı verilen  özel ağlarla balıkçılık yapıldığı ortaya çıkarılmıştır. 
Bölgede M.Ö. 700 ile 550 yılları arasında balık ve kabuklu deniz 
ürünlerinin yoğun bir şekilde tüketildiği, sünger avcılığının Likya 
bölgesi için önemli bir gelir kaynağı olduğu da kaydedilen bilgiler 
arasındadır (Borchhardt, 1999; Doğan 2011).

Türkiye deniz üretim alanları arasında KÖB tekne sayısı 
bakımından diğer bölgelere göre en az sayıda kayıtlı tekne 
barındıran bölge Akdeniz’dir. Diğerlerine göre daha fazla tür 
çeşitliliğine sahip olan Akdeniz kıyılarında yapılan balıkçılıkta, 
özellikle trollerde, birden fazla türün hedeflendiği  (multi-species) 
avcılık oranı çok yüksektir. Bununla birlikte Süveyş Kanalı’nın 
açılmasıyla göç eden Lesepsiyen (Kızıldeniz göçmeni) türlerden 
bazıları da son yıllarda KÖB tarafından avlanarak ticari olarak 
değerlendirilmektedir. Kaş yöresindeki KÖB tarafından avlanan 
sokar balığı (Siganus sp.) bunlardan biridir.  Akdeniz’de toplam 59 
balık türü ve tür belirtmeksizin ‘diğer’ adı altında sınıflandırılan 
avcılık miktarları TÜİK tarafından kayıt altına alınır. Barbun, paşa 
barbunu, tekir, dil, pisi, iskorpit, lipsöz, orfoz ve lahoz balıkları 
bölgede KÖB kapsamında avcılığı yapılan önemli demersal balık 
türleridir. Bunların yanı sıra pelajik ve bentopelajik türlerden 
çipura, mercan, sinarit, akya, avcı, palamut-torik, levrek, kupes, 
istavrit, izmarit, kefal, sardalya, tombik, iskarmoz ve zurna balıkları 
KÖB için önemli geçim kaynakları arasındadır. Ahtapot, deniz 
salyangozu, kalamar, mürekkep balığı, karides türleri ve mavi 
yengeç avlanan ticari öneme sahip omurgasız türlerdir. Akdeniz’de 
boyu 12 metrenin altında kayıtlı tekne sayısı son 11 yılda sürekli 
düşmüş, 1900’lerden son kayıtlara göre 1463’e gerilemiştir. 
Ortalama tekne sayısı ise bin 644’tür. 2019 yılı verilerine göre 
KÖB’de kullanılan av araçları arasında uzatma ağları yüzde 63’lük 
oranla birinci sırada yer alır. Uzatma ağlarını yüzde 36 ile paraketa 
ve oltalar izler. KÖB’de kullanılan tüm av araçlarının son beş yıllık 
veriye göre sayısal ortalaması ise 1589’dur.  
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KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIĞIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ VE ORTAK 
YÖNETİM
Küçük ölçekli balıkçılığın (KÖB) sürdürülebilirliğini sağlamak, 
mevcut sorunlar göz önüne alındığında  zor görünse de  katılımcı 
bir yönetim yaklaşımı ile mümkün olabilir. Dünyada yıllar boyunca 
çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalan  küçük ölçekli balıkçılık sektörü 
varlığını günümüze kadar bir şekilde devam ettirmeyi başarmıştır. 
tomasyon ve mekanizasyonun gelişmesiyle bölgesel olarak değişen 
teknolojiye uyum sağlayan ve avlanabilir stoklardaki azalma 
nedeniyle de  varlığını ilk iş olarak sürdürmekte zorlanan bir 
meslek halini almıştır. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre (FAO, 
2019) küçük ölçekli balıkçılık, özellikle gelişen ülkelerde beslenme, 
gıda güvenliği, sürdürülebilir geçim kaynağı ve yoksulluğun 
azaltılması gibi konulara önemli katkılar sağlamaktadır. KÖB’den 
gelir sağlayan balıkçılar ve diğer çalışanlarının dışlanamaz ya 
da marjinalize edilemez oldukları da kabul edilmiştir. Bununla 
birlikte, küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilir kalkınmaya 
katkısı tam olarak anlaşılamamıştır. KÖB’ün ulusal ekonomiler 
ve gıda güvenliğindeki öneminin bilinmesi, kıymetlendirilmesi ve 
geliştirilmesi; Türkiye’nin bu sektör için gelecekte varmak istediği 
başlıca nokta olarak ele alınmalıdır. Elbette bu vizyonun başarılı 
olabilmesi için alınması gereken karar ve icraatlar sırasında 
karşılaşılacak bir dizi önemli sorunun doğru ve kesin bilgilerle 
dayalı olarak yerinde ve zamanında ele alınması gerekmektedir. 

Türkiye’nin deniz alanları yapısı gereği büyük farklılıklar gösterir. 
Farklı oşinografik karaktere sahip denizlerle çevrili Türkiye’nin, 
kıyılarında sürdürülen KÖB yapısı da birbirinden farklıdır. 
Dolayısıyla tür dağılımı, bolluğu ve habitatlara bağlı olarak KÖB’de 
kullanılan av araçları ve avcılık yöntemleri ile beraber avlanan ürün 
miktarları da birbirinden karakteristik olarak ayrılmaktadır. Gerek 
avlanan türler ve gerekse yöresel av araçlarındaki çeşitlilik,  tüm 
çevresel ve biyolojik faktörlerle birlikte düşünüldüğünde  KÖB’ün 
aslında yöresel olarak ele alınması ve düzenlenmesi gereken bir 
sektör olduğu görülürd. Bununla birlikte Türkiye’de KÖB sektörü 
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ve ona bağlı tüm bileşenlerinin doğru tanımlanması ve temel 
sorunlarının çözülebilmesi için aşağıda ana hatlarıyla açıklanan 
konuların bir an önce gündeme alınarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 

1. Etkin İzleme Sisteminin Kurulması
Kullanılan av aracı ve avlanılan türe göre gün içindeki av süresi 
değişiyor ve balıkçının ne kadar süreyle operasyonda kaldığının  
kaydı tutulmuyor. Dolayısıyla KÖB ile ilgili balıkçılık gücü kısıtlı 
sayıdaki bilimsel çalışmalar hariç bilinmiyor ve hesaplanmıyor. 
Balıkçılar, geçimini sağlayacak balığı eskiden daha kısa zaman 
harcayarak avlayabilirken günümüzde  daha uzun süre denizde 
kalmaları gerekiyor. Bunun da maliyeti arttıran faktörlerden biri 
olduğu kabul ediliyor. Bunun yanı sıra, KÖB tarafından avlanan 
ürünlerin kayıt altına alınmasındaki yetersizlik veri eksikliğine 
neden oluyor ve bu durum etkin yönetim için gerekli değerlerin 
sağlanamamasının ana nedenlerinden biri. Bu bağlamda, 
etkin bir izleme sisteminin geliştirilerek uygulamaya alınması, 
özellikle KÖB açısından, kayıt dışı avcılığın azaltılmasına ve 
sürdürülebilirliğin sağlanmasına katkı sağlayacaktır.

2. Av Aracı Kayıplarının ve Hayalet Avcılığın Engellenmesi
Av aracı kayıpları küçük ölçekli balıkçılıkla uğraşanlar için yıllardır 
büyük bir sorun olmuştur. Özellikle uzatma ağlarında yaşanan 
kayıpların başlıca sebeplerinden biri, deniz memelileri,  deniz 
kaplumbağaları vb. canlıların ağları tahrip etmesi ve bu nedenle 
bazı durumlarda bu av aracının kullanılamaz hale gelmesidir. 
Bu zarar aslında çift yönlüdür. Çünkü nadiren de olsa bu canlılar 
ağlara dolanarak ölür veya yaralanır.  Bir diğer önemli kayıp 
nedeni ise aynı av sahasında farklı av araçlarının kullanılması ve 
bu sebeple oluşan kayıplardır. Özellikle gırgır ve trollerin, kıyıya 
yakın ve küçük balıkçıların ağ bıraktığı sahalarda yaptığı yasadışı 
avcılık operasyonları esnasında ağları sürükleyerek götürmesi 
veya tamamen kullanılmaz hale getirmesi bunlardan biridir. 
Turizm amaçlı kullanılan gezi teknelerinin çıpaları da ağlara zarar 
verir. Zarar gören av araçlarının onarılması ve genelde yeniden 
yapılması,  donatılması gerektiğinden balıkçılara hem ek iş hem 
de masraf çıkartmaktadır.  Çeşitli nedenlerle zarar gören ve 
kaybolan av araçları denizlerde hayalet avcılığa da neden olabilir. 
Bu nedenlerle, başta av araçlarının markalanması olmak üzere, 
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gerekli tedbirlerin alınarak av aracı kayıplarının önüne geçilmesi 
gerekiyor. Markalama, av araçları envanter kaydının oluşmasını 
ve kaybolan av araçlarının kime ait olduğunun belirlenmesini 
sağlar.

3. Korunan Alanların Artırılması ve Etkin Denetiminin Sağlanması 
Av araçlarının kullanımındaki sayısal artış ile birlikte balıkçılık 
eforunun da arttığı gözleniyor. Bu da aşırı avcılık baskısı 
oluşturuyor ve avlanabilir balık stoklarında bir azalmaya sebep 
oluyor. Başka bir deyişle,  avlanabilir balık stoklarındaki azalma 
balıkçılığın sürdürülebilirliği için balıkçılık eforunun artırılması ile 
sonuçlanan kısır bir döngü oluşturuyor. Bunun yanı sıra sanayi, 
turizm ve yerleşim amaçlı kullanımlar için denizel alanların 
balıkçılar tarafından kullanımının sınırlandırılması veya  tahrip 
edilmesi türler ve balıkçılık için önemli alanların kaybına yol açıyor. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de biyolojik çeşitlilik ve 
ticari stoklar aşırı avlanma, kirlilik, iklim değişikliği, istilacı 
türlerin etkisi, antropojenik faktörler ve diğer pek çok etken 
nedeniyle  olumsuz yönde etkilendi ve bu hayati süreç KÖB’e de 
yansıdı. Özellikle kıyısal alanlardaki  habitat tahribatları nedeniyle 
ekosistem dengesi bozulmuş, pek çok türün  üreme alanları 
zarar görmüştür. Avlanılması yasak bölgelerde her şeye rağmen 
yürütülen yasadışı balıkçılık hem stoklarhem de avlak sahalarını 
önemli ölçüde olumsuz etkilemiştir.  Ticari ruhsat sahibi olmayan 
kişilerin avladıkları ürünü yasadışı satmaları da KÖB’ü olumsuz 
etkileyen bir diğer faktördür. Tüm bu etkenlerin sonucunda avlak 
sahalarının üretimi düşmüş ve KÖB ile uğraşanların gelirleri 
azalmıştır.  

Avlak sahalar ile balıkçılığı düzenleyen deniz koruma alanları 
arasında bir kazan kazan ilişkisi vardır. Nitekim, etkin korunan 
alanlar denizlerde yaşam alanlarının (habitat) iyileşmesi ve 
barındırdığı balık popülasyonlarının artması yönünde etki 
sağlayabilir. Bu alanların çevresindeki,KÖB tarafından avlanma 
amaçlı kullanılan bölgelerde  ise verim balıkçıları memnun 
edecek şekilde artırılabilir. Uygun şekilde tasarlanan ve yönetilen 
deniz koruma alanları hem balıkçılığın etkin yönetimi hem de 
biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunabilir (Rice ve diğ., 
2012).
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4. KÖB’ün Değer Zincirindeki Konumunun Güçlendirilmesi
Çeşitli nedenlerden dolaylı KÖB sektörünün finansal sorunları 
gittikçe büyümektedir. Avladığı üründen elde edilen gelir fiyat 
bazında yaptığı masrafı ya karşılayamamakta ya da hemen hemen 
denk gelmektedir. Balıkçıların büyük bir çoğunluğu özellikle bazı 
bölgelerde ürünlerini komisyoncular aracılığıyla pazara sunar. 
Yakıt, tekne bakım giderleri, ekipman, işçi ücretleri, kumanya, 
sigorta, çeşitli kiralama bedelleri gibi maliyetlerde yaşanan 
dalgalanmalar ve fiyat artışları balıkçıyı olumsuz yönde etkiler. 
Bu ve benzeri finansal sorunlar nedeniyle, balıkçıların pek 
çoğunun mesleği bırakmayı düşündüğü ya da ek bir işte çalışmak 
zorunda kaldığı gözlenmektedir. Küçük ölçekli balıkçıların 
ilk satışta daha iyi fiyata ürünlerini pazarlaması yoluyla değer 
zincirindeki konumunun güçlendirilmesi, bu mesleğin ekonomik 
sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, 
sürdürülebilir balıkçılık turizmi (pescaturismo) gibi çeşitli alternatif 
gelir kaynaklarının yaratılması da faydalı olabilir.

5. KÖB’ün Karar Alma Süreçlerine Dahil Edilmesinin 
Güçlendirilmesi

KÖB’ün tam anlamıyla sürdürülebilir yönetiminin ve kalkınmaya 
katkısının sağlanabilmesi için olmazsa olmaz kabul edilen  
belirleyici verilerin, bölgesel ve detaylı bir şekilde toplanması 
çok önemlidir. Toplanan bu verilerin de uzman ve paydaşlarla 
paylaşılması, stratejik yönetim planlarında kullanılmalarının 
sağlanması gerekir. 

Yönetimini belirleyen kararların yöresel değil ulusal düzenlemeler 
içinde yer alması küçük ölçekli balıkçılık idaresinde zafiyetlere 
yol açabilirmektedir. Yönetim süreçlerine dahil edilen küçük 
ölçekli balıkçılar ve ilgili diğer paydaşlar, faaliyet yürüttükleri 
alanla ilgili öncelikli sorunları belirleme ve bu sorunlara ilişkin 
en iyi önerileri geliştirmede önemli rol oynayabilir. Küçük ölçekli 
balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında, temsiliyetlerinin 
güçlendirilmesi ve bir ortak yönetim modeliyle karar alma 
süreçlerine daha fazla katılmalarının sağlanması gerekmektedir.
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AKDENİZ GENEL BALIKÇILIK 
KOMİSYONU KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 
BALIKÇILIĞA YÖNELİK TAVSİYE 
KARARLARI
Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu’nun (GFCM) kurulmasına 
ilişkin Anlaşma, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
Anayasası’nın XIV. maddesi hükümleri çerçevesinde, 1949 
tarihli FAO konferansında kabul edilerek, 1952 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Türkiye de 6 Nisan 1954 tarihinde GFCM Anlaşmasına 
taraf olmuştur. üçük ölçekli balıkçılık son yıllarda GFCM 
tarafından öncelikli konu olarak ele alınmış ve aşağıda listelenmiş 
üst düzey etkinlikler düzenlenmiştir:

• Birinci Bölgesel (Akdeniz, Karadeniz) Sürdürülebilir Küçük 
Ölçekli Balıkçılık Sempozyumu (First Regional Symposium 
on Sustainable Small-Scale Fisheries in the Mediterranean 
and Black Sea, GFCM - Malta, 2013)

• Akdeniz ve Karadeniz’de Sürdürülebilir Küçük Ölçekli 
Balıkçılık İçin Gelecek Tesis Etmek (Building a future for 
sustainable small-scale fisheries in the Mediterranean and the 
Black Sea, GFCM - Algiers, 2016) 

• Akdeniz Balıkçılığı Bakanlar Konferansı ve Malta 
Deklarasyonu (MedFish4Ever Ministerial Conference on the 
Mediterranean Fisheries and Malta Declaration, 2017, Malta)

• Akdeniz ve Karadeniz’de Sürdürülebilir Küçük Ölçekli 
Balıkçılık Bakanlar Konferansı (High-level Conference on 
Sustainable Small-Scale Fisheries in the Mediterranean and 
Black Sea) 25-26 Eylül 2018
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Üye ülkelerin bakan ve bakan temsilcilerinin katılımlarıyla 
düzenlenen “Akdeniz ve Karadeniz’de Sürdürülebilir Küçük 
Ölçekli Balıkçılık Bakanlar Konferansı” 25-26 Eylül 2018 
tarihlerinde düzenlenmiş ve konferans sırasında “Akdeniz ve 
Karadeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılık için Bölgesel Eylem Planına 
Dair Bakanlar Bildirgesi” temsilciler tarafından imzalanmıştır. 
Bildirgeye göre küçük ölçekli balıkçılık, kısa değer zincirleri 
oluşturma ve tüketicilere kaliteli ve çeşitli su ürünleri sunma 
kabiliyeti sunmaktadır. Ayrıca genel olarak çevre üzerinde 
nispeten düşük bir etkiye sahip olması ve balıkçılık faaliyetlerinin 
çeşitlendirilmesi yoluyla kadınlara önemli bir rol atfetmesi 
nedeniyle yerel kalkınma için değer yaratmakta, sosyal ve 
çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır. Bildirgede, 
bazı ülkelerde KÖB sektörünün yeterince tanınmadığı ve temsil 
edilmediği vurgulanmıştır. Küçük ölçekli balıkçılık sektöründe 
rol alan her seviyedeki katılımcıların, karar alma süreçlerinde yer 
alması gerektiği ancak kendilerine yeterince söz hakkı verilmediği 
de belirtilmiştir. Bu konuda Bildirge’de, “Onların sesinin 
duyulmaması, sektördeki küçük ölçekli balıkçıların ve işçilerin  
ağırlığını azaltmakta, onların finansal desteğe, koruma alanlarına, 
sulara ve balıkçılık fırsatlarına erişim olanaklarını kısıtlamakta, 
ayrıca ekolojik bilgilerinin, kolektif fikirlerinin ve tekliflerinin 
duyulmasını ve dikkate alınmasını engellemektedir” açıklamas 
yer alır. Bu nedenle, sektörde rol alan KÖB sektör temsilcilerinin 
de karar mekanizmasına dahil edilmesi gerektiği ifade 
edilmiştir. Ayrıca Bildirge’de küçük ölçekli balıkçılık sektörünün 
oyuncularının yalnızca ekonomik açıdan değil doğanın ve 
iklimin korunması açısından da oldukça belirleyici rol oynadığı 
vurgulanmıştır. Balıkçılık sektörünün bu paydaşlarının deniz 
ekosistemlerine dair derin bilgilerinin olması ve bu ekosistemlerle 
kurdukları yakın ilişkiler, onlara önemli çevresel ve iklimsel 
değişiklikleri ilk elden gözlemleme şansı da vermektedir. Küçük 
ölçekli balıkçılar yalnızca ‘kaynak’ kullanıcısı değil, aynı zamanda 
‘denizlerin muhafızlarıdır’. Bu bağlamda, balıkçılık sektörünün 
oyuncularının atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda  merkezi 
bir rol oynamaları ve döngüsel ekonominin önemli birer parçası 
olarak görülmeleri gerektiği belirtilmiştir. Bütün bu anılan 
sebeplerle ve küçük ölçekli balıkçılığın uzun vadede çevresel, 
ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğini sağlamak üzere GFCM 
bazı tavsiye kararları almıştır. Bu kararların 1 Ocak 2028 tarihine 
kadar uygulanması hedeflenmektedir. Bahsi geçen kararlardan 
başlıcaları şunlardır:
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• Bölgelere has özelliklerin, deneyimlerin, bilgi birikiminin ve yerel 
toplumların kültürel mirasına yapılan katkının dikkate alınması 
suretiyle Akdeniz ve Karadeniz’de küçük ölçekli balıkçılığın 
durumunun tanınması.

• Faaliyetlerin mevsimselliği ve gelirin değişkenlik göstermesi gibi 
küçük ölçekli balıkçılığa özgü sosyoekonomik özelliklerin tanınması.

• Kıyı toplumlarının, özellikle uzak/kırsal alanlardakilerin geçiminin 
sürdürülebilir küçük ölçekli balıkçılık yoluyla desteklenmesi.

• Ekonomik ve sosyal hedeflerin çevresel hedeflerle uyumlu olması 
gerektiği konusunda balıkçıların bilincinin artırılması ve hesap 
verilebilirliklerinin sağlanması,

• Gerektiğinde sektörün daha iyi yapılandırılması, organize olması 
ve tüm karar alma süreçlerinde belirli bir şekilde temsil edilmesi 
için uygun yapıların/derneklerin kurulmasının teşvik edilmesi. 
Kadın kuruluşları da dahil olmak üzere mevcut küçük ölçekli 
balıkçılık kuruluşları ve platformlarının güçlendirilmesi ve dikkate 
alınacak birer paydaş olarak tanınması. 

• Küçük ölçekli balıkçılıkla iştigal eden toplumların pazarlara ve kamu 
hizmetlerine doğrudan erişiminin kolaylaştırılması, yerel ve taze 
balığın teşvik edilmesi ve fiyatının belirlenmesi için adım atılması.

• Büyük ölçekli işletmecileri hakkaniyete aykırı biçimde kollamadan 
küçük ölçekli balıkçılığa yeterli ilgi ve finansal desteğin verilmesi.

• Küçük ölçekli balıkçılığa uygun izleme, kontrol ve gözetim 
sistemlerinin doğru şekilde kurulmasının sağlanması.

• Emniyetin artırılmasının yanı sıra izleme, kontrol ve gözetimin 
güçlendirilmesi amacıyla küçük ölçekli balıkçılık faaliyetlerinde 
yeni teknolojilere erişimin ve bu teknolojilerin kullanılmasının 
teşvik edilmesi.

• Gerek kayıt dışı ekonomiye gerekse yasa dışı, kayıt dışı ve kural 
dışı (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing-IUU) balıkçılık 
faaliyetlerine katkıda bulunan uygulamaların önlenmesi

• Balıkçıların yeterlilik seviyeleri ve becerilerinin artırılmasının 
teşvik edilmesi.

• Küçük ölçekli balıkçılık değer zincirinin her halkasında insana 
yakışır iş ve çalışma koşullarının teşvik edilmesi.

• Küçük ölçekli balıkçılık ekonomisinde ve kıyı toplumlarında 
kadınların rolünün bilhassa göz önünde bulundurulması.
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KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇILIK 
İÇİN ORTAK YÖNETİM 
YAKLAŞIMI
Balıkçılıkta ortak yönetim yaklaşımı; karar 
vericiler, balıkçılar, bilim insanları, STK’lar 
ve diğer ilgili tarafların, balıkçılık yönetimi 
ile ilgili karar almada sorumluluk ve 
otoriteyi paylaşarak ortaklık sağlamasıdır. 
Bu ortaklık, görev ve yetkilerin paydaşlar 
tarafından çok çeşitli seviyelerde paylaşıldığı 
farklı modellerle kurgulanabilir. Ortak 
yönetim yaklaşımının temelinde, kaynağı 
kullananlar ile bu kaynağın yönetiminden 
sorumlu otoritenin etkin bir yönetişim 
içinde olmaları yer alır. Ortak yönetim, 
tüm tarafların kendi payları açısından 
konuları değerlendirerek görüş verebildiği 
ve kararların birlikte alındığı bir yapıyı 
ifade eder. Günümüzde, balıkçılıkta ortak 
yönetim yaklaşımının etkin bir biçimde 
uygulandığı örnek uygulamalar bulunmakla 
birlikte, bu yaklaşımın, özellikle görev ve 
yetkilerin paylaşıldığı seviyelerinin yaygın 
olduğunu söylemek güçtür. Küçük ölçekli 
balıkçılık, uygulama şekli ve uygulayıcılarının 
toplumdaki sosyoekonomik konumları 
gereği yönetim süreçlerine katılma açısından 
büyük ölçekli balıkçılığa göre dezjavantajlı 
bir konumdadır. Küçük ölçekli balıkçıların 
dahil olduğu ortak yönetim uygulamalarının 
geliştirilerek hayata geçirilmesi hem KÖB’ün 
sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğine katkı 
sağlaması hem de kaynakların sürdürülebilir 
kullanımının desteklenmesi açısından büyük 
öneme sahiptir.
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ORTAK YÖNETİM SEVİYELERİ  
Toplum ve karar vericiler arasında otorite ve sorumluluğun 
paylaştırılması; iki taraf arasındaki asgari bilgi alışverişinden, 
idari otoritenin topluma devredilmesine kadar çok farklı 
seviyelerde gerçekleşebilir.

Topluluk kontrolü: Güç, karar vermek için topluma 
aktarılmıştır ve hükümet bu kararlardan haberdar edilir.

Ortaklık: Eşit bir şekilde, ortak karar alınan  yönetim şekli.

Tavsiye vermek: Kullanıcılar hükümete kararların alınması 
için akıl verir ve devlet bu kararları tasdik eder. 

İletişimsel: İki taraflı bilgi alışverişi; yerel endişeler yönetim 
planlarında belirtilir.

İşbirliği: Topluluk yönetime girdi sağlar.

Danışma/İstişare: Hükümetin balıkçılara danıştığı ve tüm 
kararları kendi aldığı sistemdir. 

Bilgilendirici: Topluluk hükümetin aldığı kararlar hakkında 
bilgilendirilir.

Kaynak: Berkes 1994, Sen and Raakjaer-Nielsen 1996

KATALONYA ÖRNEĞİ 
Katalonya, ortak balıkçılık yönetimi açısından iyi bir örnektir. 3 
Mayıs 2019’da İstanbul’da düzenlenen “Ortak Balıkçılık Yönetimi 
Ulusal Çalıştayı”ına katılan Katalonya Özerk Yönetimi Balıkçılık 
ve Denizcilik Genel Müdürü Dr. Sergi Tudela uygulamalarını 
aşağıdaki cümlelerle özetlemiştir:

“Katalonya’da tüm paydaşların katılımı ile hayata geçirilen 
ortak balıkçılık yönetimi demokrasiyi ve güveni artırdı. 
Balıkçılar geçmişten gelme bir alışkanlık ile yaşadıkları, 
avlandıkları denizlere bağlıdır. Zaman içinde kararlardan 
uzak tutulmaya başladılar, bu da süreçlere yabancılaşmalarına 
neden oldu. Ortak yönetimde ise yöneticiler, bilim insanları, 
sivil toplum ve balıkçılar ortak bir sorumluluk ile kararları 
beraber almaya başladılar. Bu süreçte halkın balıkçılara bakışı 
değişti, mesleğin saygınlığı arttı.” 



SÜRDÜRÜLEBILIR KÜÇÜK ÖLÇEKLI BALIKÇILIK  IÇIN  “ORTAK YÖNETIM” 39

Katalonya Özerklik Mevzuatı ile düzenlenen 19.06.2018 
tarihli 118/2018 Kararnamesi ile balıkçılıkta birlikte (ortak) 
yönetim anlayışı uygulamaya konulmuştur. Anılan 118/2018 
Kararnamesi, kaynakların, bütünsel ve uzun vadeli bir çevresel, 
sosyal ve iktisadi sürdürülebilirlik yaklaşımıyla yönetim planları 
aracılığıyla düzenlenmesine; idare, sektör, bilim dünyası ve 
derneklerin katılımı ve dahiliyetini kapsayan eş yönetim modeline 
dayanan Katalonya’daki profesyonel balıkçılık yönetim modelini 
düzenlemektedir. 

Bu yönetişim modeli Katalonya’daki balıkçılık faaliyetini, birlikte 
yönetim, ekosistem, uyarlanabilir ve ihtiyatlı yönetim gibi 
kavramları temel alarak ve bunlara dayanarak uygulamaktadır. 
Nihai amacı ekosistem hizmetlerinin muhafazasına uyumlu 
biçimde, seçicilik ve balıkçılık baskısı kontrolüne dayanan 
ve özellikle bu yenilikçi mekanizmaların dahil edilmesiyle 
‘sürdürülebilir en yüksek kazanıma’ ulaşmaktır.

Bu şekilde, bir taraftan, korumaya yönelik araçların öngörülmesi 
ve denizle ilgili biyolojik kaynaklara odaklanan balıkçılığın 
yönetimi ve ticarileşmesi konularını ve biyoekonomi yönetimi 
ilkesinin uygulanmasında belirli unsurların düzenlenmesini ele 
alan Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 1380/2013 
sayılı 11 Aralık 2013 tarihli (AB) Tüzüğünde belirtilen balıkçılık ve 
su ürünleri faaliyetleri planlamasının düzenlemesi; diğer taraftan, 
Akdeniz’de balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı 
için önlemleri belirleyen 1967/2006 sayılı 21 Aralık 2006 tarihli 
Konsey (AB) Tüzüğünün temelleri de takip edilmektedir. 

Bu kararname ile Atlantik Ton Balıklarının Korunması 
Uluslararası Komisyonu (ICCAT), Akdeniz Genel Balıkçılık 
Komisyonu ve Barselona Sözleşmesi (Akdeniz Eylem Planı) gibi 
Akdeniz suları ve türleri üzerinde yetki sahibi milletler üstü 
teşkilatların öneri ve kuralları da izlenmektedir. 

Bu kararname, ortak yönetim modeli ile oluşturulan yönetim 
planları dahilinde, kaynağın sürdürülebilir kullanımını temin 
etmek için avların yakından izlenmesini mecbur kılar. Ayrıca, 
balıkçılık sektörünün içinde filo segmentleri arasındaki 
farklılıkları telafi etmeye yönelik dengeli sosyoekonomik şartların 
elde edilmesini de sağlar. 
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SONUÇ
Gerek kıyısal alanlarda yaşayan ve balıkçılıkla geçimini sağlayan 
toplumların refahı, gerekse deniz ekosisteminin sağlığının 
korunması açısından kilit bir role sahip küçük ölçekli balıkçılığın 
sürdürülebilirliğinin sağlanması, tüm Akdeniz’de olduğu 
gibi Türkiye’de de önem taşımaktadır. Bu doğrultuda tüm 
paydaşların dahil edileceği çalışmalarla, KÖB’ün sürdürülebilirliği 
konusunun bir yönetim önceliği olarak ele alınması gerekir. Bu 
zanaatın ekosistemle uyumlu bir dönüşüm içinde devamlılığının 
sağlanması esas öncelik olmalıdır. Bunun yanı sıra küçük ölçekli 
balıkçılığın sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği de önem 
arz etmektedir. Bu doğrultuda, KÖB için sağlanacak her türlü 
alternatif ve/veya ek gelir kaynakları ve KÖB’ün satıştaki rolünün 
güçlendirilmesi çözüme götürecek anahtar olabilir. 

Küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlamak için bir 
diğer önemli konu da ekosistem temelli balıkçılık yönetiminin 
hayata geçirilmesidir. Ekosistem temelli balıkçılık yönetimi, 
türlerin birbirleriyle olan ilişkisi (besin ağı), bölgenin sıcaklık, 
tuzluluk, akıntılar, çözünmüş oksijen değerleri gibi temel 
tanımlayıcı koşullarının yanı sıra başta balıkçılık faaliyeti olmak 
üzere insan etkisi göz önünde bulundurularak uygulanan bir 
yaklaşımdır ve geleceğe yönelik bir model sunar (WWF, 2013). 
Bu yaklaşımın temelinde de paydaşların görüşlerini esas alan bir 
‘ortak yönetim’ modelinin kurulması yer almaktadır. 

‘Ortak yönetim modeli’ ile ‘yerinde yönetim anlayışı’ aracılığıyla, 
küçük ölçekli balıkçılar ve diğer ilgili paydaşların karar alma 
süreçlerine daha fazla dahil edilmesi, ekosistem yaklaşımının 
balıkçılık yönetiminde esas alınmasını sağlayacak ve bu kadim 
kültürün sürdürülebilirliğine katkı sunacaktır.
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G
DÖ

•

2018 yılı kayıtlarına 
göre Türkiye genelinde 
kayıtlı 14 bin 168 balıkçı 
teknesinin 12 bin 701 
adedi yani % 89,65’i 
boyu 12 metreden 
küçük teknelerden 
oluşmaktadır.

KÖB sektörü yüzde 90’ı 
Asya’da olmak üzere, 
balıkçılıkla birlikte 
yetiştiricilik de dahil 
olmak üzere, dünyada 
37 milyon civarında 
insana  istihdam sağlar.

Son çalışmalarda sektör 
çalışanlarının sayısının arttığı  
ve birincil işgücünün de  
% 14’ünün kadınlardan oluştuğu 
belirtilmektedir.

Dünyada, milyonlarca insan 
için gıda, gelir ve geçim 
kaynağı olan balıkçılık 
sektörüyle yaklaşık 59,6 
milyon insanın doğrudan 
ilişkisi olduğu öne sürülüyor.  

37 milyon  

%14

59,6 milyon

 Kıyısal alanlarda, boyu 
12 metre ve altındaki 
küçük teknelerle 
yapılan mevsimlik, 
tam ya da yarı zamanlı 
çalışma sonucu elde 
edilen ürünlerin yerel 
ve iç pazara sunulduğu 
günübirlik balıkçılık 
faaliyetlerine küçük 
ölçekli balıkçılık denir.

12 metre
% 89,65   

Sürdürülebilir Küçük 
Ölçekli Balıkçılık  İçin  
“Ortak Yönetim”
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