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Tüm hakları saklıdır. Dökümanın kısmen 
veya tamamen yeniden çoğaltılması halinde, 
dökümanın başlığı ve telif hakkı sahibi olarak 
da yukarıda adı geçen yayıncının bilgileri 
belirtilmek zorundadır.

YÖNETİCİ ÖZETİ
Okumakta olduğunuz bu politika 
belgesi ve bu belgede sunulan öneriler; 
kamu kurumları, balıkçılar ve balıkçı 
örgütleri, akademik kuruluşlar, bilim 
insanları ve uzmanlar, sivil toplum kuruluşları 
dahil olmak üzere, birincil dereceden ilgili 
tüm paydaşların tespit, görüş ve talepleri 
dikkate alınarak, Akdeniz Havzası’ndaki 
iyi uygulamalar ve konuyla ilgili literatür 
incelenerek hazırlanmıştır; dolayısıyla 
mümkün olabilecek en güncel, en 
gerçekçi, uygulanabilir ve paydaşlarca 
en geniş kabul gören önerileri içermesi 
hedeflenmiştir.

Türkiye genelinde kayıtlı, 12 m’den küçük 
olan 12,624 balıkçı teknesi, Küçük Ölçekli 
Balıkçılık (KÖB) kapsamına girmektedir. 
Türkiye’nin balıkçılık filosu içinde 
yaklaşık %90’lık yüksek oranına 
ve özellikle kıyı kırsalı açısından 
taşıdığı büyük sosyo-ekonomik 
önemine rağmen, Türkiye kıyılarında 
farklı balıkçı beldelerinde farklı dönemlerde 
gerçekleştirilen KÖB’e ait sosyo-ekonomik 
göstergelerin karşılaştırmalı analizi, KÖB’ün 
sürdürülmesi giderek güçleşen bir 
faaliyet haline geldiğini ve sosyo-
ekonomik koşullarının iyileştirmesi 
gerektiğini ortaya koymaktadır.

Gelinen bu noktanın en önemli nedenlerinden 
biri, başta küçük ölçekli balıkçılar 
olmak üzere, sektördeki birincil 
paydaşların çoğunun, alternatif yönetişim 
seçeneklerinden haberdar olmayışı, mevzuat 
ve yasal yaptırımlar konusunda yeterince 
bilgili olmayışı, uzun vadeli planlama 
ve uygulama yapamayışı ve en önemlisi, 
balıkçılık siyasalarına ilişkin karar 
alma süreçlerinde yeterince söz sahibi 
olmayışıdır.

Kamu idaresinin, öteden beri süregelen 
“merkezî planlama ve idare” yaklaşımı 
devam etmektedir. 2019-2023 Su Ürünleri 
Sektör Politika Belgesi, yurttaş, paydaş ya da 
sivil toplum katılımından neredeyse hiç söz 
etmemektedir. Bakanlık, balıkçılık yönetimine 
ilişkin yasal düzenlemeleri hazırlarken 
balıkçıların ve ilgili paydaşların görüşlerine 

başvurmakla birlikte, balıkçılık filosunun 
yüzde 90’lık kısmını oluşturan küçük 
ölçekli balıkçıların ve su ürünleri 
kooperatiflerinin yönetim süreçlerine 
katılımı ve görüşlerinin dikkate 
alınması yeterli düzeyde değildir.

‘Balıkçılıkta Ortak Yönetim’ yaklaşımı, 
Küçük Ölçekli Balıkçılığın sürdürülebilir hale 
getirilmesi için en akılcı ve uygulanabilir 
örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ortak Yönetim yaklaşımı, ‘yetkiyi elinde 
bulunduran kamu idaresinin, yetkisini 
diğer ilgili taraflar ile paylaşmayı, 
gerektiğinde bazı yetkilerini devretmeyi 
kabul etmesi’ni gerektirmektedir. Bu 
yapılmadığı takdirde, ortak yönetimin tam 
anlamı ile gerçekleşmesi mümkün değildir.

Böyle bir yetki paylaşımı, İdare’nin gücünü 
azaltan bir durum değil, tam tersine; 
balıkçılık uygulamalarının daha sağlıklı 
işlemesi, sektördeki paydaşların 
sosyal ve ekonomik refahının artması, 
balık popülasyonlarının korunması 
ve artırılması, ve en nihayetinde, 
avlakların sürdürülebilir kullanımı 
gibi faydaları sayesinde, İdare’nin kamu 
hizmetini daha iyi yerine getirmesini, 
ve paydaşlar nezdindeki saygınlığının 
artmasını sağlayacaktır. Ayrıca, İdare 
üstündeki yükün/ sorumluluğun ilgili 
taraflarca paylaşılarak hafifletilmesi, 
uygulamada olası riskleri de azaltacaktır.

Çünkü balıkçılıkta ortak yönetim 
yaklaşımı;

 � balıkçıların bilgi ve deneyimlerinin, 
planlamada azamî ölçüde kullanılmasını 
sağlar,

 � ekosistem özelliklerine göre avlak 
planlaması yapılmasını sağlar,

 � doğa ve iklim dostudur,
 � hem balıkçının ekonomik durumunu hem 

de denizlerin durumunu iyileştirir,
 � koşullar değiştiğinde, hızlı karar 

alınmasına ve uyum sağlanmasına imkân 
verir.
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Küçük Ölçekli Balıkçılığın (KÖB) tanımı ve 
kapsamı konusunda gerek uluslararası gerek 
ulusal belgelerde kesin bir mutabakat olmamakla 
birlikte, ulusal belge ve düzenlemelerde KÖB 
genel olarak, ‘12 metreden küçük teknelerle 
yapılan ticarî balıkçılık faaliyetleri’ olarak 
kabul edilmektedir.1,2  Bu nedenle KÖB, bu politika 
belgesinde en geniş kapsamlı tanımıyla, ‘12 metre 
ve daha küçük teknelerle, kıyısal alanlarda, 
sezonluk, tam ya da yarı zamanlı yürütülen, 
elde edilen ürünlerin çoğunlukla yerel ve 
iç pazara arz edildiği günübirlik balıkçılık 
faaliyetleri’ olarak kabul edilmiştir.3 

KÖB, büyük ölçekli balıkçılık faaliyetlerine 
kıyasla, deniz ekosistemi üstündeki olumsuz 
etkisinin daha düşük olması, yüksek 
çeşitlilikte faaliyet içermesi, kadın balıkçılara 
önemli bir rol atfetmesi gibi nedenlerle, 
yerel kalkınma için değer yaratmakta, 
sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda 
bulunmaktadır.4 Ayrıca, deniz ekosistemleri ile 
yakın ilişkilerinden ve bunlar hakkındaki derin 
bilgilerinden ötürü, önemli çevresel ve iklimsel 
değişiklikleri doğrudan gözlemleme olanağına da 
sahip olan küçük ölçekli balıkçılar, bu değişimlerden 
birinci derecede etkilenirler. Nitekim, 30 Mart 2017’de 
Malta’da gerçekleştirilen Akdeniz balıkçılığının 
sürdürülebilirliği konulu Bakanlar Konferansı’nda, 
KÖB’ün sürdürülebilirliğinin desteklenmesi, çevre 
ve güvenlik hedeflerine ulaşma yönünde ‘denizin 
koruyucuları’ olarak daha etkin bir rol oynamaları için 
uygun teşvikler sağlanması önerilmiştir. 

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği 2017 Yılı Çalışma 
Raporu’na5 göre, Türkiye’de su ürünleri alanında 
faaliyet gösteren 551 aktif kooperatif, 14 bölgesel 
kooperatif birliği ve bir merkez birliği (SÜRKOOP) 
bulunmaktadır. Bu kooperatiflere bağlı toplam 
balıkçı sayısı 30,871 kişidir. 2019 yılı TÜİK verisine 
göre, Türkiye genelinde kayıtlı 12 m’den küçük 
12,624 balıkçı teknesi, balıkçı filosunun yaklaşık 
%90’ını oluşturmaktadır. 

Kayıtlı balıkçı sayısı içindeki yüksek oranına 
ve özellikle kıyı kırsalı açısından taşıdığı büyük 
sosyo-ekonomik önemine rağmen, Türkiye 
kıyılarındaki bazı balıkçılık beldelerinde farklı 
dönemlerde gerçekleştirilen KÖB’e ait sosyo-
ekonomik göstergelerin karşılaştırmalı analizi, 
‘KÖB’ün sürdürülmesi giderek güçleşen bir 
faaliyet haline geldiğini ve sosyo-ekonomik 
koşullarının iyileştirmesi gerektiğini’ ortaya 
koymaktadır.6,7,8,9  

Türkiye’de balıkçılık mevzuatı, 1971’de yürürlüğe 
giren 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile bütünlük 
kazanmıştır. Kanunun 39. Maddesi ile, balıkçılık 

yönetimine ilişkin önceki tüm nizamnamelerin yanı 
sıra, başka kanunlara eklenen madde ve fıkralar 
yürürlükten kaldırılmıştır. Böylece balıkçılık 
yönetiminde mevzuat bütünlüğü sağlanarak tüm 
yetki; adı ve yapısı zaman içinde değişse de, Tarım 
ve Orman Bakanlığı’na verilmiştir. Bu kanun, 
Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun ile değiştirilmiş ve 01 Ocak 2020’de 
yürürlüğe girmiştir. 

Balıkçılık yönetiminde yetki ve sorumluluk, 
Cumhuriyet’in kuruluşundan Su Ürünleri 
Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 1971’e kadar sürekli el 
değiştirmiştir. Bu kanunla birlikte Tarım ve Orman 
Bakanlığı tek yetkili kurum olarak tanımlanmıştır.

Ancak, su ürünleri kooperatiflerinin etkinliği yeni 
düzenlemeden sonra da istenen düzeye ulaşmamış, 
merkeziyetçi planlama ve idare yaklaşımı sürmüştür. 
2019-2023 dönemini kapsayan Su Ürünleri 
Sektör Politika Belgesi10, yurttaş, paydaş 
ya da STK katılımından neredeyse hiç söz 
etmemektedir. Bu yasal değişikliklere rağmen, 
balıkçılık sektörünün daha sürdürülebilir hale 
gelmesi için başka iyileştirmelere ihtiyaç vardır.

Bu durum, WWF-Türkiye tarafından yürütülen 
Küçük Ölçekli Balıkçılık Ortak Yönetimi Projesi 
(2017- 2022) kapsamında gerçekleştirilen paydaş 
toplantılarında; balıkçılar, bilim insanları ve STK’lar 
tarafından birçok kez dile getirilmiştir. Küçük ölçekli 
balıkçıların tespit edilen başlıca sorunları şunlardır:

 � Büyük ölçekli ve amatör balıkçılara karşı düşük 
rekabet gücü,

 � Yasadışı, Kural Dışı ve Kayıt Dışı (YKK) avcılık 
faaliyetleri,

 � Amatör balıkçılığa ve tur tekneleri ile avlanmaya 
ilişkin düzenleme ve yaptırımların yetersizliği,

 � Balıkçılık gelirlerinin düzensiz ve yetersiz olması,
 � İklim değişikliği ve istilacı yabancı türlerin 

etkileri,
 � Avlanma düzenlemelerinin (tebliğler), yerel 

balıkçılık dinamiklerini ve yerel koşulları 
(iklim, balık popülasyonu, denizel özellikler vb.) 
yeterince temsil etmemesi,

 � Balıkçıların, kendi bölgelerindeki avlakların 
planlaması ve kullanımında yeterince söz sahibi 
olmaması,

 � Kamu idaresinin denetleme ve yaptırım 
konusundaki eksikliklerinin küçük ölçekli 
balıkçılar aleyhine sonuçlanması,

 � Yerel ölçekte sürdürülebilir planlama ve 
yönetim için gerekli olan verinin, merkezî 
yönetim tarafından değerlendirilememesi,

MEVCUT DURUM ANALİZİ VE 
SORUN TANIMI

© Mustafa Alkaç
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 � KÖB’ün ekonomik, sosyal ve çevresel 
sürdürülebilirliğini destekleyecek program ve 
teşviklerin eksikliği,

 � KÖB’ün giderek sürdürülemez hale gelmesi ve 
balıkçı nüfusun yaşlanması. 

Söz konusu sorunlarla başa çıkabilmek için, 
Bakanlık tarafından, Su Ürünleri Avcılığını 
Düzenleyen Tebliğ hazırlığı sırasında, önerileri 
derlemek amacıyla ‘görüş bildirim formları’ 
hazırlanmakta ve resmî yollarla paydaşlara 
gönderilmektedir. Paydaşlar görüşlerini, belli bir 
süre içinde doğrudan Balıkçılık ve Su Ürünleri 
Genel Müdürlüğü’ne (BSGM) ulaştırmaktadır. 

Ayrıca, Bakanlığın il müdürlüklerine de 
resmî yazı ile görüş sorulmakta, bu görüşler 
hazırlanırken, ilde bulunan balıkçı örgütleri ve 
diğer paydaşların da katkılarının alınması talep 
edilmektedir. Bunlara ilave olarak, SÜRKOOP 
tarafından her tebliğ öncesi düzenlenen ve 
başta BSGM, Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge 
Birlikleri ve akademisyenler olmak üzere tüm 
paydaşların katıldığı bir ‘Tebliğ Toplantısı’ 
gerçekleştirilmektedir. Bu toplantıların çıktıları 
raporlanmakta ve BSGM’ye yazılı olarak 
iletilmektedir. Son şekli BSGM tarafından verilen 
su ürünleri tebliği, Bakanlık üst makamlarının 
onayını takiben diğer imza ve hukukî süreçler 
de tamamlandıktan sonra Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. 

Bakanlık, balıkçılık yönetimi için yaptığı 
düzenlemeler sırasında balıkçıların ve diğer 
paydaşların görüşlerine başvurmakla birlikte, 
balıkçılık filosunun yaklaşık yüzde 90’lık kısmını 
oluşturan küçük ölçekli balıkçıların görüşleri 
yönetim süreçlerine yeterince aktarılamamaktadır. 
Dolayısıyla, halihazırda uygulanan paydaş katılımı 
yöntemi “balıkçılığın ortak yönetimi” kavramını 
karşılamaya yeterli değildir. 

Birleşmiş Milletler Akdeniz Genel Balıkçılık 
Komisyonu’nun (GFCM) 25 Eylül 2018’de 
yayımladığı ve Türkiye’nin de taraf olduğu 
Akdeniz ve Karadeniz’de Küçük Ölçekli Balıkçılık 
için Bölgesel Eylem Planına (2018-2028) Dair 
Bakanlar Bildirgesi’nde, KÖB kapsamındaki her 
seviyede katılımcının karar alma süreçlerinde 
yer alması gerektiği, ancak kendilerine yeterince 
söz hakkı tanınmadığı belirtilmiştir. Bildirgede, 
“Onların kendilerini dile getirememesi, küçük 
ölçekli balıkçıların ve işçilerin sektördeki 
ağırlığını da azaltmakta; onların malî desteğe, 
limanlara, avlaklara ve balıkçılıkla ilgili 
fırsatlara erişim olanaklarını kısıtlamakta; 
ayrıca ekolojik bilgilerinin, kolektif fikirlerinin 
ve taleplerinin işitilmesini ve dikkate alınmasını 
engellemektedir” denilmekte, sektördeki 
aktörlerin karar mekanizmasına dahil edilmesi 
gerektiği vurgulanmaktadır. Bildirgede ayrıca, 
“küçük ölçekli balıkçılık sektörü aktörlerinin 
yalnızca ekonomik açıdan değil, doğanın 
ve iklimin korunması açısından da oldukça 
belirleyici rol oynadığı” belirtilmektedir. 

Dolayısıyla, daha etkin bir yönetimle KÖB’ün 
sürdürülebilirliğini sağlamak ve GFCM Bölgesel 
Eylem Planında yer alan 2028 yılı hedeflerine 
ulaşmak için; balıkçıların karar süreçlerine etkin 
katılımını destekleyen ortak yönetim yaklaşımının 
benimsenmesi gereklidir.

Küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilmesi için, 
kıyısal alanlarda balıkçılık yönetiminin daha 
uyarlanabilir, pratik, denizel ortamın dinamizmine 
zamanında cevap verebilen ve hedef odaklı hale 
dönüştürülmesine acil ihtiyaç vardır. Özellikle, 
geleneksel ve merkezî yönetim uygulamalarının 
KÖB’ün sürdürülebilirliği açısından yetersiz kaldığı 
durumlarda, bazı özel müdahaleler gerekebilir. 
Yöneticiler, kendi bölgelerindeki balıkçılık 
faaliyetlerini planlarken, geleneksel olarak 
sorumluluk sahibi olan KÖB birliklerinin karar 
alma süreçlerine katılımını teşvik etmelidir.11 

Balıkçılıkta ortak yönetim, kaynak 
kullanıcılarının ve kamu idaresinin, diğer paydaşlar 
ve araştırma kurumlarından destek ve yardım 
alarak, balıkçılık kaynaklarının yönetimi 
için sorumluluk ve yetkiyi paylaştığı bir 
yönetişim modelidir. 12

KÖB’ün yukarıda sayılan sorunlarının çözülmesi 
ve çevresel, sosyal, ekonomik sürdürülebilirliğinin 
sağlanması için, mevcut merkezîyetçi planlama 
ve yönetim yaklaşımından; ‘ortak yönetim’i 
benimseyen yeni bir yaklaşıma geçilmesi, bilinen 
en uygun çözüm alternatifidir. Hem Akdeniz 
havzasında hem de Türkiye’de, ortak yönetim 
anlayışıyla gerçekleştirilmiş ve olumlu çıktıları elde 
edilmiş girişimler mevcuttur.

Günümüzde, balıkçılıkta ortak yönetim yaklaşımının 
etkin bir biçimde uygulandığı örnekler bulunmakla 
birlikte, özellikle sorumluluk ve yetkilerin 
paylaşılması aşamasına gelenler çok azdır. KÖB, bu 
balıkçıların toplumdaki sosyo-ekonomik konumları 
nedeniyle, yönetim süreçlerine katılım açısından 
büyük ölçekli balıkçılığa göre dezavantajlıdır. Küçük 
ölçekli balıkçıların etkin olduğu ortak yönetim 
uygulamalarının geliştirilerek hayata geçirilmesi, 
hem KÖB’ün sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğine 
katkı hem de kaynakların sürdürülebilir kullanımını 
sağlaması açısından büyük önem taşır. 

KATALONYA ÖRNEĞİ
Katalonya’da (İspanya) Ortak Balıkçılık 
Yönetimi’nin başarıyla yürütüldüğü bölge, denizel 
avlakların nitelikleri, av araçlarının ve avlanan 
türlerin sayısı, ayrıca balıkçılık teşkilatlarının 
sayısı bakımından yüksek çeşitlilik göstermektedir. 
Bu örnekte başarıyı destekleyen unsur, balıkçılık 
birliklerinin, balıkçılık sektörünün yönetimine 
katılımının bir gelenek olarak uygulanagelmesidir.

Mevcut balıkçılık yönetimindeki merkezileşme 
eğilimi, küçük balıkçıları kendi geleneksel 
avlaklarına yabancılaştırmıştır. Oysa Ortak 
Yönetim yaklaşımı, balıkçıların avlaklarına sahip 
çıkmalarını, dolayısıyla avlakları korumalarını 
ve sürdürülebilir biçimde kullanmalarını sağlar. 
Ayrıca, genel anlamda koruma-kullanma dengesini 
hedefleyen balıkçılık yönetimi, bunu yaparken 

bilimsel bilgilerin yanı sıra, balıkçıların geleneksel 
bilgilerine de ihtiyaç duyar. Balıkçıların, balıkçılık 
ve deniz ortamıyla ilgili kuşaktan kuşağa aktarılan 
bilgi ve deneyimleri, sürdürülebilir balıkçılık için 
çok değerli katkılar sağlar.

Katalonya’da çok paydaşlı, katılımcı yönetim 
girişimleri 2012’de başlamıştır. Katalonya Özerklik 
Mevzuatı ile düzenlenen 19.06.2018 tarihli 118/2018 
Kararnamesi ile, balıkçılıkta birlikte (ortak) 
yönetim anlayışı uygulamaya konmuştur. 118/2018 
Kararnamesi, bütünsel ve uzun vadeli bir 
çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik 
ilkesi çerçevesinde, yönetim planları 
aracılığıyla kaynakların düzenlenmesine; 
idare, sektör, bilim dünyası ve sivil toplumun 
katılımını öngören ortak yönetim modeline 
dayanan Katalonya’daki profesyonel balıkçılık 
uygulamalarını düzenlemektedir. Bazı hedef türler 
için ortak yönetim komiteleri kurulması, bazı türler 
için yönetim planları hazırlanması, bazı alanların 
belli dönemlerde ava tamamen kapatılması, bu 
uygulamalar arasındadır.

Katalan balıkçılık modelinin 
temel unsurları:

 � Avlak düzeyinde ve coğrafi ölçekte 
ortak yönetim komiteleri üstüne kurulu 
olması.

 � Ortak-yönetim komitelerinin, genel 
kurul ve teknik komite olarak iki 
boyutta işlemesi.

 � Beş gruptan seçilen paydaşların eşit oy 
hakkına sahip olması, görüş birliğinin 
hedeflenmesi.

 � Teknik komitenin, 18 ay içinde yönetim 
planı ve sosyo-ekonomik program 
hazırlamakla mükellef olması; bu plan 
ve programın genel kurul tarafından 
onaylanması ve yasal olarak yürürlüğe 
konması.

 � Teknik komitenin [gerekli durumlarda] 
planda uyarlamalar yapması ve bunun 
yasal bağlayıcılığı olması.

 � Koruma çalışmaları için mali teşvikler 
sağlanması.

ALTERNATİF YÖNETİŞİM 
SEÇENEKLERİ

Akdeniz ve Karadeniz’de Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılık Bakanlar Konferansı, Malta, 26.09.2018
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WWF-Türkiye tarafından 3 Mayıs 2019’da 
İstanbul’da düzenlenen “Ortak Balıkçılık Yönetimi 
Ulusal Çalıştayı”na katılan Katalonya Özerk 
Yönetimi Balıkçılık ve Denizcilik Genel Müdürü Dr. 
Sergi Tudela’nın ifadesiyle:

“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. Ancak zaman içinde 
kararlardan uzak tutulmaya başladılar, 
bu da süreçlere yabancılaşmalarına 
neden oldu. Ortak yönetimde ise 
yöneticiler, bilim insanları, sivil toplum 
ve balıkçılar ortak sorumluluk ile 
kararları birlikte almaya başladılar. Bu 
süreçte halkın balıkçılara bakışı değişti, 
mesleğin saygınlığı arttı.” 

Öncesindeki uygulamaların oluşturduğu zeminde, 
FAO (Doğu Akdeniz Projesi- EastMed) tarafından 
desteklenen iki yıl süreli Gökova Körfezinde 
Küçük Ölçekli Balıkçılık İçin Ekosistem Yaklaşımlı 
Balıkçılık Yönetimi Planı Geliştirme Projesi 2016’da 
başlatılmış ve Türkiye’nin, ortak yönetim anlayışıyla 
hazırlanan ilk Ekosistem Temelli Balıkçılık Yönetim 
Planı BSGM’ye sunulmuştur. 

Bu balıkçılık yönetimi planı Türkiye’de, ortak 
yönetim anlayışıyla hazırlanmış ender bir örnektir 
ancak, yasal bir çerçeveye oturtulması, ve hayata 
geçirilmesi için desteklenmesi gerekmektedir. 
Bölgedeki çabalar; ÖÇKK Başkanlığı’nın 2011’de 
ilga edilmesi sonucu sahadaki teknik personel ve 
bütçenin merkezileştirilmesi, sık değişen Bakanlık 
yapılanması, yetersiz koruma ve kontrol, ilgili 
kolluk kuvvetleri ve Bakanlık birimleri arasındaki 

eşgüdüm eksikliği, yetki çatışması (Tarım ve Orman 
Bakanlığı - TOB, deniz devriye ekibi, Sahil Güvenlik, 
jandarma, vd.) ve izleme ve denetleme kapasitesinin 
yetersizliğinden olumsuz etkilenmektedir. 

Ayrıca, alan için geliştirilen ÖÇKB yönetim planının 
hayata geçirilememesi ve balıkçılık yönetimine 
yönelik çok fazla sayıda projeden kaynaklanan 
‘proje yorgunluğu’, bu projelerinin sonuçlarının 
sürdürülememesi, bölgede balıkçılık yönetimini 
olumsuz etkileyen diğer etkenlerdir. Hiç şüphesiz, 
Türkiye’nin ortak yönetim anlamında bir iyi 
uygulama örneği olarak kabul edilen Gökova’da, bu 
yeni yönetim anlayışının karar vericiler tarafından 
benimsenerek gereken mevzuatın oluşturulması 
ve gerekli kapasitenin sağlanmasıyla kalıcı bir 
dönüşüm gerçekleştirilebilir.

Güney Ege’de bulunan Gökova Körfezi, 
1988’deki Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Çevre 
Koruma Bölgesi (ÖÇKB) ilan edilmiştir. 2005 
yılında başlayan ve günümüze kadar süren 

bir dizi faaliyet ile Gökova Körfezi ÖÇKB’de 
mekânsal yönetim açısından önemli adımlar 
atılmış ve “ortak yönetim” uygulamaları 
gerçekleştirilmiştir. 

Gökova ÖÇKB ortak yönetimindeki kilit faaliyetler, projeler ve kararlar
 � 2005-2006 Gökova ÖÇKB Kıyı ve Deniz Alanları Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti  
 � 2007-2009 AB Gökova İç Körfezi Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi Projesi - SMAP III 
 � 2008-2010 Gökova ÖÇKB Kıyı ve Deniz Alanları Bütünleşik Yönetim Planlaması   
 � 2009-2014 Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanlarının Güçlendirilmesi Projesi 
 � 2009-2010 Gökova Körfezi’nde Balıkçılığa Kapalı Alanların Oluşturulması Projesi 
 � 2010 ÖÇKB alan sınırının genişletilmesi 
 � 2011 Özel Çevre Koruma Kurum Başkanlığı’nın kapatılması 
 � 2012 Deniz Koruyuculuğu sisteminin hayata geçirilmesi
 � 2016-2018 KÖB için Ekosistem Yaklaşımlı Balıkçılık Yönetimi Planı hazırlanması 

GÖKOVA ÖRNEĞİ

© Sevda Yaşaroğulları© Efe Sevim
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WWF-Türkiye’nin, KÖB Ortak Yönetimi Projesi 
kapsamında, başta 3 Mayıs 2019 tarihli İstanbul 
ulusal çalıştayı olmak üzere gerçekleştirdiği 
bir dizi etkinlik, kamu idaresi, balıkçılar, bilim 
insanları ve sivil toplum kuruluşlarını kapsayan 
paydaşların ortak yönetim yaklaşımına yönelik 
olumlu bakışını ve arzusunu ortaya koymuştur.13   
Paydaşlara göre, ortak balıkçılık yönetiminin 
sağlayacağı faydalar şöyle tespit edilmiştir:

 � Su ürünleri kooperatiflerinin daha çok söz 
hakkı olur

 � Bir bölgede balıkçılığa kapatılacak sahalar, 
o bölgedeki balıkçıların görüşü alınarak 
belirlenir

 � Kaynakların ölçümü ve bilimsel veri toplama 
işi kolaylaşır

 � Hızlı karar alınması sağlanır
 � Kaynakların korunması ve kurallara uyulması 

kolaylaşır
 � Kararlar bilimsel veriye ve geleneksel ekolojik 

bilgiye dayanarak alınır;
 � Sürekliliği olan araştırmaların yapılması 

sağlanır
 � Farklı sosyo-ekonomik koşullardaki grupları 

bir araya getirir ve âdil temsiliyet sağlar
 � Tüm grupların sorumluluk alması sağlanır.

Paydaşlar, benzer biçimde, Türkiye’de 
ortak balıkçılık yönetiminin ulusal ve yerel 
düzeylerde işleyişi konusunda da bir dizi öneride 
bulunmuştur:

 � Şeffaf ve kararlı olmalı
 � Ortaklığın esasları belirlenmeli
 � Düzenli toplantılar yapılmalı ve veri tabanı 

oluşturulmalı

 � Demokratik olmalı
 � Tüm paydaşların hakkaniyetli temsil hakkı 

olmalı
 � Süreç, ortak yönetim mevzuatı ile 

desteklenmeli
 � Kendi kendine işleyen bir mekanizma olmalı
 � Paydaşların görev tanımları net olmalı
 � Amaç ve hedefler net olmalı; 
 � Ortak faydalar gözetilmeli
 � Yönetim planı uzun vadeli ve etkili olmalı
 � Tüm paydaşların ihtiyaçları belirlenmeli ve 

ortak paydada buluşulmalıdır.

Balıkçılık sektöründeki paydaşlar, süreçteki hak 
ve sorumlulukları konusunda da bir dizi öneri 
sunmuştur13:

Balıkçılar: Öncelikli hak sahibi olmak; 
kayıt tutmak ve doğru veri sağlamak, dürüst 
olmak, ortak yönetim kararlarını uygulamak, 
denetleyici ve dengeleyici olmak.

Akademisyenler: Araştırma yapmak, bilgiyi 
paydaşlara iletmek, veri sağlamak, planlamak, 
analiz edip raporlamak.

Karar mercileri: Mevzuatta revizyon 
yapmak, etkin denetim yapmak, 
koordinasyonu sağlamak, yasal altyapıyı 
oluşturmak, kolaylaştırıcı rol üstlenmek.

STK’lar: Gözlemlerini diğer paydaşlara 
düzenli aktarmak, bilgilendirme 
bilinçlendirme yapmak, kolaylaştırıcı olmak.

WWF-Türkiye, yukarıda irdelenen sorunlar 
ve bunların kaynaklarına, başta küçük 
ölçekli balıkçıların beklentileri olmak 
üzere bütün paydaşların görüşlerine ve 
ortak yönetim yaklaşımının Akdeniz’deki 
öncü uygulamalarına dayanarak, KÖB’ün 
sürdürülebilir bir niteliğe kavuşması için 
aşağıdaki önerileri sunmaktadır:

1. Yasal düzenlemeler

Katalonya’daki profesyonel balıkçılık 
yönetişim modeline ilişkin kararnamenin 
Haziran 2018’de yürürlüğe girdiği ve ortak 
yönetimin bir kamu idaresinin merkezi 
siyasası konumuna gelmesinin AB için 
de bir ilk olduğu göz önüne alındığında,14   
Türkiye’nin bu konuda geç kalmadığı 
görülecektir. Bu model FAO tarafından kabul 
edilip ödüllendirildiği gibi (Malta, 2018), 
Avrupa Birliği tarafından da finansal olarak 
desteklenmektedir.

WWF-Türkiye’nin KÖB özelinde yaptırdığı 
yasal çerçeve çalışması ile, Ortak Yönetim 
anlayışının Türkiye’de sağlıklı biçimde 
uygulanabilmesi için, mevcut yasal zemin 
ayrıntılı olarak irdelenmiştir.15 Ortak 
balıkçılık yönetimi, başta 1380 sayılı 
Su Ürünleri Kanunu olmak üzere, ilgili 
mevzuata ve diğer yasal düzenlemelere aykırı 
değildir. Dolayısıyla, Bakanlık düzeyinde 
düzenlemelerin ve uygulamaların yapılması 
olanaklıdır.

2. Kurumsal yapının uyumlaştırılması 

Ortak yönetimin hayata geçirilebilmesi için, 
mevzuatta yapılacak düzenlemelerle mevcut 
kurumsal yapının yeniden yapılandırılması 
gerekmektedir. Zira ortak balıkçılık yönetim 
yapılarının kurulması ve bu yapılardan 
hedeflenen faydaların sağlanabilmesi 
için ortak yönetimlerin bağımsız olarak 
karar alabildiği ve bu kararları doğrudan 
uygulayabildiği bir yapı şarttır. 

İdeal durumda, ortak balıkçılık 
yönetimlerinin, aldıkları kararları doğrudan 
uygulamaya koyabilmeleri gerekir. Bu 
doğrultuda, TOB’un 43 il müdürlüğü 

bünyesindeki Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube 
Müdürlükleri, eşgüdümü sağlama ve ortak 
yönetim yapılarının hayata geçirilmesi 
için bir fırsattır. Bu yapılanmadaki görev/ 
yetki dağılımlarında bazı düzenlemeler 
yapılarak ve gerekli kurumsal uyumlaştırma 
gerçekleştirilebilir.

3. Kapasite geliştirme

Ortak yönetim modeli hayata geçirilmeden 
önce paydaşların konuya ilişkin bilgi 
düzeyleri ortaya konmalı ve uzmanlarla 
birlikte belirlenecek yöntem doğrultusunda 
kapasite geliştirme çalışmaları 
gerçekleştirilmelidir. Ulusal paydaşlar ile 
yerel ortak yönetim yapılarının bileşenleri 
olacak yerel paydaşların (su ürünleri 
kooperatifleri, STK’lar vd.) ortak yönetim ve 
yönetişim konularında sunulacak eğitimlerle 
bilgilendirilmesi ve sonuç odaklı çalıştaylarla 
fikir alışverişlerinin yapılması sonraki 
adımlar için yol gösterici olacaktır.

4. Bölgelerin ve ilgili kriterlerin 
belirlenmesi

Ulusal mevzuatımızda ‘balıkçılığın 
ortak yönetimi’ne dair açık bir hüküm 
bulunmamakla birlikte, 22 Kasım 2019 
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 7191 sayılı Su Ürünleri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun ile, ‘bölgesel’ balıkçılık ve ‘bölgelere 
göre istihsal’ kavramları mevzuatımızda 
ilk kez kullanılmıştır. Bu minvalde, 
bölgesel avcılığın yapılabileceği ve su 
ürünleri yetiştiriciliği yapılacak bölgelerin 
belirleneceği, hatta belirlenen bölgelerin 
bir sınırlama ölçütü olarak kullanılacağı 
ifade edilmiştir. Böylelikle ’balıkçılığın 
ortak yönetimi’ anlayışı yönünde olumlu 
bir adım atılmış ve balıkçılıkta bölgesel 
yönetimin önü açılmıştır. Bu bağlamda, 
Ortak Yönetim yaklaşımının uygulanabilmesi 
amacıyla, bölgesel yönetime konu olacak 
alanların kapsamı, sayısı ve sınırlarının 
TOB tarafından katılımcı bir yaklaşımla 
belirlenmesi beklenmektedir. 

BALIKÇILIKTA ORTAK YÖNETİM 
KONUSUNDA PAYDAŞLARIN GÖRÜŞLERİ 

ÖNERİLER: 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜÇÜK ÖLÇEKLİ
BALIKÇILIĞA DOĞRU

Ortak Balıkçılık Yönetimi Ulusal Çalıştayı, İstanbul, 03.05.2019

ORTAK BALIKÇILIK 
YÖNETİM YAPILARININ 

KURULMASI VE 
BU YAPILARDAN 

HEDEFLENEN 
FAYDALARIN 

SAĞLANABİLMESİ İÇİN 
ORTAK YÖNETİMLERİN 

BAĞIMSIZ OLARAK 
KARAR ALABİLDİĞİ 
VE BU KARARLARI 

DOĞRUDAN 
UYGULAYABİLDİĞİ BİR 

YAPI ŞARTTIR. 

KAMU İDARESİ, 
BALIKÇILAR, BİLİM 

İNSANLARI VE 
SİVİL TOPLUM 
KURULUŞLARI,  

ORTAK YÖNETİM 
KONUSUNDA 
İSTEKLİDİR.
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5. Bölgesel ortak yönetim yapılarının ve 
işleyiş biçiminin belirlenmesi

Sağlıklı bir ortak yönetim modelinin hayata 
geçirilebilmesi için balıkçılıkla ilgili süreçleri 
etkileyen ve bunlardan etkilenen tüm 
paydaşların hakkaniyetli bir şekilde temsil 
edildiği ve söz sahibi olduğu bir yönetişim 
yapısı kurulmalıdır. TOB tarafından 
belirlenecek olan bölgelerde, gerekli yönetim 
yapıları (komite, komisyon vb.), Bakanlığın 
eşgüdümünde belirlenmelidir. Bu yönetim 
yapılarının çalışma usul ve esasları, katılımcı 
bir yaklaşım ile tüm tarafların görüşleri 
alınarak hazırlanmalıdır.

6. Bilgi açığının giderilmesi 

Her bir bölgesel yönetim planının ve kullanım 
esaslarının oluşturulması için periyodik 
bilimsel araştırmaların ve izlemelerin 
yapılması çok önemlidir. Balıkçılıkta 
etkin bir ortak yönetim uygulamasının 
gerçekleştirilebilmesi için, yönetime konu 
alandan, bölgedeki balıkçılık faaliyetleri 
ve avcılığı yapılan türler ile ilgili düzenli 
bilgi akışı sağlanmalıdır. Bu doğrultuda, Su 
Ürünleri Fakülteleri başta olmak üzere ilgili 
akademik birimler ortak yönetim yapılarına 
dahil edilmeli ve bu birimler gereken bilgiyi 
üretme sorumluluğunu üstlenmelidir. Başta 
balıkçılar olmak üzere bütün paydaşlar, bilgi 
açığının giderilmesine yönelik araştırmaları 
desteklemelidir.

7. İzleme ve denetleme

KÖB’de Ortak Yönetim uygulaması, sürecin 
başından itibaren tarafsız uzmanlar tarafından 
izlenmeli ve iyileştirilmesi yönünde geri-
bildirim alınmalıdır. İzleme, hem yönetişim 
yapısının uygulama/ işleyiş performansı, 
hem de sürecin deniz ekolojisi ve balıkçılar 
açısından sağladığı faydaların ayrı olarak 
değerlendirilmesini içermelidir. Her iki düzey 
için, izlenecek ölçütler, değişim göstergeleri ve 
izleme sıklığı gibi unsurlar, paydaşlarla birlikte 
sürecin başında kararlaştırılmalıdır.

 

Ortak Yönetim yaklaşımı, ülkemizde Küçük Ölçekli 
Balıkçılığın sürdürülebilir hale getirilmesi yolunda en 
uygulanabilir ve en akılcı örnek olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Ortak Yönetimin hayata geçirilebilmesi için temel koşul, 
‘yetki ve sorumluluğu elinde bulunduran kamu 
idaresinin bunları diğer paydaşlarla paylaşmaya 
hazır olması’dır. Bu irade gösterilmediği takdirde, ortak 
yönetim sürecinin başlangıç aşamasından ileriye geçebilmek 
mümkün değildir. Böyle bir yetki paylaşımı, İdare’nin 
gücünü azaltan bir durum değil, tam tersine; 
balıkçılık uygulamalarının daha sağlıklı işlemesi, 
sektördeki paydaşların sosyal ve ekonomik 
refahının artması, balık popülasyonlarının 
korunması ve artırılması ve en nihayetinde, 
avlakların sürdürülebilir kullanımı gibi faydaları 
sayesinde, İdare’nin, üzerindeki sorumluluk 
yükünü paylaşarak, kamu hizmetini daha etkin bir 
şekilde yerine getirebilmesini, karşılaşılması olası 
risklerin azaltılmasını ve paydaşlar nezdindeki 
saygınlığının artmasını sağlayacaktır. 

Ortak yönetim sayesinde yerel ölçekte sağlanacak başlıca 
faydalar şunlardır:

 � Denizle iç içe olan küçük ölçekli balıkçıları karar verme 
sürecine dahil ettiği için hem insana hem de doğa ve 
iklime fayda sağlayabilecek bir yaklaşımdır. 

 � Yaşadıkları bölgenin ve avlakların özelliklerini en 
iyi bilen kişiler olan balıkçıların bilgi birikimi ve 
deneyimlerinden, planlama ve uygulamada 
azamî ölçüde yararlanma  olanağı elde 
edilebilir. 

 � Avlak kullanım planlaması yerel ekosistem özelliklerine 
göre yapılabilir; hem balıkçının ekonomik durumu 
hem de denizlerin durumu iyileştirilebilir.

 � Bölgedeki yerel koşullar değiştiğinde, gerekli 
kararlar yerel ölçekte hızlı bir şekilde 
alınabilir; uyarlanabilir yönetim hızlıca hayata 
geçirilebilir.

Ortak yönetim planı oluşturulurken, bunun ulusal ve 
uluslararası balıkçılık politikalarıyla uyumlu olmasına dikkat 
edilmeli, balıkçılık politikları ile ilişkili tüm paydaşların 
katılımı sağlanarak en sağlıklı sonuca ulaşılmalıdır.

Bu politika belgesinde önerilen mevzuat ve 
kurumsal yapı değişikliklerinin gerçekleştirilmesi, 
hem deniz ekosisteminin hem de KÖB’ün bir arada 
sürdürülebilmesine önemli katkı sağlayacaktır.

SONUÇ
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Türkiye genelinde 
kayıtlı, 12 m’den 
küçük olan 12,624 
balıkçı teknesi, Küçük 
Ölçekli Balıkçı (KÖB) 
kapsamına girmektedir.

Küçük Ölçekli Balıkçı (KÖB) 
kapsamına giren tekneler, 
Türkiye’nin toplam balıkçı 
filosunun yaklaşık %90’ını 
oluşturmaktadır.

Türkiye’de su ürünleri 
alanında faaliyet gösteren 551 
aktif kooperatif, 14 bölgesel 
kooperatif birliği ve bir 
merkez birliği (SÜRKOOP) 
bulunmaktadır. Bu 
kooperatiflere bağlı toplam 
30,871 balıkçı vardır.

%90

30,871

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

12 metre
12,624


