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BALIKÇILIK YOL AYRIMINDA

Balığın kabusu: Aşırı avcılık

Su, gezegenimizde kimsenin sahip  olmadığı bir varlıktır. 40 senedir literatürde olan, 

konuşulan en önemli sorun ise suyun kullanımındaki ve ortak yönetimindeki trajedidir. 

Kendini yenileyen doğal varlıkların üretimine para harcanmaz, doğal süreçlerine insan 

eliyle müdahale edilmez. Yani, insan bunları sonsuza kadar ʻhasatʼ edebilir, kullanabilir; 

fayda sağlayabilir.  

Bu yüzden de diğer varlıklara göre iki kat değerlidir diyebiliriz. Üstelik, kendini yenileyen 

varlıkların yok edilmesinin marjinal zararı vardır, yani bizden sonra gelecek her nesli 

temiz sudan ve diğer doğal varlıklardan mahrum bırakmak. Ne yazık ki, gerek IUCN

verileri1, gerek FAO  rakamları bu kendi kendini yenileyen ve bize fayda sağlayan 

varlıkları tüketmek üzere olduğumuzu göstermekte. 
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Denizlerin karşı karşıya olduğu en büyük iki tehdit: aşırı avcılık ve kirlenmedir. Geçmişte derin 

denizleri de etkileyen bu iki problemin yarattığı yıkımda, önceden kirlilik başı çekerken, şimdi 

ise yanlış balıkçılık yönetimleri yüzünden sucul varlıkların aşırı avcılıkla sömürülmesi en büyük 

tehlike haline geldi2. İnsanlar için çok önemli bir besin olan deniz canlılarının kendini yenileme 

kapasitesinin sınırına geldik. 

Ekosistemde her şey birbirine bağlıdır. Bu zincirin halkalarından birini kırdığınız zaman, bu 

sadece balık stoklarındaki bir düşüş anlamına gelmiyor. Aynı zamanda ekosistemin işleyişi 

baştan sona zarar görüyor.  

Balık hasadının %90ʼı, yüzde 10ʼluk kesimin elinde!

Yavru balık avlanması ve satılmasına karşı yürüttüğümüz 

“Seninki kaç santim? Küçük Balık Yoksa Büyük Balık da Yok” 

projesinin akabinde, türü tehlike altında olan iki ticari balığın 

(orfoz ve lagos) avlanma boyunun bilimsel verilere göre 

düzenlenmesi ile birlikte, olumlu bir adım olarak da lüferin yasal 

avlanma boyunun 20 santime çıkartılması umut verici 

gelişmelerdir. 

Greenpeace, kampanyasına kalkan, lüfer, palamut, levrek ve 

diğer ticari türlerin yasal avlanma boylarının en az bir kere 

üreyebilecekleri şekilde değiştirilmesi  için devam ediyor. 

Bununla birlikte, lüfer, istavrit ve hamsi gibi ticari türlerin yasadışı olarak, yasal boylarının 

altında avlanmasına ve satılmasına devam ediliyor. Halʼe ve satış noktalarına yapılan 

denetimler umut verici olsa da, durumun aciliyeti göz önünde bulundurulduğunda yeterli değil. 

2011ʼde kayıtlı olarak denizlerde avcılık yapan 17.203 tekneden %90ʼı geleneksel yöntemlerle 

avcılık yapan 10 metrenin altında tekneler iken, geriye kalan %10ʼu denizlerimizdeki balık 

hasadının %90ʼını elde ediyor. Sürdürülebilir olmayan yöntemlerle avcılık yapan bu büyük 

tekneler son yıllarda av döneminin erken bitmesiyle komşu ülkelerin sularına gitmek için para 

ödüyor. Bu da başta sözünü ettiğimiz kısır döngünün nasıl işlediğine bir örnek teşkil ediyor. 

Bu işleyişe bir başka örnek ise, 1980-1990 yılları arasında Türkiyeʼdeki gırgır sayısının 

120ʼden 270ʼe çıkmasıdır. 1988 yılında 295 bin ton olan hamsi avı, 1989ʼda 97 bin tona, 
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1990ʼda ise 66 bin tona düşmüştür. Bunun sonucunda 1989 yılında hamsinin avlanabilir boyu 7 

santimden, 9 santime çıkmıştır. Bu önlem meyvesini vermiş, 1993/94 sezonunda ortalama 

hamsi boyu tekrardan 10 santimin üzerine çıkmıştır. 9 santimden küçük balığa getirilen avlanma 

yasağı ile birlikte, gerek toplam hamsi avı artmış gerek ise stoklardaki yaş grupları dağılımında 

iyileşme gözlemlenmiştir3. 

Daha çok balık, daha fazla gelir değildir

3-4 aya yayılan bir balık sezonu hem balıkçıya daha çok kazandıracak, hem de ekosistem 

kendini toparlayacak. Gıda dağılımı daha eşit şartlarda gerçekleşebilecekken, av sezonunun 

eylül ayında başlamasıyla 1 aylık bir av sezonunun ardından, pazarda balık bulunmuyor, balıkçı 

ise gelir kapısından oluyor. Üstelik, bitene kadar tutulan balığın tümü insana besin olarak 

sunulmuyor; fazla arz nedeniyle un ve yağ olmak üzere fabrikalara gönderiliyor. 
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Türkiye İstatistik Kurumuʼnun (TÜİK) 2010 yılı verilerine göre, balık unu fabrikalarına gönderilen 

hamsi miktarı bir önceki seneye göre %25,41 artarak 113 bin tona çıkmış. 2011ʼde, geçmiş 

yıllarda da yaşandığı üzere, hamsinin önce pek bol ve ucuz sonra ise yok denecek kadar az 

olduğuna şahit olduk. Artık iyi yönetilmeyen balıkçılığın sonuçlarının ne kadar acı olduğunu 

daha net görüyoruz. 

Yaptığı yatırımı karşılayacak düzeyde balık avlayamayan balıkçı, gitgide daha az gelir elde 

ettikçe karşımıza tüm dünyada yaşanan genel eğilim çıkıyor; politikacılar yani karar alıcılar, 

endüstriyel balıkçıların taleplerine cevap  olarak teşvik ve hibeler sağlıyor. Bu sayede 

endüstriyel balıkçı da sürekli avlanma kapasitesini geliştiriyor. Eğer hemen bir adım atılmazsa, 

kendimizi balıklar tamamen tükenene kadar sürecek bir kısır döngünün içinden 

kurtaramayacağız. Sorunu zamanla, fakat temelden çözecek bir balıkçılık rejiminin gerekliliği, 

denizel canlı türlerinin yok oluşunu doğrudan hisseden Türkiyeʼde de kendini gösteriyor. 

Çözüm: Balıkçılık yönetiminde acil reform

Balıkçılık yönetiminde yapılması gereken geniş reformların başlangıcı olarak, ticari amaçlı su 

ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğde değişikliklere gidilmelidir.

• Seninki kaç santim projesi dahilinde kalkan, palamut, lüfer gibi tehlike 

altındaki ticari balıkların yasal boylarının bilimsel üreme boylarına uygun 

olarak düzenlenmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Talebimiz, kalkanın 

yasal avlanma boyunun 45 santime, palamutun 38 santime, lüferin ise 25 

santime çıkartılmasıdır.4  Bu düzenleme öncelikle acil durumdaki türler için 

yapılmalı, ancak tüm ticari türler ile ilgili olarak mutlaka bağımsız bir bilim 

komitesi oluşturulmalı (ya da varolan BAG gibi bilimsel çalışma gruplarından 

proje talep edilmeli) ve en güncel bilimsel çalışmalar gözetilerek yeniden boy 

ve yasak türler listesi düzenlenmelidir. 

• Denizlerimize büyük gelen av filosunda küçültmeye gidilmelidir. Bu küçültme stratejisi 

ise daha önce birden fazla ceza almış teknelerin av ruhsatının alınması yoluyla 

gerçekleşmeli, zaten balığa çıkmayan teknelerin denizlerden çekilmesinin denizel 

varlıkların sürdürülebilirliği için etkisinin olmayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. 
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• Greenpeace, yıllardır yürüttüğü kampanyalarda Türkiyeʼde kıyısal deniz rezervleri ağı 

kurulmasını talep ediyor. Deniz koruma bölgeleri, insan eliyle ekosisteme verilen zarar 

ve tahribatın uzun vadeli bir korumaya dönüştürülmesini sağlayacaktır. Yeni çıkartılan 

Tabiat Kanunu kapsamında acilen deniz rezervleri statüsü oluşturulmalıdır.

• Boğazlar, iç denizler, körfezler ve koylar ise, konaklama ve üreme göçü yapan 

balıkların sürdürülebilir olmayan avcılık yöntemleriyle avlanmasına kapatılmalıdır. 

Dolayısıyla özellikle Boğazlar gırgır ağlarına kapalı bölge olmalıdır. 

• Avcılık yöntemlerinin farklılıkları göz önünde bulundurularak, derinliğe göre oluşturulan 

av yasakları yeniden düzenlenmelidir. Bu şekilde büyük ölçekli balıkçılık yapan tekneler 

geleneksel kıyıdan uzaklaştırılacak, balıkların üzerindeki yoğun av baskısı azalacaktır.

• Denetimler karada sıklıkla devam etse de, denetimlerin denizde etkili bir şekilde 

sağlanmaması dolayısıyla yasal boya uymayan balıklar ne yazık ki hala tezgahlarda 

yer almaktadır. 1380 numaralı Su Ürünleri Kanunuʼnda belirtildiği üzere yakalanan 

yasadışı balıklar kamyon başına kesilen ve caydırıcı olmaktan uzak bir ceza ile tekrar 

satışa sunulmaktadır.5 Yasadışı boydaki balıkların en baştan avlanmasını önlemek için 

denetimlerin sıklığı kadar, cezaların caydırıcılığı da önemlidir. Kanun, cezaların 
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caydırıcı olması için acilen tadil edilmelidir. Bu tadilat ile Türkiye iç denizlerinde ve 

Boğazlarda yasak olan trollerin yasadışı olarak avlanmasının ve ekosisteme zarar 

vermesinin de önüne geçilebilir.

• Kaçak, aşırı ve yasadışı avcılığın önlenmesi için karada olduğu kadar denizlerdeki 

denetimler de arttırılmalıdır. AIS (Otomatik tanıma sistemi) cihazlarının 15 metreden 

büyük bütün balıkçı teknelerinde olması zorunlu iken6 , teknelerin cihazları açmaması 

halinde uygulanması gereken yaptırımlar caydırıcı olmaktan çok uzak. AIS cihazlarının 

sürekli kullanımı yasadışı balık avının önüne geçmek için ciddi önem taşıyor. Balıkçılığı 

düzenleyen kanun 1380ʼe AIS cihazlarının zorunlu kullanımıyla ilgili maddenin 

eklenmesi ve uygulanmasının sağlanması, her çeşit yasadışı balık avcılığının önüne 

geçilmesini sağlayacak ve sürdürülebilirliği sağlamak için çok önemli bir araç olacaktır. 

• Türlerin stokları ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır. Özellikle 2011ʼde yapılan stok belirleme 

çalışmaları7, bu gibi düzenlemelerin önünü 3açacaktır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı stok araştırması çalışmalarına destek vererek ve ilgili verileri kullanarak, 

gerek değişik ticari türler için kotaların belirlenmesini gerek ise denizlerimizdeki tehlike 

altında olan türler için genel bir plan oluşturulmasını sağlayabilir.

• Sürdürülebilir balıkçılık için gerekenlerin başında av araçlarına düzenlemeler getirilmesi 

gelmektedir. Örneğin, ağların torba kısımlarının balık büyüklüğüne uygun olarak 

değiştirilmesi, ağ gözlerinin yavru balıkların kaçabileceği şekilde yapılması 

gerekmektedir. Bu çalışma, stokların yeni durumu ve değişen doğal koşullara bağlı 

olarak türlerdeki değişim gözetilerek yapılmalı ve bununla ilgili düzenlemeler yeniden 

elden geçirilmelidir, dolayısıyla ilgili üretim sanayinin de aynı şekilde denetlenmesi 

önemlidir.

• Hedef dışı av miktarının ağırlıkça müsaade edilen oranı, her av aracına göre farklı 

olarak belirlenmelidir. Pasif ve aktif ağların farklılıkları göz önünde bulundurularak, 

bunlara uygun oran düzenlemeleri getirilmelidir.

• Elbette, bütün bunların sağlıklı ve işlevsel olarak gerçekleştirilebilmesi için gereken 

eğitimler ve teşvikler sağlanmalıdır. Hibe ve teşviklerin düzenlenmesinde ise sosyal, 
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ekonomik ve ekolojik olarak fayda sağlayacak şekilde balıkçılığın merkezindeki kıyı 

balıkçısı dikkate alınmalı, hibe ve teşviklerin aşırı avcılığa değil, sürdürülebilirliğe 

hizmet etmesi için her önlem alınmalıdır. Gerek filo küçültmesi, gerek av 

malzemelerinin değişimi konularında düzenlemelerin istismar edilip, tekne büyütmek, 

sürdürülebilir olmayan yöntemlerle avlanmaya devam etmek için gerekli ekipmanları 

edinmek gibi amaçlara hizmet etmeyeceğinden emin olunmalıdır. Stoklara zarar 

verecek ölçülerde aşırı avcılık yapan teknelerin paylaşımda en büyük hakkı alması, bu 

sektörden geçimini sağlayan yüz binlerce insanın büyük kesimini ekonomik ve sosyal 

adaletsizliğe maruz bırakacaktır. 

Gerek gıda güvenliği gerek ekolojik dengenin korunması ve gelecek kuşakların hakları olanı 

kaybetmemesi için kıyı balıkçısının, balıkçılık sistemindeki reformun ortasında olması, geniş 

anlamıyla toplumları etkileyecek bir unsurdur. 

Ekolojik ve küçük ölçekli balıkçılığın önemi

Greenpeace büyük ölçekli, sermaye bazlı, sosyal ve ekonomik olarak adil olmayan, çevreye 

zarar veren yöntemlerden, daha küçük ölçekli, toplum merkezli, emek yoğun, ekolojik olarak 

sorumlu, seçici av teknolojileri kullanan, çevreye duyarlı uygulamalara geçilmesi için somut bir 
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dönüşüm istemektedir. Su ve sucul varlıklar, kimseye ait değildir ve nasıl kullanıldıklarının kararı 

verilirken toplumların hakları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Türkiye Hükümeti de deniz canlılarının sürdürülebilir kullanımı konusunda sorumludur ve bütün 

paydaşların söz sahibi olduğu yönetim sistemleri kurulması yolunda adım atmalıdır. 

Endüstrideki sermaye sahibi birkaç kişi yerine, geniş toplumların çıkarları ancak bu şekilde 

temsil edilmiş olur.

Yani, balıkçılık bir yol ayrımında. Türkiyeʼnin acilen günümüzde benimsenen ekosistem 
temelli balıkçılık yönetimine geçmesi gerekiyor. Bu sistem, geleneksel bilgi birikimini ve 
ekosistemin korunması için türlerin korunmasını önemsiyor, yönetimde ortak yaklaşımı 
benimsiyor ve deniz rezervlerini zorunlu kılıyor. Küçük balık olmazsa büyük balığın da 
olmayacağını herkes biliyor. Sıra sürdürülebilir balık ve sürdürülebilir balıkçılık için 
gereken adımları hızla atmakta. 
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2011ʼde neler oldu?

Birleşmiş Milletlerʼe bağlı Dünya Gıda Tarım Örgütü (FAO) rakamlarına göre dünyadaki 

balıkların %75ʼi tükendi, büyük balıkların ise %90ʼı tutuldu. Greenpeace işte bu 

gerçeklerden yola çıkarak ʻKüçük balık yoksa büyük balık da yok – Seninki kaç santimʼ 

kampanyasını başlattı. İlk adım, balıkların yasal avlanma boylarının bilimsel verilere uygun 

hale getirilmesiydi. 630 binden fazla kişi imzaları ile kampanyaya destek oldu, Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığıʼna binlerce telefon ve faks yağdı ve Ağustos 2011ʼde Bakanlık 

orfoz ve lagosun boyunu bilimsel verilere uygun olarak ilk üreme yaşlarına uygun hale 

getirdi, lüfer için ise olumlu bir adım atarak, yeterli olmasa da avlanma boyunu 20 santime 

çıkardı. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiyeʼnin, balığı ve balıkçılığı sürdürülebilir hale 

getirmek için balıkçılık yönetiminde ciddi reformlar yapması gerekiyor.



İletişim için:

Deniz Sözüdoğru, Greenpeace Akdeniz İletişim Sorumlusu, 0 532 324 32 04, deniz.sozudogru@greenpeace.org

Cansın Ilgaz, Greenpeace Akdeniz Denizler Kampanyası Sorumlusu 0 532 547 90 43, cansin.ilgaz@greenpeace.org

www.greenpeace.org

www.kacsantim.org
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