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İngilizce’den Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye Çeviri (Panele yerel balıkçılar, Türkiye ve 

Bölgesel balıkçı kooperatifi temsilcileri katıldığı için ihtiyaç duyulmuştur): Çevirmenliği 

üstlenen Dr. Mümtaz Tiraşin 

 

 Açılış konuşması  

 

Dr. Cemal Turan (Çalıştay Başkanı)  

 

Çalıştayı Yürütücüsü olduğu TÜBİTAK projesi kapsamında düzenlediklerini açıklayarak 

TÜBİTAK’a bu konuda teşekkür etti, ayrıca çalıştaya ilgi göstererek yurtdışından ve 

yurtiçinden katılan tüm katılımcılara, Kurum temsilcilerin ayrıca teşekkür ederek katılımcılara, 

çalıştayın amacı, bir önceki gün yapılan sunumların değerlendirmesi ve panel günü 

görüşülecek konular hakkında açıklamalar yaptı. Çalıştay Başkanı Cemal Turan, Panel başkanı 

olarak Dr. Vahdet Ünal’ı özellikle Balıkçılık Ekonomisti olması dolayısıyla önerdi ve oy birliği 

ile Vahdet Ünal Panel Başkanı olarak seçildi. Ayrıca Panelde yapılan konuşmaları rapor etmesi 

için Dr. Elif Özbek ve Doktora öğrencisi Derya Yıldırım’ı önerdi ve Kabul edildi.   

 

 Tanışma 

Tüm katılımcılar kendilerini tanıttı 

 

 Akış planlaması 

Mevcut durum Panel Başkanı Dr. Vahdet Ünal, moderatörler, katılımcı bilim adamları ve 

balıkçılar tarafından değerlendirilmesinin yapılması, aynı sırayla olası çözüm önerilerinin 

görüşülmesi ve kapanış yapılması planlandı.  

 

Vahdet Ünal: Geleceğe bırakılacak olan tek bir gezegen var. Balıkçılık ise belli hedef türler 

üzerinden gerçekleştiği için önemli türler baskı altında. Balık kadar balıkçı da önemli olduğu 



için avcılığın tamamen bitirilmesi de mümkün değil. Bu yüzden ilgili yasal düzenlemeler 

uygulanıyor. Her açıdan yaklaşım önemli. Farklı disiplinler işin içinde ve balıkçı tek söz sahibi 

değil. Bakanlık, balıkçılığı yönetirken balıkçılığın kompleks ve dinamik yapısını 

kavrayamıyor. Birçok grubu etkilediğini bilse ona göre karar verir. Su Ürünleri Araştırma 

Enstitüleri, ilgili üniversite veya firmalara inceletir. Tüm denizleri nasıl tamamen balıkçılığa 

kapatamıyorsa aynı şekilde tek bir türü tamamen yasaklatmayabilir. Çünkü lahosda olduğu gibi 

bazı balıkçı gruplarının hayatı, geçimi tamamen o tek türe bağlı olabilir. Yasal düzenlemelerde 

tek dayanağın bilimsel çalışmalar olması gerekir. Görüşleri de ilgili paydaşlardan alması 

gerekir. Şu an lahos için alınmış karar kesinlikle demokratik değil. 

 

Cemal Turan: Düzenlemelerin nasıl yapıldığı, hangi verilere göre olduğu, kime danışıldığı 

bilinmiyor. Lahos ve orfoz stoklarının yapısını şu an yürüttüğümüz TÜBİTAK projeleri ile 

araştırıyoruz. Bu projeyi, bu türlerin şu ana kadar ihmal edildiğini düşündüğümüz için yazdık. 

Bu türler hassas ve ekonomik olarak değerli ama literatürlerimizde bu türler üzerine çok az 

bilgi var. Türkiye’de birçok kesim bu familyaya ait tür sayısını bile tam olarak bilmiyor. Kaya 

balıkları türleri, tebliğde geçen iki türden ibaret değil. Avcılık verileri yetersiz. Bakanlığın 

birkaç üniversiteye destek verip hem sosyo-ekonomik hem de stok çalışması yaptırması 

gerekir. Eğer öyle yapılmış olsaydı burada birçok şeyi tartışmaya gerek olmazdı. Yasak aceleye 

geldi. Biz de korumadan yanayız fakat ortak noktada birleşilmeli. 

 

Bülent Cihangir: Böyle yasaklar gerçekleştirileceği zaman altyapısını da hazırlamak gerekir. 

Amaç muhtemelen tüm lahos türlerini yasaklamaktı. Fakat tebliğde belirtilmemiş. Balıkçı 

farklı bir hedef türe balığa çıksa bile yine de bu türleri istemeden avlayacak. Bakanlık 

yakalanan balığın fıskasını ventilasyon aletini kullanarak almak için balıkçılara eğitim verdi 

mi? Ventilasyon kiti dağıttı mı? Acele alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Neden olduğu 

da belli değil.  

 

Baki Yokeş: Doğadan bir şey toplayan ve bağlı olan herkes farkındadır ki hepimiz doğanın 

parçasıyız. Doğa korumaktan bahsederken insanı, korunan canlıya bağlı yaşayan herkes 

korumaya ve korunmaya dahil edilmelidir. Turizm, gıda sektörü balıkçının haricinde 

etkilenenler. Hepsi bir bütün olarak ele alınmalı. Çok yönlü araştırılmalı. Balığı balıkçı için 

koruyalım diyenlerdenim.  

 

Adriana Vella: Maltese regulations are tough. All fishers are artisanal. We have EU standarts. 

Fisheries is also very tough and fishers suffer. They can’t believe how a big scale commercial 

boats can catch fish that whole Maltese fishers can catch in a year. Fishers don’t understand 

what is going on. We have more problems then overfishing. Fishers are eyes of us to observe 

the seas. We are loosing the fishers, the culture and the future. If we don’t integrate them we 

can’t protect. Recreational fishing is still not regulated. There isn’t a balance between SFF & 

recreational. GFCM needs to give more pressure on EU to protect more. We have a few 

regulation on groupers in EU. Survival is very less if they caught and released. We are trying 

to regulate the gears and protected areas instead of species specific regulations.  

 

(Malta yasaları katıdır. Tüm balıkçılar küçük ölçekli balıkçılık yapmaktadırlar. Malta olarak 

Avrupa Birliği standartlarına sahibiz. Balıkçılık da oldukça zor ve balıkçılar sıkıntı 

çekmektedirler. Balıkçılar, büyük ölçekli ticari teknelerin, Malta’daki tüm balıkçıların bir yılda 

yakalayabileceği balıkları nasıl yakalayabildiğine inanamıyorlar. Balıkçılar neler olduğunu 

anlayamıyorlar. Aşırı avcılıktan daha büyük problemlerimiz var. Denizleri 

gözlemleyebilmemiz için balıkçılar önemlidir. Bizler balıkçıları kaybediyoruz. Onları entegre 

edemezsek, sahip çıkamayız. Rekreasyonel balıkçılık hala düzenlenmemiştir. Sürdürülebilir 

balıkçılık ile rekreasyonel balıkçılık arasında bir denge yoktur. Akdeniz Genel Balıkçılık 

Komisyonu (GFCM)’nun balıkçıları koruması için Avrupa Birliği’ne daha fazla baskı yapması 

gerekir. Avrupa Birliği’nde kaya balıkları üzerine çok az düzenleme vardır. Bu balıklar 

yakalanıp yeniden denize bırakılırsa hayatta kalma oranı çok az olmaktadır. Türlere özgü 

düzenlemeler yerine koruma alanları ve av araçlarını düzenlemek için çalışıyoruz) 

 



Mevlüt Gürlek: 15 yıldır Ege ve Akdeniz’de çalışmalara devam ediliyor. Sosyo-kültürel 

olarak önemli bir tür. Karara şaşırdık. Hangi verilere dayandırıldığını bilmiyoruz. Aşırı baskı, 

kurallara uyulmaması gibi etkenlerle hepimizin bu yasağa etkisi olmuştur. Bölgesel 

çalışmalarla bunun önüne geçilebilir.  

 

Zafer Tosunoğlu: Tür tehlikedeyse bunlar beklenen düzenlemeler. Bundan öncesinde boy 

yasağı vardı, dönem yasağı vardı. Fakat bunlar ne kadar başarılı tartışılır. Tamamen 

yasaklamadan ziyade av araçlarında seçiciliği arttıracak düzenleme olmalı. Bunun yanında 

eforu – çabayı düşürmek gerekir. Tekne, av aracı azaltılmalı. Spor amaçlı kisvesiyle dalış 

antremanlarında kilolarca bu türlerden avlayan dalgıçlar mevcut. 

 

Hacer Akyürek: Hepimiz biriz. Bu platformu aile gibi görüp, çocuklarımız gibi görüp 

korumalıyız. Verilen karar ceza amaçlı değil. Araştırma yapılmıyor deniliyor. Böyle birşey 

yok. Bodrum Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü 1980’li yıllardan beri araştırma yapıyor. Neydi 

ne oldu diye düşünüp öyle karar verelim.  

 

Mahmut Akyürek: Birbirimizin söylediklerinden memnun kalmayabiliriz. Bakan Bey ile 

verilen bu yasağa sebep olan bilgi notumu paylaşacağım. 57 maddelik bu tebliği azaltma 

çalışmaları yapıyoruz. Bu şekilde ansiklopedi büyüklüğünde yönetim olmaz. Diğer lahos 

türlerini de bakanlığa bildireceğiz. Av araçlarına yönelik düzenleme gerçekleşecek. Her tebliğ 

öncei biz üniversiteleri bilgilendirir ve geri cevap bekleriz. Bize sadece Akdeniz 

Üniversitesi’nden geri bildirim aldık. Bakanlık henüz her bölgeye ayrı uygulama yapabilecek 

olgunlukta değil.  

 

Turgay bey – Balıkçı- Fethiye: Balıkçıların bakanlığa yanlış bilgi vermiş olması doğru. 

Azalmanın daha birçok etkisi var. Karasal kaynaklı kirlilik en başta geliyor. Denizde kara 

avcılığı gibi balığı seçerek alma şansı yok. Hangi balığı alacağımızı net bilmemizin imkanı 

yok. Ölmüş balığı yasak olduğu için çok kez attık. Olta balıkçılığı yasak olsun dendi oldu da 

ama belgeye bağlı (???). Üreme zamanı balık zaten oltaya gelmiyor. Yeni nesil balıkçı kalmadı. 

Sadece paragat yapıyoruz. Ağ balığına dönemiyoruz. Çünkü balon, yunus, fok gibi diğer türler 

zarar veriyor.  

 

Ahmet Mengi, Balıkçı – Fethiye: Kılıç için önceden uyarılmıştık Lahos için hiç uyarılmadan 

geldi.  

 

Mithat Altunay, Adana Birlik Balıkçı Koparatif Başkanı: Diğer ülkelerde nasıl acaba? 

Bizde yasak ama denizimiz tek deniz. Komşular avlıyor mu? 

 

Derya Yıldırım  - Biyolog - Doktora Öğrencisi: Yunanistan’daki uygulama 45 cm boy 

yasağı. Dönem yasağı uygulanmıyor. Zıpkıncılar için ise günde 1 adet serbest. Hırvatistan 

uygulamasında da 45 cm var. Dönem yasağı da uyguluyorlar. AB üyesi ülkelerde bile 

gördüğünüz gibi tutarsızlıklar var. Balıkçılık yönetimindeki sorunlar sadece bizde yok. Tüm 

Akdeniz’de ortak sorunlar yaşanıyor. Balıkçıların doğru bilgileri verdiğini varsaydığımız 

durumda bile TUİK verilerindeki yıllara göre azalmayı sadece stokların azalması ile 

bağdaştırmamalıyız. Bakanlığın bu verileri ele alırken diğer etkenleri de göz önünde 

bulundurması gerekiyor. Haziran, temmuz ve ağustos ayları yıl boyunca en fazla lahosun 

yakalandığı aylar. 3/1 numaralı tebliğ gereğince haziran ve temmuz aylarında artık avcılık 

yapılmadığı için son dört yıllık TUİK verilerinde haliyle bu miktarlar dahil değil. Düşüşteki 

etkenlerden biri bu. Son yıllarda balıkçılık yapısında yaşanan bir diğer önemli değişiklik ise 

bakanlığın uyguladığı geri alım programı. Gerçekleştirilen 3 program var ve filodan çekilen bu 

teknelerin de kayıtlardaki av miktarındaki düşüşü etkileyebileceği düşünülmeli. Balıklar için 

kullanılan yerel isimler de etkili olabilir. Murat Bilecenoğlu’nun orfoz hakkında hazırladığı bir 

raporda Marmara Denizi’nde yaşamadığı bilindiği halde eski balıkçılık verilerinde orfoz 

balığının Marmara’da kaydının olduğu belirtilmiş. Sebebi ise farklı bir balığa o bölgede orfoz 

isminin verilmesi. Benzer durum lahos türleri için de geçerli olabilir. En son olarak ise avcılığın 

yapısının değişken olması. Balıkçılar hedef türlerini değiştirebiliyorlar. Gökova’da bunun 

örneğini yaşıyoruz. Eskiye oranla derin sularda avcılık yapan balıkçı kalmadığı için patlakgöz 



ya da sıçoz olarak adlandırılan balık artık yakalanmıyor. Fakat bu balığın tezgaha, kooperatife 

düşmüyor olması denizde olmadığı, stoğun azaldığı anlamına gelmiyor. Avcılık verilerinin 

yanında bu gibi verilerin de toplanıp birlikte değerlendirilmesi önemli. 

 

Ramazan Özkaya – SÜRKOP Başkanı: TUİK verileri sağlam değil çünkü sözlü beyana 

bağlı. Farklı gruplara değişiklik vermek mantıklı değil. Gökova’nın artışı varken neden ben 

yasak edeyim? Günü kurtarmamıza izin verilmemeli. Su üstünde değişim olmazsa altında da 

olmaz. Danışma kurulu toplantısı sırasında bile neler oldu. Genel müdür görevdeyken toplantı 

sırasında görevden alındı yerine yardımcısı atandı. Biz balıkçı olarak zaten sorumluyuz. 

 

Vahdet Ünal: Karasal mücadeleye ağırlık verilmeli. Tüm bilgiler derlenmeli.  

 

Deniz Yağlıoğlu – Akademisyen: Bakanlığın yasadışı avcılık ile ilgli mücadele hevesini 

kırmamak lazım. Gerektiğinde masaya vurabilmeli. Belgesi, ruhsatsız tekne sayısının binlerce 

olduğunu düşünüyoruz ve balıkçılık baskısının bilinenden daha fazla olduğunu düşünüyoruz. 

Bizim çalışmalarımızın yanında sosyo-ekonomi de çalışılmalı. 

 

Ahmet Tanış – Balıkçı – Fethiye: 10 yıl koruma kontrol memurluğu yaptım. Eskiden 

istatistikleri İl ve ilçe tarım tutardı. Daha sonra başka kurumlara istatistik toplatılmaya başlandı. 

TUİKverileri toplarken küçük ölçekli balıkçılardan örnekleme yapıyor ve bunların içinde lahos 

avcılığı yapan var mı yok mu belli değil. İthal de serbest olmamalı. 

 

Serhat Kuzuoğlu – Muğla Üst. Birlik Başkanı: Gelen memurlar ellerinde çok eski ruhsat 

listesi ile balıkçı arıyorlar. Yıllardır teknesi karada duran balıkçıdan bile veri topluyorlar. Bütün 

küçük ölçekli balıkçıların belki de sadece %20’si ile görüşüyorlar. Büyük ölçekli balıkçılar için 

ise durum farklı hepsi ile görüşüyorlar. 

 

Thassos Papadopulos – Akademisyen - Yunanistan: We are dealing totally the same 

problems with yours.  Both artisanal and recreational fishers don’t regulated well. We have 

16.000 licenced boats. No specific regulations for groupers. Coast Guard can’t be everywhere. 

We don’t know how many recreational fishers we have and we don’t have the proportion of 

the groupers that they are fishing. We will start a new project to find out the recent recreational 

fisher number and the composition of the fish that they catch. 

 

(Bizler de sizinkiyle tamamen aynı problemlerle uğraşıyoruz. Küçük ölçekli ve rekreasyonel 

balıkçılık iyi bir şekilde yönetilmemektedir. 16.000 lisanslı balıkçı teknemiz var. Kaya balıkları 

için özel bir yasal düzenleme yoktur. Sahil Güvenlik her yere yetişemez. Bizler kaç tane 

rekreasyonel balıkçımız olduğunu ve bunların ne kadarının kaya balığı avcılığı yaptığını 

bilmiyoruz. Rekreasyonel balıkçı sayısını ve bunların yakaladığı balıkların kompozisyonunu 

ortaya çıkartmak için yeni bir proje başlatacağız) 

 

Adrien Cheminee – Akademisyen – Fransa: We have the same problems. We have a student 

working on the recreational fishers to find out the pressure. Angling is very high. E. marginatus 

is nearly extinct. It is protected for 25 years. Regulations changes every 5 years. Last one was 

3 years ago. Groupers are prohibited for recreational fishers and limited for artisanal fishers. 

Protected areas increasing. Even fishers creates protected areas and they regulate it and control 

it.  

 

(Biz de aynı problemlerle uğraşıyoruz. Rekreasyonel balıkçıların balıkçılık baskısını ortaya 

çıkartmak için çalışan bir öğrencimiz var. Olta balıkçılığı çok fazla. E. marginatus neredeyse 

yok olma noktasındadır. Bu tür 25 yıldır korunuyor. Yasal düzenlemeler her 5 yılda 

değişmektedir. Sonuncu değişiklik 3 yıl önceydi. Kaya balıkları rekreasyonel balıkçılar için 

yasaklanmış, küçük ölçekli balıkçılar için sınırlandırılmıştır. Koruma alanları artmaktadır. 

Hatta balıkçılar koruma alanları oluşturmakta, yönetmekte ve kontrol etmektedir) 

 



Sophie Benbow – Fauna&Flora Derneği, İngiltere: I appreciate that the ministry is willing 

to conserve. I work with Akdeniz Koruma Derneği and we tell the government to take into 

account the development in Gökova MPA and changing the regulation locally.  

 

(Hükümetin koruma konusunda istekli olmasından yana memnunum. Akdeniz Koruma 

Derneği ile çalışıyorum ve hükümetle Gökova Deniz Koruma Alanı’nı geliştirme ve mevzuatta 

yerel değişiklik yapmaları konusunu göz önünde bulundurmaları için görüşmeler yapıyoruz) 

 

Ramazan Özkaya, SÜRKOP Başkanı: 3.000.000 civarında amatör olduğunu düşünüyorum. 

Yasak 2 yıl ertelensin. Biz elimizden geldiğince elimizdeki verileri doğru paylaşalım. Eğer 

sonuç yine azalma olarak çıkarsa yasağa razı olalım.  

 

Vahdet Ünal: Bakanlığın kararı ötelemesini ben de istiyorum.  

 

Cemal Turan: Tüm verilerin düzenli ve sağlam şekilde toplanması gerekiyor.  

 

Bülent Cihangir: Radikal kararlar alınırken dikkat etmek gerek. Bakanlık dahi TUİK’e 

güvenmiyor. Balıkçı zaten gerçek değeri vermeyecek. TUİK yerine karaya çıkış noktalarında 

miktarların kayıt altına alınması gerek. Böyle birimler kurulursa su ürünleri fakültelerinden 

mezun olan öğrencilere de istihdam sağlanabilir. 

 

Baki Yokeş: Orfozun oltaya, lahosun trole gelmesini engellememize olanak yok. Yaşam 

alanları üreme yerleri belirlenip koruma alanı yapılmalı. İyi örnekler çoğalmalı. Sadece 

balıkçılığa kapatmak da yeterli değil. Karasal yapılaşmanın da önüne geçilmeli.  

 

Adriana Vella: Regulations need to be start from the local to spread to general. Negligible 

impacts needs to be aimed. Anything have large impact needs to be stopped immediately. 

 

(Yasal düzenlemelerin bölgeselden genele doğru yayılması gerekir. Küçük etkilerin 

hedeflenmesi gerekir ve büyük etkilere sahip tüm etkinliklerin bir an önce durdurulması 

gerekir) 

 

Mevlüt G:ürlek Yasak 2 yıl ertelenip inceleme yapılmalı. 

 

Zafer Tosunoğlu: Fransa örneğine geçilmeli. Gerçek verilere ulaşılmalı. Koruma alanları 

yaratılmalı. Orfozlar çoğalsın, insan azalsın. 

 

Hacer Akyürek: Bir sonraki adımda burada konuşulanları bakanlık ile paylaşacağız. Beklenti 

yüksek olmasın. Araştırma önerileri paylaşılabilir. 

 

Mahmut Akyürek: Notlarımı aldım. Raporlarımı hazırlayıp göndereceğim. Devlet yönetim 

kademelerinde hızlı bir sürkülasyon var. Bu yüzden kısa vadede hızlı çözüm beklenmesin. Bizi 

övmeyin, övüldüğümüzde yoldan çıkıyoruz. Eleştirilerinizi devam ettirin. 

 

 

Kapanış konuşması: 

 

Dr. Cemal Turan (Çalıştay Başkanı) 

 

Toplantıya ve panele katılan herkese teşekkür ederim. TÜBİTAK projemiz kapsamında lahoz 

ve orfoz türlerinin mevcut populasyonlarının analizlerinin yapılmasını kapsamında bu 

çalıştayın yapılmasını bir yıl önce planlamıştık. Bu çalıştayda alınan kararlarında önemli 

olacağına inanıyoruz. Ortak akıl oluşturduk. Herkesin yapıcı katkılarının çok önemli olduğuna 

inanıyorum. Bu çalıştayın yapılmasında birçok engeller çıkmasına rağmen kararlıkla 

yaptığımız için çok mutluyuz. Master ve Doktora öğrencilerim Ali Uyan, Servet Doğdu ve 

Serpil Karan’a sahne arkasında çalıştaya verdikleri emekleri için çok teşekkür ederim. Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve Tarımsal Araştırmalar ve 



Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)’nün katılımları için çok teşekkür ederiz. Çalıştaya 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden de 

temsilciler davet ettik, onlarda gelseydi daha iyi olurdu.  Çalıştaya katılan tüm katılımcılara 

ayrı aryı teşekkür ederim, ayrıca Dr. Mümtaz Tıraşın’a çeviri konusundaki katkıları ve Dr. 

Vahdet Ünal’ a panel başkanlığı konusunda teşekkürlerimi sunarım. Merkez kooperatif 

başkanı, Su Ürünleri Kooperatifleri bölge başkanları ve katılan tüm balıkçılara çok teşekkürler. 

Malta, Mısır,  Fransa, İngiltere ve Yunanistan’dan katılımcıların Ülkelerindeki mevcut 

durumların bildirimleri için teşekkür ederiz.  

 

Ayrıca, Panel konuşmalarını rapor etme teklifini kırmayan Elif Özbek ve Derya Yıldırım’a 

teşekkür ederim.  

 

 

Panel Ortak Görüşü 

 

Çalıştayda Genel Görüş olarak önümüzdeki yıldan itibaren, iki yıl yasakların ertelenmesi ve 

bu sure zarfında Bakanlık güdümlü projelerle türlerin doğadaki mevcut durumları hakkında 

araştırılmaların yapılması, bölgesel balıkçılık verilerinin gerçek anlamda alınması ve 

muhtemel bölgesel koruma alanlarının oluşturulmasının araştırılmasının yapılması konusunda 

gerekli düzenlemelere gitmesi. Bu çalışmalar ışığında iki yıl sonunda türlerle ilgili 

düzenlemelerin ne şekilde olacağına karar verilmesi.  

 

 

ÇALIŞTAY PANELINDEN ENSTANTANELER 
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