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ÖNSÖZ 

 Balıkçılık kaynaklarının balıkçılık dışında birçok kullanıcı ve baskıya maruz 

kalması ekosistem yaklaşımlı balıkçılık yönetiminin gerekliliğini de gündeme 

getirmektedir. Ekosistem yaklaşımlı balıkçılık yönetimi kapsamında kurulacak olan ağa 

katılım için gerekli olan tüm tekne, av ve canlı deniz kaynaklarına ait çalışmalar ve bu 

çalışmalarda sunulan verilerin analizi bu projenin kapsamını oluşturmaktadır. 

 
Proje çalışmaları, Akdeniz ve Karadeniz’de ekosistem yaklaşımlı balıkçılık ve 

yönetimi için veri toplanması ve toplanan bu verilerin mevcut durumu ortaya koyacak 

şekilde raporlanması ile gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, özel olarak hazırlanmış anketler 

gerçekleştirilmiş ve Akdeniz ve Karadeniz de balıkçılık çalışmaları yapan üniversite ve 

diğer araştırma enstitüleri, balık halleri, balıkçı limanları, su ürünleri kooperatifleri 

ziyaret edilerek yetkililer ile görüşmeler yapılmıştır.  

 

Bu projenin amacı Avrupa Birliği kapsamında, ekosistem yaklaşımlı balıkçılık 

yönetimi ağına katılım için ekosistem yaklaşımlı stok tahmin yöntemlerinin 

geliştirilmesi, balıkçılık üzerine sosyo-ekonomik etkilerin tespit edilebilmesi için 

gerekli olan verilerin elde edilmesidir. 

 

 

   Temmuz -2015  

Prof.Dr. Adnan TOKAÇ 
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ÖZET 

AKDENİZ VE KARADENİZ’DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI 

BALIKÇILIK) UYGULAMASINI DESTEKLEYİCİ KOORDİNASYON 

ARAŞTIRMASI VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI  

Bu proje, AB 7ÇP kapsamında yürütülen CREAM projesinin bir partneri olan 

Ege Üniversitesi tarafından proje kapsamında toplam 35 adet formda toplanan verilerin 

değerlendirilmesine dayalı olarak hazırlanmıştır. Veriler Türkiye balıkçılığına ait 

bilimsel ve diğer çalışmalar, ulusal ve uluslararası projeler, balıkçılık kanunları ve 

yönetimi, deniz koruma alanları ve benzeri olmak üzere heterojen bir yapıda 

toplanmıştır. Türkiye’de EAF’a yönelik olarak toplanan bu veriler analiz edildiğinde az 

sayıda çalışmanın Türkiye ve Akdeniz özelinde Ekosistem yaklaşımlı Balıkçılık 

uygulamasına hizmet ettiği görülmektedir. Buna karşılık Türkiye kıyıları boyunca 

devam eden yoğun ticari balıkçılık, akuakültür ve diğer kıyı faaliyetlerinin EAF’e göre 

yeniden düzenlenmesi için yapılması gereken oldukça fazla iş vardır. Halen devam 

etmekte olan demersal trol balıkçığında 40 mm kare ağ göz uygulaması, birçok balık 

türü için ilk yakalama boyunun olması, MPA alanlarının oluşturulması etc. Türk 

balıkçılığının EAF’ye geçilebilmesi için ilk adımları oluşturmaktadır. Bu manuscripte, 

bugüne kadar Türkiye özelinde sürdürülebilir balıkçılık ve balıkçılk yönetimi 

konusunda, yapılan bilimsel araştırma sonuçları, alınan kararlar ve uygulanan 

yaptırımlar ile bu teknik önlemlerin EAF açısından bir özeti verilmeye çalışılmıştır. Bu 

çalışma ile Türkiye özelinde uygulanabilecek EAF için geleceğe dönük izlenmesi 

gerekli strateji önerileri paylaşılmaktadır.  

Anahtar Sözcükler: EAF; Ekosistem; Sürdürülebilir Balıkçılık; Yönetim Tedbirleri; 

Deniz Koruma Alanları; Balıkçılık Yönetimi; Türkiye  
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ABSTRAK 

IMPROVING RESEARCH IN SUPPORT TO SCIENTIFIC ADVICE TO 

FISHERIES MANAGEMENT IN THE MEDITERRANEAN AND BLACK SEAS  

This review is prepared by Ege University a partner of CREAM Project, by making 

use of data and information relevant to Turkish fisheries. For this purpose data 

belonging to a total of 31 information forms produced from 19 fisheries studies were 

collected, investigated and analysed.  The data in fact have a heterogeneous structure 

and obtained from the works such as scientific studies, national and international 

fisheries projects, regulations, management tools and information on marine protected 

areas and no take zones all of which may have relevance to ecosystem approach to 

Turkish fisheries.  Analysis of these data shows that rather few studies have potential to 

serve EAF (Ecosystem Approach to Fisheries) management in Turkey.  In other words, 

there are a lot to be done in order to organise current fishing, aquaculture and other 

costal activities for EAF management. Application of 40 mm square mesh codend in 

trawl fisheries, minimum landing sizes, constituting new MPA’s etc.  Forms the first 

steps in transition to EAF management. There is a target of transition to EAF 

management in 10th five year development programme of Turkey. In this review it was 

aimed to present results of scientific researches, decisions taken, applied enforcements, 

and a summary of these technical measures from EAF perspective for sustainable 

fisheries and fisheries management in Turkey. By this way, this work aims to put 

forward suggestions on strategies needed for transition to targeted EAF management in 

Turkey. 

Keyword: EAF; Ekosystem; Sustainable Fisheries; Management Measures; MPAs; 

Fisheries Management; Turkey 

 

 


