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Abstract
A Preliminary Assessment About Some Problems in The Coast Guard and Fisheries Field Which
Occurred Between Turkey and Neighboring Countries in Recent Years
Boundaries started to appear as well as within the sea areas the territorial boundaries, with international law and law of
the sea that it be termed sub-branches within the framework of the sovereignty of countries which evolving the last two
centuries. On the development of law and the sovereignty of the states of the Seas are subject to the limits in the sea,
except for the control of law enforcement in the formation of naval forces laid the groundwork. This is the beginning of
the many state law enforcement officers within the "Coast Guard" organizations established states, territorial waters and
exclusive economic zones, fishing, transport, such as the control of commercial activities mainly transferred to these
institutions. This study aims to show the concept of the coast guard, duties and powers of Turkish Coast Guard and
problems of Turkish fishermen which occur both our country and other countries security services.
In the present study, events between Turkish fishermen and 7 neighbor coast guards were investigated. Total 21 events
were established between 2007-2011 years and all events occurred in the Black Sea. Some suggestions were presented to
prevent recurrence of such incidents in the study.
Keywords: Fisheries, territorial waters, fishing vessel

Özet
Son iki yüzyıldır gelişen uluslararası hukuk ve bunun alt kolu olarak isimlendirebileceğimiz denizler hukuku
çerçevesinde, ülkelerin denizlerdeki egemenlik alanları, karasal sınırlarda olduğu gibi sınırlar dâhilinde belirmeye
başlamıştır. Denizler hukukundaki gelişim ve devletlerin denizler üzerindeki egemenliklerinin sınırlara tabi olması,
denizlerdeki denetim konusunda deniz kuvvetleri haricinde kolluk güçlerinin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Bu kolluk
güçlerinin başında birçok devlet bünyesinde “Sahil Güvenlik” teşkilatları kurulmuş, devletlerin karasuları ve münhasır
ekonomi bölgelerindeki balıkçılık, taşımacılık gibi ticari faaliyetlerin denetimi ağırlıklı olarak bu kurumlara
devredilmiştir. Bu çalışma, sahil güvenlik kavramının ne olduğunu, sahil güvenlik teşkilatımızın görev ve yetkilerini ve
balıkçılarımızın hem ülkemiz hem de başka ülke sahil güvenlik teşkilatları ile yaşadığı problemleri ortaya koymayı
amaçlamaktadır. Bu çalışmada, 7 komşu ülke sahil güvenlik teşkilatları ile balıkçılarımız arasında geçen olaylar
incelenmiştir. 2007-2011 yılları arasında toplam 21 vaka saptanmış olup bunların tamamı Karadeniz'de yaşanmıştır.
Çalışmada bu tarz olayların tekrar yaşanmaması için bazı öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Balıkçılık, Karasuları, balıkçı gemisi
© Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon
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Giriş
Son iki yüzyıldır gelişen uluslararası
hukuk ve bunun alt kolu olarak tanımlayabileceğimiz denizler hukuku çerçevesinde,
ülkelerin denizlerdeki egemenlik alanları,
karasal sınırlarda olduğu gibi, sınırlar dâhilinde
belirmeye başlamıştır. Bu gelişim tarihsel
olarak Birinci Dünya Savaşı sonrası 1920-1930
dönemi ve İkinci Dünya Savaşı sonrası 19511982 dönemi olmak üzere iki dönemde
yoğunlaşmıştır. Bu dönemlerde sayıları zaman
zaman 60'ı bulan devletler arasında denizler
hukuk ilkeleri ve normları belirlenmeye
çalışılmış, birçok konuda uzlaşma sağlanmıştır.
Tarih boyunca denizlerde egemen olan
devletlerin deniz üzerindeki koruma, korunma
ve denetim ihtiyaçlarını deniz kuvvetleri
şekillendirmiştir. Zaman içinde bu şekillenme
niteliksel bir ayrıma gitmeyi ihtiyaç haline
getirmiştir. Bu ayrım büyük ticaret filolarının
ve ülke çıkarlarına olan büyük çaplı
girişimlerin korunması, denizlerde bayrak
gösterme, uluslararası suların müttefiklerle
beraber kontrolü ve anayurdun savunulması
noktalarında deniz kuvvetlerine; limanların
kontrolü, ticari denetimlerin yapılması, kirlilik
kontrolü, avlanmanın önlenmesi, kaçakçılığın
önlenmesi ve benzeri noktalarda ise daha
küçük kolluk güçlerine yönelik görev
atfetmiştir (Anonim, 1982).
Denizler hukukundaki gelişim ve
devletlerin denizler üzerindeki egemenliklerinin sınırlara tabi olması, denizlerdeki
denetim konusunda deniz kuvvetleri haricinde
kolluk güçlerinin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Bu kolluk güçlerinin başında birçok
devlet bünyesinde 'Sahil Güvenlik' teşkilatları
kurulmuş, devletlerin karasuları ve münhasır
ekonomi bölgelerindeki balıkçılık, taşımacılık
gibi ticari faaliyetlerin denetimi ağırlıklı olarak
bu kurumlara devredilmiştir.

Bu teşkilatlar ülkelerin kolluk güçlerinin
şekillenmesine paralel olarak gelişmiş ve
bugünkü uygulama gücüne ulaşmışlardır.
Ancak yine de ülkelerarası uygulamalarda
farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıkların
temel sebebi ülkelerin kolluk güçlerine
atfettikleri gücün hangi kolluk güçlerinde
merkezileştiği ile doğrudan ilgili bulunmaktadır.
Bu çalışmada sahil güvenlik kavramının
ne olduğu, sahil güvenlik teşkilatımızın görev
ve yetkileri, Türk balıkçılığı ve balıkçılarımızın
hem ülkemiz hem de başka ülke sahil güvenlik
teşkilatları ile yaşadığı problemler ele alınmıştır.
Sahil Güvenlik Nedir?
Sahil güvenlik genel anlamı ile denizler
ve sahillerle ilgili çeşitli hizmetlerin bütününü
ifade eden kavram olarak açıklanmaktadır
(URL 1, 2014). Bu kavramı ifa eden kuruma ise
“Sahil Güvenlik Teşkilatı” denilmektedir.
Ulusal düzeyde faaliyet gösteren sahil güvenlik
teşkilatları, denize kıyısı olan her ülkede varlık
göstermektedirler. Birçok ülke bu teşkilatlar
için “Sahil Güvenlik” (Coast Guard) ismini
kullanmakta, bunun yanında kimi ülkeler ise
“Sınır Muhafaza” ya da benzeri kelimeleri
tercih etmektedirler.
Dünya'da sahil güvenlik teşkilatlarının
görev alanları uluslararası sözleşmelerle
belirlenmiştir. Bu anlaşmaların en kapsamlısı
Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmesi'dir. Bu
sözleşme ile ülkelerin deniz sınırları için genel
prensipler oluşturulmuş ve bu sınırların nasıl
korunacağı şekil şartlarına bağlanmıştır
(Güneş, 2007). Türk sahil güvenlik teşkilatı,
temeli Osmanlı Devletine uzanan, kendi
geleneklerine sahip ulusal bir teşkilat olarak
karşımıza çıkmaktadır. (URL 2, 2014)
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Sahil Güvenlik Komutanlığı 7.478 km
2
2
kıyı, 76.603 km karasuları ve 154.521 km
'Karadeniz Münhasır Ekonomik Bölgesi'ni
içine alan 347.000 km2 bir alandan sorumlu
olarak görev yapmaktadır. 2692 sayılı Sahil
Güvenlik Komutanlığı Kanunu'na göre teşkilatın kuruluş amacı bütün sahillerimiz, karasularımız ile Marmara Denizi, İstanbul ve
Çanakkale Boğazları, liman ve körfezlerimizin
korunması, güvenliğinin sağlanması ulusal ve
uluslararası hukuk kuralları uyarınca hükümranlık haklarına sahip olduğumuz denizlerde
bu hak ve yetkilerin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın genel sorumluluğu dışında kalanlarının kullanılması, deniz yolu ile yapılan
kaçakçılığın önlenmesi ve suçlular hakkında
gerekli işlemlerin yapılması ile ilgili esas ve
yöntemleri düzenlemektir (Durukan, 1997).
Sahil Güvenlik Komutanlığı deniz ve
hava araçları ile denizlerde kurulu olan
tesislerden yapılacak her türlü kirletmelerle
ilgili hükümlere ve bu konudaki uluslararası
antlaşmalara aykırı eylemleri; önlemek,
izlemek, suçluları yakalamak, gerekli işlemleri
yapmak, yakalanan kişi ve suç vasıtalarını
yetkili makamlara teslim etmekle yükümlüdür.
Bunun yanında 'Uluslararası Denizde Arama
ve Kurtarma Sözleşmesi'nin öngördüğü düzeyde arama ve kurtarma görevlerini yerine
getirmekle görevlidir (Sezgin, 2007)
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Karasularımız ve Münhasır Ekonomik
Bölgelerimiz
Karasuları kavramı Dünya ülkelerince
1958 Cenevre Karasuları Bitişik Bölge Sözleşmesi ile kabul görmüş, 1982 tarihli 'Birleşmiş
Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonu' ile
teknik şartları belirlenerek bugünkü şekli ile
kullanılmaya başlanmıştır (Anonim, 1982).
Bu anlaşmalara göre ülkeler kıyılarından
itibaren deniz sınırlarını 3-12 mil arasında
belirleyebilmektedirler. Ancak bu belirlemede
karşılıklılık ilkesi benimsenmiş olup deniz
sınırı bulunan ülkelerin deniz sınırlarını
karşılıklı tanımaları gerekmektedir (Anonim,
1982).
Ülkemiz, 1964 tarih 2674 Sayılı Karasuları Kanunu ile karasularımızın resmi
statüsünü belirlemiş ve 1982'deki düzenlemeler ile sınırlarımızı 6 mil olarak belirlemiştir.
1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz
Hukuku Konvansiyonu kıyı ülkelerine, mutlak
egemenliklerindeki 12 millik karasularından
başka, kıyıdan itibaren 200 mil genişlikteki
“Özel (Münhasır) Ekonomik Bölge” de de
ulusal yetkiler tanımaktadır. Böylece dünya
denizlerinin %40'ı bunlara kıyısı olan kıta ya da
ada devletlerinin işletmeciliğine bırakılmaktadır (Turgay, 1984). Türkiye'nin, bu konvansiyon ile Karadeniz ve Akdeniz'de ciddi
kazanımı söz konusudur (Şekil 1).

Şekil 1. Karadeniz'de münhasır ekonomik bölgemiz (URL 3, 2014).
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Bu bölgede, kıyı ülkesi tüm kaynakları
kullanma ve koruma hakkının yanı sıra,
bilimsel araştırma yapmak, yapay ada ve
tesisler kurmak, deniz çevresini korumak için
gerekli önemleri almakta da yetkili olmaktadır.
Bu özel yetki alanı, kıyı ülkesinin kıta sahanlığının uzanımının 200 mili aşması halinde, kıta
sahanlığını kapsayacak biçimde 350 mile kadar
genişleyebilmektedir (Turgay, 1984).
Materyal ve Metot
Bu çalışmada ülkemiz denizlerine kıyısı
olan ülkelerle (Gürcistan, Rusya Federasyonu,
Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan,
Suriye) ortak olarak kullanılan ve balıkçılık
faaliyetlerinde bulunulan Karadeniz, Ege ve
Akdeniz'deki balıkçıların bu ülkelerin sahil
güvenlik teşkilatları ile yaşadıkları problemler
ele alınmıştır.
Yaşanan problemler ile ilgili veriler Türk
Sahil Güvenlik Teşkilatının resmi kayıtlarından alınmıştır. Çalışmada 2007-2011 yılları
arası yaşanan olaylara ait veriler ele alınmıştır.
Veriler, denizlerimizde yaşanan olayların
kayıtlı raporları baz alınarak derlenmiştir.
Öncelikle problemler denizlerimize göre
gruplandırılmış sonrasında ülkeler bazında
detaylı olarak incelenmiştir.

Bulgular
Sahil Güvenlik Komutanlığı kayıtlarına
göre, balıkçılık alanında 2007 yılından bugüne
kadar komşu ülkeler ile yaşanılan kayda
geçmiş problem sayısı 21'dir (Tablo 1). Tabloya
bakıldığında dış ilişkilerin hassas ve zaman
zaman gergin olduğu Rusya (Aktürk, 2013) ve
Yunanistan (Anonim, 2011; Karagül ve
Çiçekçi, 2011) ile hiçbir olayın yaşanmamış
olması dikkat çekicidir. Bununla beraber en çok
problem dış ilişkilerin kısmen rutin olduğu
Romanya ve Ukrayna ile yaşanmıştır. Bulgaristan ile ise 2 olay cereyan etmiştir. 2007 yılından bugüne kadar kayıt altına alınan geçen
olaylara baktığımızda; yasak avlanma için
komşu ülkelerin deniz sınırlarını ihlal eden
balıkçı gemilerimizin, ateş altında kalma,
yakalanan ürünlere el konulma, gemilere el
konulma, gözaltına alınma, hapis edilme,
mahkemeye aktarılma ve gemi ve mürettebat
için kefaret ya da tazminat talep edilme gibi
problemlerle karşılaşılmıştır.
Gürcistan
Bu ülke ile yaşanan birinci olay 'Karahasanoğlu Balıkçılık' isimli teknenin Gürcistan'ın
Poti limanında demirli iken 'yasa dışı balık
avladığı' gerekçesiyle el konulmasıdır. Gemi

Tablo 1. Türk balıkçı teknelerine uygulanan yasal işlemlere ilişkin istatistikler (URL 14, 2013)
YILLAR
ÜLKE

2007

2008

2009

2010

2011

TOPLAM

Yunanistan

0

0

0

0

0

0

Bulgaristan

0

2

0

0

0

2

Romanya

2

0

2

4

1

9

Ukrayna

3

1

0

3

2

9

Rusya Federasyonu

0

0

0

0

0

0

Gürcistan

0

1

0

0

0

1

Suriye

0

0

0

0

0

0

TOPLAM

5

4

2

7

3

21
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Doğu Karadeniz'in Gürcistan kıyılarında
Gürcistan Devleti'nden alınan balık kotası ile
Gürcistan bayrağı çekili olarak avlanmaktadır
(URL 4, 2014). Bu duruma rağmen Gürcistan
Sahil Güvenliği, avcılık sonrası Poti Limanı'nda hamsiyi kasalarken Jurnale (kayıt defteri) kaç kasa hamsi bulunduğunu kayıt
etmemesi üzerine 15 Ocak 2010 tarihinde gemiye 400 bin dolar ceza kesmiş ve gemideki 66
ton balığa el koymuştur (URL 5, 2014).
Romanya
Romen güvenlik güçleri, 5 Nisan 2010
tarihinde Romanya kıyılarında kalkan avcılığı
yapan iki Türk gemisine ateş açmış ve el
koymuştur. İlk olarak 14 mürettebatın
bulunduğu Ukrayna bayrağı çekmiş 'Karaca-2'
isimli tekneye operasyon düzenlenmiştir.
Köstence sahilinin 70 mil açığındaki bu
tekneye 14 el ateş açılarak durdurulmuş ve 14
Türk mürettebat gözaltına alınmıştır. İkinci
olay ise Köstence yakınlarındaki Tuzla
limanının 66 mil açığında gerçekleşmiş,
'Kaptan Seyfullah Oğulları' isimli tekneye önce
sesli uyarı yapılmış, ardından 15 el ateş edilmiş
ve tekne durdurulmuştur. Teknede bulunan
Türk uyruklu 6 balıkçı Köstence sahil güvenlik
komutanlığına getirilmiş ve tutuklanmıştır
(URL 6, 2014).
Bulgaristan
Bu dönemde Bulgaristan ile yaşanan ilk
olay Rezve deresi açıklarında meydana
gelmiştir. 'Ercan Kardeşler' teknesi 18 Nisan
2008 sabah 06:30 civarında Bulgaristan deniz
sahasında avlanırken, Bulgar güvenlik güçleri
tekneye yanaşmış ve tekneye çıkmıştır. Burada
çıkan tartışma sonucu güvenlik güçleri
tarafından ateş açılmış ve Yalçın Ercan isimli
Türk balıkçı göğsünden aldığı yara ile yaşamını
yitirmiştir (URL 7, 2014). Bu olayla ilgili Türk
tarafı 'Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne
başvurmuştur. Konuyla ilişkili dava halen
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devam etmektedir (URL 8, 2014). İkinci olay
ise aynı gün Şabla Burnu açıklarında gerçekleşmiştir. Bu olayda 10 balıkçı gözaltına alınmıştır
(URL 7, 2014).
Ukrayna
6 Nisan 2010 tarihinde Ukrayna sahil
güvenlik gemisi 'Pavel Derjavin' rutin devriyeleri sırasında denize kalkan ağına rastlamışlardır. Bu sırada radarlarında konum olarak
Tarhankut burnuna 66 mil, Yılan Adasına ise 47
deniz mili uzaklıkta şüpheli bir gemi belirmiştir. Şüpheli “Muammer Reis” isimli Türk
balıkçı gemisi durdurulmuş ve evrakları ibraz
edilmesi istenmiştir. Ancak gemi mürettebatı
evrak ibraz isteğini geri çevirmiştir. Bu sırada
aynı sahil güvenlik gemisi radarında bulunan
başka bir Türk gemisi olan 'Hasan' isimli
tekneyi durdurmuş ve evrak ibraz isteğini bu
gemide de tekrarlamıştır. Gemide bulunan 9
Türk mürettebat da bu isteği reddetmiştir. Her
iki gemi aranmış ve balık av malzemeleri
bulunmuştur. Gemilere Ukrayna el koymuş ve
Odesa Limanı'na götürmüştür. (URL 9, 2014)

Tartışma
Ülkemiz denizlerine sınırı olan komşu
ülkelerle balıkçılık alanında yaşanılan sorunlara bakıldığında, genellikle yasa dışı avcılık
yapmak üzere sınır ihlallerinin yapıldığı
dikkati çekmektedir. Olaylar sayı itibariyle
incelendiğinde, Karadeniz'de yoğunlaştığı,
bununda balıkçı tekne sayımızla paralellik
gösterdiğini söyleyebiliriz. 2012 yılında ülkemizde bulunan 14314 adet balıkçı teknesinin
5113 adedi Karadeniz'de faaliyet göstermektedir (Anonim, 2013). Ülkelerle yaşanan olayların sayısına bakıldığında 9 olayla Romanya
ve Ukrayna ilk sırada yer almaktadır. Bunun
nedeni ise Karadeniz'de özellikle kalkan
balığının daha yoğun b ulunduğu Romanya,
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Ukrayna ve Bulgaristan kıyılarına balıkçılarımız izinsiz olarak avcılık yapmak üzere
girmeleri gösterilebilir. Gürcistan ile yaşanan
olaylara bakıldığında hamsi avcılığı yapan
Türk gemilerinin izinli olarak Gürcistan
sularında bulunmalarına rağmen, ülkenin sahil
güvenlik teşkilatı bu gemilere yaptırım
uygulamıştır. Resmi olay sayısı Tablo 1'de 1
adet iken Sahil Güvenlik komutanlığı kayıtlarına geçmeyen 1 olay daha bulunmaktadır.
Diğer olay balıkçı gemisi Gürcistan'da limanda
bağlı iken gerçekleştiği için kayıtlara geçmemiştir. Kayıtlara geçmeyen olay 'Ergün Kardeşler' isimli gemiye yasal izni olduğu halde
izinsiz ve kurallara aykırı avlandığı gerekçesiyle el konulmasıdır. Gemi limanda demirli
iken sahil güvenlik personeli gemiye el
koymuş, mürettebatı gözaltına almış ve gemiye
6 milyon dolar ceza kesmiştir. Gemi Türk
Dışişleri Bakanlığının 1 haftalık yoğun çalışması ile herhangi bir bedel ödenmeden serbest
bırakılmıştır (URL 101, 2014).
Bu tür durumların tekrarlanmaması,
bilinçli avlanmanın yaygınlaştırılması sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için bazı tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Bu
tedbirler balıkçılar, ülkemiz ve devletlerarası
seviyede mümkün görünmektedir. Balıkçılar
açısından uygulanabilecek tedbirler; otomatik
tanımlama sistemi (AIS) kullanımının yaygınlaştırılması ve bu cihazların limandan çıkarken
açma zorunluluğu, gemilerde uzman personel
çalıştırma zorunluluğu ve balıkçı gemilerine
operasyonel izleme kamerası zorunluluğu
olarak sıralanabilir.
Ülkemiz açısından uygulanabilecek
tedbirler; gemi, uçak ve helikopterlerin operasyonel maliyetleri göz önüne alındığında, Sahil
Güvenlik Teşkilatında insansız hava aracı
kullanımına başlanması olarak önerilebilir.
Hâlihazırda ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı kara
konuşlu Predator (URL 11, 2014) tipi insansız
hava araçlarını bu amaçla kullanmakta, gemi

konuşlu ScanEagle tipi insansız hava araçlarının denemelerine devam etmektedir (URL 12,
2014).
Devletlerarası seviyede uygulama farklılıkları balıkçılık açısından en temel sorunlardan biridir. Karadeniz'de birçok ortak balık
türü için minimum avlama boyu ülkelere göre
farklılık göstermektedir. Bazı türlerde ise yasal
olarak minimum avlama boyu bulunmaması
dikkati çekmektedir. Örneğin Türkiye'de hamsi
için minimum avlama boyu 9 cm olarak
uygulanırken (URL 13, 2014) Gürcistan ve
Romanya'da 7 cm olarak uygulanmaktadır
(Anonim, 2010). Bu durum balıkçılık yönetimi
ve balıkçılar açısından karışıklık yaratmaktadır. Bu açıdan bakıldığında uygulanabilecek tedbirler açısından balıkların minimum
avlama boyu, av araçlarının ağ göz açıklıkları
ve materyalleri, derinlik, zaman ve mil yasakları gibi ortak denetim standartlarının oluşturulması ilk sırada yer almalıdır.
Devletlerarası seviyede uygulanabilecek
diğer bir tedbir ise komşu ülkeler ile ikili
ilişkilerin geliştirilmesidir. Bunun için 2000
yılında başlatılmış o olan 'Karadeniz'e Sahildar
Devletler Sınır/Sahil Güvenlik İşbirliği
Forumu (BSCF)' süreklilik arz eden ve
otomatik bilgi paylaşım sistemi (AIES) ile
belirli olgunluğa ulaşmış bir işbirliği çabası
olarak karşımızda durmaktadır. Bu forumunda
eksikliği hissedilen tam zamanlı ve açık kaynak
olarak radar görüntüsü paylaşımı, bu işbirliği
altyapısını daha da güçlendirerek sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilir olarak değerlendirilmektedir.
Bu konuda; NATO üyesi ülkelerin hava
koridorlarını üye ülkelere açtıkları “Açık
Semalar” programı örnek alınabilir. Bununla
beraber uluslararası politik tercih ve tutumların
sorunlar üzerindeki etkisi gözetilerek, dışişleri
bakanlığı nezdinde de sürdürülebilir bir
balıkçılık yönetimi altyapısının oluşturulması
son derece önemlidir.
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