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Abstract
A preliminary investigation on the state of Turkish fishing fleet of anchovy along north eastern Black Sea (Georgia,
Abkhazia) coasts
The background of anchovy fishery of Turkish fleet along Caucasian coasts traces to the mid of 1990s. The anchovy fishery
along Georgia coasts is conducted by the personal relationships of local initiatives from both countries and in most cases
illegally. No data is available regarding the anchovy catch of Turkish fleet in this period. By 2000, the Government of Georgia as
one-sided started to manage the fishery along its own national waters. In this new duration, the rights of fishery were delivered
to private companies in Georgia. In the fishing period of 2011/2012, the anchovy landing was approximately 46 thousand tons
in Abkhazia and Georgia. Of the total catch, 10 thousand tons were transferred to Turkey for fresh sale. The rest of catch -34.4
thousand tons in Abkhazia and 2.8 thousand tons in Georgia- were submitted as raw material to fish oil plants operated by
Turkish entrepreneurs. The fishing of anchovy in Abkhazia and Georgia by the Turkish fleet is a convenient strategy for our
national interests. The configuration of this opportunity in order to gain mutual benefits between two countries will be an
important step for long-term projections. The cross border fishery specifications with contiguous countries should be handled
by means of commercial and juridical legislations in order to provide a beneficial and productive fishery for Turkish fisherman
in eastern Black Sea. Furthermore, it is essential to realize a 'regional monitoring program' with Black Sea neighbouring
countries to procure the sustainability of anchovy stock and to develop political, technique and economic collaboration from the
point of national interests.
Keywords: anchovy fishery, Black Sea, Abkhazia and Georgia

Özet
Türk balýkçýlarýnýn Kafkasya kýyýlarýndaki hamsi avcýlýðýnýn geçmiþi 1990'lý yýllarýn ortalarýna dayanmaktadýr. Gürcistan
sularýnda hamsi avcýlýðý her iki ülkedeki yerel inisiyatiflerin kiþisel iliþkileri ile ve büyük ölçüde illegal olarak sürdürülmüþtür.
Bu dönemde Türk balýkçý teknelerinin yürüttükleri av miktarlarý bilinmemektedir. 2000 yýlýndan itibaren ise Gürcistan
Hükümeti tek taraflý olarak kendi ulusal sularýndaki avcýlýk faaliyetlerini düzenlemeye çalýþmýþtýr. Bu yeni süreçte kendi ulusal
sularýndaki avlanma hakkýný özel þirketlere vermiþtir. Abazya ve Gürcistan sularýnda 2011/12 av periyodunda yaklaþýk 46 bin
ton hamsi avlanmýþtýr. Bu avýn yaklaþýk 10 bin tonu taze tüketim için Türkiye'ye sevkedilmiþtir. Geri kalan 34.4 bin tonu
Abazya'da, 2.8 bin tonu ise Gürcistan'da Türk giriþimciler tarafýndan iþletilen balýk unu-yaðý fabrikasýna ham madde olarak
verilmiþtir. Gürcistan ve Abazya'daki hamsi stoklarýnýn Türk balýkçýlarý tarafýndan avlanmasý ülkemiz çýkarlarý açýsýndan doðru
bir stratejidir. Bu imkânýn uzun vadede ülkeler arasýnda karþýlýklý çýkarlarýn gözetileceði þekilde yapýlandýrýlmasý önemli bir
adým olacaktýr. Türk balýkçýlarýnýn Doðu Karadeniz de yeterince karlý ve verimli bir balýkçýlýk yapabilmesi için komþu ülkelerle
sýnýr ötesi avcýlýk þartlarýnýn hukuksal ve ticari mevzuatlar yönünden ele alýnmasý gerekmektedir. Diðer taraftan hamsi stokunun
biyolojik olarak sürdürülebilirliðinin izlenebilmesi için Karadeniz'e sýnýrdaþ olan ülkeler ile birlikte bir “bölgesel izleme
programýnýn” hayata geçirilmesi þarttýr. Bu ulusal programýn sýnýr ötesini de kapsayacak þekilde geniþletilmesi ve bölgedeki
ülkeler ile politik, teknik ve ekonomik iþbirliðine gidilmesi ulusal çýkarlarýmýz açýsýndan önemlidir.
Anahtar Kelime: Hamsi avcýlýðý, Karadeniz, Abazya, Gürcistan
© Su Ürünleri Merkez Arastýrma Enstitüsü Müdürlügü, Trabzon
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Giriþ
1980'lerin sonunda Sovyetler Birliðinin
daðýlma sürecine girmesinin ardýndan; Sovyet
yönetimindeki birçok özerk cumhuriyet gibi
Gürcistan'da 1991'de baðýmsýzlýðýný ilan etmiþtir.
Gürcistan'ýn baðýmsýzlýðýndan sonraki süreçte
Türk balýkçýlarý ilk olarak Kuzeydoðu
Karadeniz'de; Gürcistan ve Abazya sularýndaki
hamsi avcýlýk faaliyetlerine 1996'da baþlamýþtýr.
Türk balýkçýlarýnýn Kafkasya kýyýlarýndaki bu 15
yýllýk dönemdeki avcýlýk faaliyetleri hamsi
sürülerinin Türkiye kýyýlarýný terk ettikten sonraki
periyotta baþlayarak, yaklaþýk Mart sonlarýna
kadar devam etmektedir. Kuzey Karadeniz'deki
Türk balýkçýlarýnýn hamsi avcýlýðýný baþlýca iki
dönemde incelemek mümkündür. Bunlardan ilki
hükümetlerarasý resmi iliþkilerin olmadýðý
dönem. Baðýmsýz Gürcistan Devletinin kuruluþ
sürecini oluþturan bu ilk yýllarda Gürcistan
sularýnda hamsi avcýlýðý her iki ülkedeki yerel
inisiyatiflerin kiþisel iliþkileri ile ve büyük ölçüde
illegal olarak sürdürülmüþtür. Bu dönemde Türk
balýkçý teknelerinin yürüttükleri av miktarlarý
bilinmemektedir. Ýkincisi ise 2000 yýlýndan
itibaren ise Gürcistan Hükümeti tek taraflý olarak
kendi ulusal sularýndaki avcýlýk faaliyetlerini
düzenlemeye çalýþmýþtýr. Bu yeni süreçte kendi
ulusal sularýndaki avlanma hakkýný özel þirketlere
vermiþtir. Türk Hükümeti sadece avcýlýk yapacak
balýkçý gemilerinin avladýklarý ürünleri Hopa'daki
1
Gümrük Kapýsýndan çýkýþýna izin vermektedir
(Anonim, 2012a). Bunun dýþýnda ulusal sýnýrlarýn
dýþýndaki bu avcýlýk ile ilgili herhangi bir yetkisi
ve balýkçýlarýn haklarýný korumaya yönelik bir
yaptýrýmý bulunmamaktadýr. Balýklarýn kota
miktarý, avcýlýk yapacak tekne sayýlarý, avcýlýðýn

süresi gibi tüm kriterler tek taraflý olarak
Gürcistan Hükümeti tarafýndan belirlenmektedir.
Gürcistan, 2007 yýlýndan beri pelajik balýklar için
on yýl süreyle 60 bin tonluk bir yýllýk toplam kota
uygulamasý getirmiþtir (Öztürk vd., 2011).
Gürcistan'daki Türk balýkçýlarýnýn avcýlýk
faaliyetleri büyük ölçüde Gürcistan Resmi
Yetkililerinin aldýðý kararlar doðrultusunda kendi
lehlerine yönelik iþlerken, gerçekte Türk
balýkçýlarýnýn bu ülke sularýndaki avcýlýktan
ekonomik olarak tam anlamýyla yararlanýpyararlanamadýðý kuþkuludur. Zira Gürcistan
tarafýndan Türk balýkçýlarýnýn avlayacaðý hamsi
miktarýna belirli bir kota tahdidi ile birlikte
birtakým avlanma sýnýrlamalarý da getirilmiþtir.
Bunlarýn baþlýcalar sýrasýyla; (1) Gürcistan
Hükümeti tarafýndan deniz canlý rezervlerinin/biyoçeþitliliðin korunmasý amacýyla
oluþturulan 'özel deniz koruma alanlarý'nda avcýlýk yasaklanmýþtýr. Koordinatlarý belirlenen
alanlar dýþýnda avlanmak yasaktýr. (2) Kýyýdan
itibaren 300 m'lik bir mesafe içerisinde avlanmak
yasaktýr. (3) 7 cm'den (tam boy) daha küçük
2
hamsilerin avlanmasý yasaktýr . (4) Türk
balýkçýlarýnýn avladýðý hamsinin ancak 1/3'ü
Türkiye'ye taze olarak gönderilebilir. Avýn geri
kalaný Gürcistan'da faaliyet gösteren fabrikada
iþlenebilir veya iç piyasada taze olarak
tüketilebilir.
Tek taraflý ve zorunlu anlaþmalar neticesinde, bugün Türk giriþimcilerin önderliðinde
Poti'de ve Abazya'da 4'er adet olmak üzere toplam
8 adet hamsi iþleyen balýk unu ve yaðý fabrikasý
iþletmeye açýlmýþtýr3. Buna karþýn Abazya'daki
avcýlýk Gürcistan'da olduðu gibi halen kontrol
altýna alýnamamýþtýr ve Türk tekneleri burada

1

Türk balýkçýlarýnýn Gürcistan'da avladýklarý balýklar için Gümrük Kanununun 171'nci maddesi gereðince ithalat vergisi muafiyeti bulunmaktadýr. Sadece
3065 sayýlý 'Katma Deðer Vergisi Kanun'un 16. Maddesi gereðince Katma Deðer Vergisi ödenmektedir.
2
2011/12 av sezonunda boy yasaðý standardý 'total boy'a çevrilmiþtir. Daha önce 7 cm'lik 'standart av boyu yasaðý' uygulanýyordu (Gürcistan'da hamsi avcýlýðý
yapan Türk balýkçýlarýnýn beyanatý, 16 Ocak, 2012, Poti).

3

Türk giriþimciler tarafýndan Gürcistan'da faaliyet gösteren Balýk Unu-Yaðý Ýþletmeleri; Aysberg-Can Kardeþler, Hasan Kaya ve Türk-Gürcü Ortaklýðý ve
Gürcü iþletmeci tarafýndan yeni tesisi edilmekte olan bir fabrika. Abazya Özerk Bölgesinde faaliyet gösteren balýk unu-yaðý fabrikalarý ise Kobya (2010'dan
beri faaliyetine devam ediyor), Kýyaklar (2011'dan beri faaliyetine devam ediyor), Özbekler (2012'de faaliyetine baþladý), ve Sibal (kurulma aþamasýnda)
(Gürcistan'da hamsi avcýlýðý yapan Türk balýkçýlarý ile görüþmeler; 16 Ocak, 2012, Poti, 18-20 Nisan, Trabzon ve 16-18 Mayýs, 2012; Trabzon, Rize, Hopa).
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Izinsiz/illegal yollardan hamsi avcýlýðýna devam
etmektedir. Abazya'daki avcýlýðýn uluslararasý
hukuk ve devletlerin egemenliðine saygý
gösterecek þekilde düzenlenmesi ve denetim
altýna alýnmasý balýk stoklarýnýn uzun dönemde
verimli iþletilebilmesi açýsýndan önemli
zorunluluktur. Gürcistan devlet otoriteleri
Anaklia Nehri'nden baþlayarak Rusya sýnýrýna
kadar uzanan Kuzey Abazya'daki alanlarý kontrol
edememektedir. 150 km'den daha büyük ve
önemli bir kýyýsal denizalaný yerel Abaza güçleri
tarafýndan kontrol edilmekte ve buradaki avcýlýða
para karþýlýðý izin verilmektedir (Öztürk vd.,
2011). Birçok Rus ve Ukrayna trol balýkçýsý ve
Türk gýrgýr balýkçýlarý halen bu bölgede hamsi ve
diðer balýklarý (kalkan, mezgit, barbunya ve hatta
illegal mersin balýðý) avlamaktadýr. Abazya'da
avcýlýk yapan Türk balýkçýlarý buradaki bazý yerel
acenteler ile gayri resmi anlaþmalar neticesinde;
Abazya Yönetimine kasa baþýna 6 $, Gürcistan
hükümeti ile anlaþmalý olan teknelerin ise 5 $
komisyon/vergi yükümlülüðü bulunmaktadýr.
Gürcistan veya Abazya'da avlanan 1 kasa
hamsinin maliyeti; bütün iþletme giderleri,
gümrük vergisi, komisyonlar dahil balýkçý reisine
30 TL'ye mal olmaktadýr. Sonuçta avýn ancak
yaklaþýk 1/3'ü balýkçýya kalmaktadýr4.
Günümüzde küresel ve bölgesel kaynaklarýn ülkelerin kendi yararýna kullanýlmasý önemli
bir ulusal stratejidir. Bu açýdan bakýldýðýnda;
Romanya ve Bulgaristan'ýn Avrupa Birliðine üye
olduktan sonraki süreçte Karadeniz'deki
balýkçýlýk kaynaklarý; özellikle hamsi stoklarýnýn
iþletilmesi yakýn gelecekte Avrupa Birliðinin
tasarrufuna girme olasýlýðý bulunmaktadýr. Bu
açýdan deðerlendirildiðinde tarihsel, coðrafik ve
etnik benzerliklere sahip Kafkasya bölgesinde;
Gürcistan ve Abazya'daki hamsi stoklarýnýn Türk
balýkçýlarý tarafýndan avlanmasý ülkemiz çýkarlarý
açýsýndan doðru bir stratejidir. Bu imkânýn uzun
vadede yasal hale dönüþtürülmesi; Ukrayna dahil
adý geçen ülkeler ile hükümetler düzeyinde
4
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görüþmelerin yapýlmasý ve ileriye dönük ortak
stratejilerin geliþtirilmesi ülkemiz menfaatinedir.
Bu çalýþma ile Kafkasya bölgesindeki hamsi
balýkçýlýk kaynaklarýnýn durumu tanýmlanmaya
çalýþýlmýþ ve bu kaynaklarýn iþletilmesi açýsýndan
ülkemiz ve iliþkili ülkelerin mevcut durumlarý
incelenerek bazý tanýmlayýcý sonuçlarýn ortaya
konulmasý amaçlanmýþtýr
Materyal ve Metot
Bu araþtýrma 2011/12 av sezonunda; Türk
balýkçý teknelerinin Gürcistan ve Abazya
sularýnda hamsi avcýlýðý yaptýklarý bir dönemde
gerçekleþtirilmiþtir. Çalýþmada hedeflenen
bulgulara yönelik olarak bir alan sörvey ve
gözlem planý çýkarýlmýþtýr. Bu amaçla anýlan
dönemde baþta Gürcistan'ýn Batum ve Poti
Limanlarý olmak üzere; Türkiye'nin Doðu
Karadeniz Ýllerinden; Ordu, Giresun, Trabzon,
Rize'den Kuzeydoðu Karadeniz kýyýlarýnda,
Gürcistan ve Abazya sularýnda 2011/12 av
sezonunda ve daha önceki yýllarda hamsi avlayan
balýkçý teknelerinin reisleri ile yüz yüze
görüþmeler yapýlmýþtýr. Bundan baþka Hopa
Gümrük Müdürlüðü ve Hopa Ýlçe Tarým
Müdürlükleri ziyaret edilerek; Gürcistan
üzerinden Türkiye'ye taze tüketim için sevkedilen
ve “Gümrük Nakil Fiþleri”nden saðlanan
bireysel hamsi av kayýtlarýndan yararlanýlmýþtýr.
Araþtýrma süresince gerçekleþtirilen saha
sörvey ve gözlem ziyaretlerine iliþkin tarihler
sýrasýna göre þöyledir. (1) 13-15 Ocak 2012,
Gürcistan Batum ve Poti Limanlarý: Türk
balýkçýlarý, Gürcü-Türk Balýkçýlar Derneði. (2) 10
Nisan 2012, Ordu Gülyalý: Abazya'da hamsi
avlayan bir gýrgýr teknesinin kaptaný. (3) 19-20
Nisan 2012, Giresun, Trabzon: Gürcistan ve
Abazya'da hamsi avlayan ruhsatlý gýrgýr reisleri.
(4) 16-18 Mayýs 2012, Trabzon (Sürmene), Rize
(Pazar) Hopa: Gürcistan ve Abazya'da hamsi
avlayan balýkçý reisleri,
Hopa Gümrük
Müdürlüðü, Hopa Tarým Ýlçe Müdürlüðü.

Gürcistan'da hamsi avcýlýðý yapan Türk balýkçýlarýnýn beyanatý, 15 Ocak, 2012, Poti.
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Bulgular ve Tartýþma
Gürcistan'ýn Balýkçýlýk Potansiyeli
Bugün Gürcistan'ýn deniz baþlýca balýkçýlýðý
hamsi avcýlýðý üzerine kuruludur. Sovyetler
Birliði'nin çöküþünden sonra Gürcistan'ýn deniz
balýkçýlýðý endüstrisi de çökmüþtür. Gürcistan'ýn
yaklaþýk son 30 yýl içersindeki hamsi av
istatistikleri, Gürcistan balýkçýlýðýnýn sosyalist
dönemdeki ve daha sonraki baðýmsýz devlet olma
sürecindeki balýkçýlýk durumunu çok iyi
yansýtmaktadýr (Þekil 1). Sosyalist rejimin
çöküþünden önceki son on yýlda; 1980 ile 1989
yýllarý arasýnda Gürcistan'ýn yýllýk hamsi av
miktarlarý 60 ile 175 bin tonlar arasýnda
gerçekleþirken, baðýmsýzlýðýný kazanma süre-

cinde karaya çýkarýlan hamsi avý en düþük
seviyede; 0.9 ile 8 bin tonlar arasýnda seyretmiþtir.
2000-2010 yýllarý arasýndaki son on yýlý içeren,
Gürcistan devletinin kurulmasý ve yeniden inþasý
aþamasýnda ise balýkçýlýk sektörünün de yeniden
yapýlandýrýlmasý ile birlikte yavaþ yavaþ kendini
toparlamaya baþlamýþtýr. Türk balýkçý filosu
dýþýnda bu son on yýlda Gürcistan'ýn kendi ulusal
filosu ile avladýðý hamsi avý 2,5 tonlardan (2004),
26 bin tonlara (2008) çýkmýþtýr. Gürcistan'ýn
baþlýca iki önemli balýkçý limaný vardýr. Bunlar
Batum ve Poti'dir. Poti'de 26 adet balýkçý gemisi
bulunmaktadýr. Bunlardan 20'si çalýþmaktadýr.
Batum'da ise 17 adet küçük balýkçý teknesi
bulunmakta, bunlarýn da sadece 10'u çalýþmaktadýr.

Þekil 1. Gürcistan'ýn son 30 yýlda ulusal balýkçý filosu ile karaya çýkarýlan hamsi avý bu avýn politik dönüþüm süreçleri ile olan
iliþkisi (Van Anrooy vd., 2006; Anonim, 2012b).

Hamsiden baþka Gürcistan balýkçýlarýnýn
avladýðý en önemli balýk türleri sýrasýyla istavrit,
mezgit, köpekbalýðý, barbunya ve kefallerdir.
1996-2003 yýllarý arasýnda Gürcistan Deniz
Balýkçý Filosunun avladýðý en önemli hedef
türlerin ortalama daðýlýmý þöyledir; hamsi %89,5,
istavrit %7,6, mezgit %2,3, köpekbalýðý %0,4 ve
diðerleri %0,2'dir (Van Anrooy vd., 2006).
Gürcistan'daki balýk ve balýk ürünleri
ithalatý ve ihracatýna ait veriler kaynaktan
kaynaða farklýlýk göstermektedir. Deloitte LPP
(2011)'ye göre Gürcistan'ýn her yýl ithal ettiði

balýk ürünleri miktarý 15-25 ton arasýndadýr. FAO
(2008) istatistiklerine göre ise ithal balýk ve balýk
ürünleri yaklaþýk 40 bin ton civarýndadýr. Yýllýk
ihraç balýk ve balýk ürünleri ise toplam 6 ile 20 bin
ton arasýnda deðiþmektedir. En önemli ihraç
Türkiye'ye yapýlmaktadýr (Gaerke ve Poulsen,
2011).
Küçük bir Gürcü trolü günde 3-4 ton hamsi
avlamaktadýr. Ayný sularda avcýlýk yapan bir Türk
gýrgýr teknesinin avlama kapasitesi 150-300
ton/gündür. Ancak Gürcistan sularýnda Türk
teknelerinin hamsi avcýlýðý 1 Ocak'tan itibaren
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baþlayabilmektedir. En düþük tahmin ile kiralýk
Türk balýkçý tekneleri bir ayda 20 gün çalýþsa; her
ay yaklaþýk 120-200 bin ton hamsi avlayacaktýr.
Bu av miktarý yýllýk öngörülen 60 bin tonluk
kotanýn çok üstündedir. Resmi raporlara göre
2008'de toplam 35 bin ton hamsi avlanmýþtýr
(Khavtasi vd., 2010).
Gürcistan'ýn da yer aldýðý Güney Kafkasya
kýyýlarýnda hamsi sezonu Kasým ortalarýnda
baþlayýp, Nisan'a kadar sürmektedir. Gürcistan
resmi istatistiklerine göre hamsi av miktarý her yýl
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belirlenen kotadan daha düþük gerçekleþmektedir. Hamsi için izin verilen yýllýk kota
miktarý 60 bin tondur.
Bunda balýkçý filosunun gerek sayýsal,
gerekse de teknik kapasite olarak yetersizliðinden
baþka, filonun çok eski oluþu da etkilidir. 20012009 yýllarý arasýnda Gürcistan hamsi avý 20 ile 50
bin ton arasýnda bir deðiþim göstermiþtir. Bu av
miktarý son iki av sezonuna (2009/10 ve 2010/11)
kadar bu eðilimde devam etmiþtir (Tablo 1)
(Khavtasi vd., 2010).

Tablo 1. Son iki av sezonundaki Gürcistan'ýn deniz balýklarý av miktarlarý (ton)*

Av sezonu
Total av (deniz balýklarý)
Hamsi
Lisanslý avcýlarýn avý
Küçük balýkçýlar tarafýndan avlanan 10%

2009/2010
39,993
39,857
38,977
1,0

2010/2011
26,006
25,919
25,356
650

*Kaynak; Gürcistan Enerji ve Doðal Kaynaklar Bakanlýðý (Eylül 2011)

Gürcistan balýkçýlýðýnýn baþlýca temel
problemi balýkçýlýk endüstrisinin geliþimi için
gerekli kredinin olmayýþýdýr. Bankalar balýkçýlýk
endüstrisi için kredi ve borç saðlamamaktadýr.
Balýkçýlýk için ihtiyaç duyulan yatýrým kredisinin
olmayýþý sebebiyle Gürcistan balýkçý filosu hamsi
avcýlýðýnda büyük kapasitede, üstün teknolojik
donanýmlý gýrgýr tekneleri yerine trol tekneleri
kullanýlmaktadýr. “Doðal ve Çevre Bakanlýðý”nýn
2006 kayýtlarýna göre Gürcistan'ýn lisanslý tekne
sayýsý toplam 43 adettir (Khavtasi vd., 2010).
Ancak 2011 yýlý içerisinde bu teknelerin
yaklaþýk 25-30 adeti aktif balýkçýlýk yapmýþtýr
(Gaerke ve Poulsen, 2011). Poti Limanýnda
Gürcistan'a ait iki adet gýrgýr teknesi
bulunmaktadýr. Boylarý 32 m ve 25 m olan bu
tekneler, ayný zamanda ülkedeki balýkçý
filosunun da en büyük tekneleridir. Bu teknelerin
her ikisi de halen aktif olarak hamsi avcýlýk
faaliyetini sürdürmektedir.
Diðer taraftan boylarý 22 ile 29 m arasýnda,

toplam 20 adet trol teknesi mevcuttur. Bu tekneler
Sovyetler zamanýndan kalma trol tekneleridir ve
teknolojik olarak da oldukça eskidir. Gürcistan'da
dip trol avcýlýðý yasak olmasýna karþýn hamsi
avcýlýðý çoðunlukla bu tekneler ile ve pelajik orta
su trolü aðlarý ile yapýlmaktadýr.
Ancak günlük av miktarý yeterince verimli
olamamaktadýr. Bu 20 tekneden ancak iki veya
üçünde balýk bulucu, elektronik cihaz
bulunmaktadýr. Trol teknelerinin hamsi av
operasyonlarýnda sürüyü arama ve bulma da bu
tekneler diðer teknelere öncülük yapmaktadýr.
Türk balýkçýlarý için getirilen 7 cm'lik tam boy
yasaðý yerli tekneler için uygulanmamaktadýr. Bu
sebeple de bu tekneler küçük sürü ile de
karþýlaþsalar avcýlýk açýsýndan herhangi bir sorun
yaþamamaktadýrlar. Avladýklarý bu küçük
boydaki hamsi avýný iþlenmek üzere balýk unuyaðý fabrikalarýna sevk etmektedirler.
Gürcistan'da faaliyet gösteren Türk
þirketlerin temsilcilerine göre Gürcistan'da
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Gürcistan'ýn Balýkçýlýk Kurallarý ve Kota
Uygulamalarý
Gürcistan'daki ticari balýkçýlýk kurallarý
“Gürcistan'ýn Ýzin ve Lisans Kanunu (2005)”e
göre düzenlenmektedir. Deniz balýklarý için kota
lisanslarý 2006 yýlýndan itibarenon yýllýk
periyotlar ile açýk arttýrma (müzayede) yöntemine
göre oluþturulmaktadýr. Þu andaki kotalar altý
þirket tarafýndan paylaþýlmýþtýr. Yýllýk kota
miktarlarý baþlangýçta 60 bin ton iken 2010/11 av
sezonunda 70 bin tona, 2011/12 av sezonu için de
80 bin tona çýkartýlmýþtýr. Bunlara ilave olarak
Gürcistan balýkçý þirketleri küçük balýkçýlar
(small-scale) için de %10 kota saðlamaktadýrlar.
Balýk kota ve lisanslarýndan Enerji ve Doðal
Kaynaklar Bakanlýðý sorumludur ve bu kotalar
2016 yýlýna kadar uzatýlmýþtýr (Khavtasi vd.,
2010).

avlanan hamsin büyük bir kýsmý (avýn yaklaþýk
%85-90'ý) balýk unu-yaðý fabrikalarýnda iþlenmektedir. Bu fabrikalarýn sahibi veya en en
büyük paya sahip ortaðý Türk giriþimcilerdir ve
üretilen balýk unu ve yaðýnýn tamamý Türkiye'ye
ihraç edilmektedir. Þu anda üç fabrika çalýþmaktadýr.
Bir fabrika ise yapým aþama-sýndadýr. Bu
fabrikalarýn toplam balýk unu üretim kapasitesi
200 ile 700 ton/gün arasýndadýr. Ortalama
kapasite 450 ton/gün olarak farz edilirse, yakýn
gelecekte bütün fabrikalar birlikte faaliyete
geçtiðinde tahminen toplam üretim kapasite 1800
ton/gün civarýnda gerçekleþecektir. Gürcistan'da
dondurma, tuzlama, marinleme gibi küçük yerel
iþletmelerin dýþýnda konserve endüstrisi yoktur
(Gaerke ve Poulsen, 2011).
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(1) Gürcistan balýkçý filosu, ülkenin en önemli balýkçý limaný olan Poti'de konuþlanmýþtýr. (2) Poti limanýnda avcýlýk
faaliyetlerini sürdüren küçük kýyý balýkçýlarý. (3) Poti perakende satýþ pazarý. Tezgâhlardaki satýþ çoðunlukla kadýnlar
tarafýndan yapýlmaktadýr (15 Ocak, 2012, Foto: M. Zengin).
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Gürcistan resmi istatistiklerine göre;
balýkçýlýk ve yetiþtiricilik alanýnda ekonomik
anlamda faaliyet gösteren toplan 182 giriþimci
bulunmaktadýr. 2006 yýlý itibariyle 10 yýllýk bir
ruhsat için baþvuran 6 ruhsatlý giriþimci/þirket
bulunmaktadýr. Bunlardan kiralama yoluyla 19
Türk balýkçýsý hamsi av kotasý satýn almýþtýr
(Tablo 2) (Gaerke ve Poulsen, 2011).
Gürcistan Devleti tarafýndan balýkçýlýk
faaliyetleri için farklý kurumlar sorumluluk
üstlenmiþtir. Bunlar sýrasýyla; (1) Enerji ve Doðal
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Kaynaklar Bakanlýðý (Doðal Kaynak Yönetimi
Ajansý da bu bakanlýða dahildir): Kota, lisans,
avcýlýk yasal düzenlemeleri, kontrollerden
sorumludur. (2) Çevre Bakanlýðý: Biyoçeþitlilik,
veri toplama, izleme çalýþmalarý. (3) Ziraat
Bakanlýðý: Kültür balýkçýlýðý faaliyetleri ve (4)
Ekonomi Bakanlýðý: Limanlardan karaya
çýkarýlan avýn sorumluluðu, bunlara ek olarak
lisans ücret ödemelerinden sorumludur. Lisans
sahipleri iki tip ödeme yapmaktadýr.

3

5

(1) Gürcistan'ýn Karadeniz kýyýsýndaki en önemli iki balýkçý limanýndan biri Batum'dadýr. Batum Limanýnda avlanan amatör
balýkçýlar. (2) Batum'un tek balýk satýþ hali. Yerleþim alaný çok dar ve kötü sýhhi koþullara sahiptir. (3) Balýk pazarlayan sokak
satýcýlarý: Ýstavrit ve mezgit pazarlanýyor. Saðlýk koþullarý bu alanlarda da çok kötüdür. (4) Mahalli pazar yerinde perakende
satýþ reyonlarý. Taze olarak satýþa sunulan vatoz balýklarý da mahalli pazarda alýcý buluyor. (5) Yasak olmasýna karþýn doðadan
yakalana mersin balýklarý da Batum Balýk Halinde satýlmaktadýr (15 Ocak, 2012, Foto: M. Zengin).
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Tablo 2. Gürcistan hükümeti tarafýndan hamsi kota lisansý alan þirketler ile bu kotayý kiralayan Türk balýkçýlarý, 2011

Ruhsat sahibi þirketler
Madai Ltd.
Iceberg Ltd.
(önceki Alianse 2006)
Geofish Campany Ltd.
Paliastomi 2004 Ltd.
Black Sea Products Ltd.
Lts Sea Products

% total
kota
25

Kiralama yapan
Türk balýkçý sayýsý
4

Tekne sahibi Balýk unu-yaðý
balýkçýlar
fabrikalarý
3
1 (en eski)

20+7,3

3

-

19,2
14,1
10

4
4
2

1
-

4,4

2

Gürcistan'daki kontrol ve denetim mekanizmasý zayýf olduðundan avcýlýk sezonu
içerisinde ulusal sularda yabancý tekneler tarafýndan yoðun illegal avcýlýk meydana gelmektedir.
2010 yýlýndan sonra Gürcistan hükümeti
tarafýndan denizdeki balýkçý teknelerinin avcýlýk
hareketlerini izlemek için 13, 10 ve 8,5 m
boylarýnda üç adet kontrol teknesi hizmete
koyulmuþtur. Bu sivil kontrol tekneleri özellikle
Batum ve Poti Limanlarýna yanaþan Türk Balýkçý
teknelerinin av operasyonlarýný ve Türkiye'ye
sevkettikleri avýn denetimi için hizmet vermektedirler.
Gürcistan balýkçýlýðýnýn yakýn gelecekte
karþýlaþabileceði sorunlarý þu þekilde sýralamak
olasýdýr (Gaerke ve Poulsen, 2011).
Doðal riskler: Avýn yaklaþýk 3-4 veya 4-5 yýllýk
süreler ile deðiþim göstermesi, azalýp-çoðalmasý.
Teknik riskler: Gürcistan av filosu için balýkçý
tekneleri, balýk aðlarý ve teknik cihazlar
teknolojik ve kapasite olarak geliþmemiþtir. Bu
yönde Türk balýkçýlarý ile rekabet edemeyecek
durumdadýr. Bu rekabette mesleki bilgi-beceri ve
deneyim de önemli bir etkendir.
Pazarlama riski: Yerel balýk unu yaðý fabrikalarý
ile toptan satýcýlarýn/balýk pazarlayan komisyoncularýn maruz kalabileceði ulusal ekonomik
riskler; AB ülkelerine olan ihracat fýrsatlarýnýn
zayýflamasý.

1
1 (yeni)
Plan aþamasýnda
1 (yapým
aþamasýnda)

Kota riski: 2016 yýlýna kadar uzatýlan kota
ruhsatlarýnýn çok kararlý ve garantili olmayýþý.
Kontrol riski: Av sezonu boyunca kontrol
hizmetlerinin aksamasý. Bunun için iyi bir
organizasyon ve donanýmýn olmayýþý.
Yönetimsel riskler: Gürcistan hükümeti
tarafýndan avcýlýk düzenlemelerine yönelik olarak
ruhsat harçlarý, teknik kontrol hizmetlerinin net
olmayýþý.
Finansal/parasal riskler: Ödemelerin
ertelenmesi, nakit rezervlerinin yetersizliði,
alternatif gelir kaynaklarýnýn olmayýþý. Ekonomi
bankalarýndan saðlanabilecek kredi için mevcut
balýkçý þirketleri, pazarlama sektörü yeterince
karlý ve garantili görünmemektedir. Ayrýca
balýkçýlýk faaliyetleri dar bir sezon içinde
gerçekleþtirilen bir iþ olmasý, sürekli olmamasý,
büyük ölçüde doðal koþullara baðlý olmasý ve avýn
miktarýnýn çok büyük deðiþkenlikler göstermesi
bu sektöre ulusal ve uluslararasý bankacýlýk ve
finans sektörünün yatýrým yapmasý açýsýndan
güven sorunu oluþturmaktadýr. Sigorta sisteminin
olmasý da ayrý bir risktir.
Dýþ etkiler: Türk balýkçý teknelerinin av
üstünlüðünden kaynaklanacak rekabet ile yarýþamamak. Ayný þekilde Abazya kýyýlarýnda avlanan
Rus, Ukrayna ve Türk balýkçýlarýnýn oluþturduðu
rekabet. Karadeniz'in bütünü içerisinde aþýrý
hamsi avcýlýðýnýn varlýðý.
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Türk Balýkçýlarýnýn Gürcistan Sularýndaki
Balýkçýlýk Hareketleri
Hamsi Kotasý Alan Tekneler ve Bu Teknelerin
Avý
Gürcistan karasularýnda 2000'li yýllarýn
baþýndan itibaren tek taraflý olarak gerek yerel
giriþimcilerin/þirketlerin baþlattýðý bireysel hamsi
avcýlýðý, gerekse de kota tahsislerinin baþladýðý
2007 yýlýndan itibaren yapýlan hamsi avcýlýðý için
yasal avlama izni alan Türk balýkçý teknelerinin
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yýllara göre sayýsal daðýlýmý ve bu tekneler
tarafýndan karaya çýkarýlan av miktarlarý Tablo
3'de verilmiþtir. Ancak bu bölümde verilen
istatistikî verilerin tümünün teyit edilmeye
ihtiyacý bulunmaktadýr. Zira Gürcistan Devleti
her alanda olduðu gibi balýkçýlýk mevzuatlarý ve
düzenlemeleri konusunda da halen yeterli yapýsal
düzenlemeleri gerçekleþtirememiþtir. Sistemin
tam olarak oturmamasý nedeniyle sunulan tüm
istatistik verilerin yeniden gözden geçirilmeye
ihtiyacý vardýr.

Tablo 3. Gürcistan sularýnda hamsi avlayan Türk balýkçý teknelerinin yýllara göre daðýlýmý (adet) ve karaya çýkarýlan av
miktarlarý (ton) (KKGM, 2011) (Hopa Liman Gümrük Müdürlüðü'nde resmi iþlem gören ve Türkiye'ye taze tüketim
olarak sevkedilen hamsi av miktarlarý)

Yýllar
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Gýrgýr avcý
tekneleri
27
55
68
74
55
23
18
19
19
19 (14)**

Taþýyýcý
Tekneler
7
4
24
21
15
11
9
?
?
?

Av miktarlarý
(ton)
6408
3906
8485
4944
4793
10259
22173
?
?
*4724

*2011/12 av sezonunda; 22 Aralýk, 2011 ile 21 Mart 2012 tarihleri arasýnda balýkçý tekneleri tarafýndan avlanarak resmi yoldan Türkiye'ye
sevkedilen hamsi avý. (Bu çalýþma için 18 Mayýs 2012'de Hopa Gümrük Müdürlüðü resmi kayýtlarýndan alýnmýþtýr.
**2011/12 av sezonunda toplam 19 balýkçý teknesi ruhsat almasýna karþýn, Gürcistan sularýnda hamsi av veriminin düþük olmasý sebebiyle bu
teknelerden sadece 14'ü avcýlýk faaliyetinde bulunmuþtur.

Þekil 2'de Türk balýkçýlarý tarafýndan geçen
yaklaþýk on yýl içerisinde; 2003 ile 2012 yýllarý
arasýnda Hopa Gümrük Müdürlüðü'nde resmi
iþlem görerek Türkiye'ye taze tüketim olarak
sevkedilen hamsi avý ortalama 4 ile 22 bin tonlar
arasýnda bir deðiþim göstermiþtir. Ancak resmi
iþlemlerin dýþýnda Türkiye kýyýlarýndaki limanlardan da illegal yollardan bir miktar hamsi avý
Türkiye pazarlarýna sevkedilmektedir. Bu
2011/2012 Av Sezonunda 19 adet Türk
balýkçý teknesi Gürcistan sularýndaki hamsi avý
için kota satýn almýþtýr.
Ancak Gürcistan sularýnda Türk balýkçý

filosunun rutin av sezonunun baþlangýcýný
oluþturan Aralýk/2011 (22 Aralýk 2011) itibariyle
Gürcistan karasularýnda hamsi avlama izni alan
bu teknelerden sadece 14'ü Poti Limanýna demir
atmýþtýr. þekilde yasa dýþý hamsi sevkiyatý daha
çok Abazya bölgesindeki hamsi avcýlýðýnda
meydana gelmektedir (bu konuya aþaðýdaki
bölümlerde deðinilecektir). Zira önceki yýllara
göre; yaklaþýk Aralýk ayýnýn ikinci yarýsýndan
itibaren Türkiye sularýný tümüyle terk eden yoðun
hamsi sürüleri, bu tarihten sonra da her yýl ki
geleneksel mevsimsel göç karakterinden farklý
olarak Hopa-Batum-Poti bölgesinde lokalize
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Þekil 2. Türk balýkçý filosu tarafýndan 2003-2012 yýllarý arasýnda Gürcistan sularýnda avlanarak Türkiye'ye sevkedilen hamsi
avý

Olmadan daha kuzeye, Abazya-Soci kýyýlarýna
geçmiþtir. Hamsi popülasyonu son 4-5 yýldýr
geleneksel göç stratejisinden farklý olarak
Türkiye kýyýlarýný daha erken terk etmektedir.
Popülasyonun 2011/12 av periyodundaki kýþlama
göçü önceki yýllara göre çok daha erken
baþlayarak, Kasým/2011'in son haftasýnda
tümüyle Türkiye sularýný terk etmiþtir. Hamsi
sürülerinin Türkiye kýyýlarýndaki kýþlama göçü
çok dar bir süreyi kapsamasý ve erken olarak
Türkiye sularýný terk etmesi sonucu gýrgýr
balýkçýlarýnýn tatmin edici bir av saðlayamamalarý, umutlarýný Gürcistan'daki sürüye
çevirmelerine sebep olmuþtur. 22 Aralýk 2011
tarihinde Gürcistan sularýna geçen tekneler
Ocak/2012 ortalarýna kadar; yaklaþýk 20-25 gün
süresince Gürcistan ulusal sularýnda tatmin edici
bir hamsi avý yapamadýklarý gibi, kota alan
teknelerin bir kýsmý da bölgeye intikal etmemiþtir.
Gürcistan sularýnda avlanan hamsi avý iki
þekilde deðerlendirilmektedir. Bunlardan ilki;
taze tüketim için Türkiye pazarýna sevkedilen
hamsi, diðeri ise Gürcistan'da faaliyet gösteren
balýk unu yaðý fabrikalarýna hammadde olarak
sevkedilen hamsi avý. Gürcistan'ýn koyduðu
kurallara göre Türk balýkçý teknelerinin avladýðý
hamsinin ancak 1/3'ünün Gürcistan dýþýna

çýkartýlmasýna izin verilmektedir. 2011/12 av
sezonunda Hopa Gümrük kapýsýnda iþlem
görerek Türkiye'ye taze tüketim için gönderilen
hamsi miktarlarý sýrasýyla; Aralýk/2011 216,7 ton,
Ocak/2012 599,7 ton, Þubat/2012 3628,9 ton ve
278,5 Mart/2012 ton olarak resmi kayýtlara
geçmiþtir (Anonim, 2012b). Bu ithal hamsinin ne
kadarý Gürcistan tarafýndan, ne kadarý da Abazya
tarafýndan avlandýðý net olarak bilinmemektedir.
Gürcistan'da hamsi av kotasý satýn alan ve
Türkiye'den Poti Limanýna ilk intikal eden
'Köroðlu Balýkçýlýk'ýn reisi Ahmet KÖROÐLU,
'Akgün Balýkçýlýk'ýn reisi Mahmut Celal AKGÜN,
'Avcý Baba' adlý teknenin reisi Ahmet Ali AVCI,
'Ergün Kardeþler' adlý teknenin reisi Ergün
YILMAZ ve 'Yýlmaz Balýkçýlýk'ýn reisi Murat
YILMAZ ile yapýlan kiþisel görüþmelerde;
Gürcistan sularýna intikal ettikten sonraki süreçte;
25-28 Aralýk 2011 tarihleri arasýndaki üç gün
içerisinde, sadece 5 teknenin avcýlýk yapabildiðini
dile getirmiþlerdir. Bu beþ teknenin her biri için
bireysel hamsi avýnýn da yaklaþýk 10 bin kasa
olarak gerçekleþtiði ifade edilmiþtir. Hâlbuki
bundan önceki yýllarda ayný dönemde bu sezonda
20 günde elde edilen hamsiyi yalnýzca iki günde
avladýklarý dile getirilmiþtir. Gürcistan sularýnda
hamsinin görülmemesi, ayrýca avcýlýk kurallarýna
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göre 7 cm'den -tam boy- küçük boydaki bireylerin
avlanmasýnýn yasak olmasý ve var olan sürünün de
küçük bireylerden meydana gelmesi nedeniyle
Türk balýkçýlarý satýn aldýklarý hamsi av kotalarýný
dolduramamýþlardýr.
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Hamsi yerine alternatif olarak istavrit avýna
yönelen balýkçýlar bu avcýlýktan da tatmin edici bir
verim elde edemediklerini, günün büyük bir
kýsmýný Soci Limanýnda bekleyerek geçirmiþlerdir.

2

1

3

4

5

Trabzon SÜMAE Balýkçýlýk Yönetimi Bölümü araþtýrmacýlarý tarafýndan 15 Ocak 2012 tarihinde Poti Limanýnda
gerçekleþtirilen hamsi balýkçýlýðýna iliþkin görüþmeler. “Gürcistan-Türk Balýkçýlar Derneði”nin baþkanlýðýný yapan Hasan
KOÇ (1). Gürcistan'ýn Poti Limanýna demir atan ve bu bölgede hamsi avlamaya çalýþan 'Köroðlu Balýkçýlýk'ýn reisi Ahmet
KÖROÐLU, 'Akgün Balýkçýlýk'ýn reisi Mahmut Celal AKGÜN, 'Avcý Baba' adlý teknenin reisi Ahmet Ali AVCI, 'Ergün
Kardeþler' adlý teknenin reisi Ergün YILMAZ ve 'Yýlmaz Balýkçýlýk'ýn reisi Murat YILMAZ (2, 3, 4, 5) (Foto: M. Zengin, O. Ak).

Mevzuatlar ve Hamsi Balýkçýlýðýna Ýliþkin
Temel Sorunlar
Türk balýkçýlarýndan bazýlarý 2010/11 ve
2011/12 av sezonlarýndaki avcýlýðýn kötü
gidiþatýna bakarak Gürcistan'daki hamsi
balýkçýlýðýnýn geleceðine yönelik olarak ciddi
endiþeler taþýmaktadýr. Yüz yüze görüþme yapýlan
bu balýkçýlar hamsi stokunu korumaya yönelik
olarak illegal ve kuralsýz avlananlara karþý tepkili
olmalarýna ve uyarýcý tavýr sergilemelerine karþýn,
acýmasýz rekabet nedeniyle zamanla ayný hatalarý

bile bile kendilerinin de yaptýklarýný beyan
etmiþlerdir. Özellikle Türkiye'ye taze tüketim için
sevkedilecek olan hamsi avý içerisinden pazar
boyunda olanlar seçilip alýnmakta, diðer geri
kalan büyük miktardaki avý (discard av) tekrar
denize geri býrakýlmaktadýr. Örneðin; 50 tonluk
bir hamsi avý içerisinden sadece 200 kasa alýnýp,
diðeri denize dökülmektedir.
Hamsi popülasyonlarýný koruma ve stokun
sürdürülebilirliði açýsýndan bu tür uygulamalarýn
Gürcistan yetkililerince sýký denetim altýna
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alýnmasý ve bu yönde aðýr yaptýrýmlarýn
uygulanmasý önerilmektedir. Bunun dýþýnda
gerek stokun korunmasý, gerekse de pazar
ekonomisi açýsýndan balýkçýlarýn daha karlý bir
avcýlýk yapmasý için Türkiye kýyýlarýna göç eden
hamsi avýnýn daha geç bir tarihte baþlatýlmasýný;
15 Ekimden önce avcýlýða hiç bir suretle izin
verilmemesi önerilmiþtir. Ýlave olarak da özellikle
Batý Karadeniz'de; Ýstanbul Boðazý-Karadeniz
Ereðlisi arasýndaki av lokalitelerinde, 15-20 mil
açýklarda ýþýkla yapýlan avcýlýðýn (bu bölgede ýþýk
ile avcýlýk daha yoðun yapýlmaktadýr) engellenmesini dile getirilmiþtir. Bütün bu yönetimsel
önlemlerin hayata geçirilmesi; Türkiye ve
Gürcistan kýyýlarýnda sonbahar-kýþ-ilkbahar göçü
yapan hamsi stokunun daha rasyonel ve bütünsel,
daha koruyucu bir yaklaþým ile iþletilmesini
saðlayacaktýr.
Uzun yýllardýr Gürcistan hamsi-balýkçýlýk
sektöründe hizmet veren ve üç yýl önce kurulan
“Gürcistan-Türk Balýkçýlar Derneði”nin baþkan5
lýðýný yapan Hasan KOÇ 'dan alýnan bilgilere
göre; Türk balýkçý teknelerinin Gürcistan
sularýndaki bir sezonluk bireysel av kotasý 3 bin
tondur. Yaklaþýk 20 tekneden oluþan Türk
Gýrgýr/hamsi balýkçý filosunun toplam avlayabileceði kota miktarý 60 bin tondur. Türk
filosunun Gürcistan'daki avcýlýk faaliyetleri
sýrasýnda karaya çýkarýlan avýn takibi için bazý
önlemler getirmiþtir. Bunlar sýrasýyla; (1) Türk
teknelerine birer tercüman verilmekte, (2) sürekli
AIS cihazý verilerine göre tekneler takip
edilmekte ve (3) liman çýkýþý ve giriþinde 3 farklý
noktaya bilgi verilmesi istenmektedir. Türk
balýkçýlarýna uyguladýðý bu sýký tedbirlere karþýn
kendi balýkçý teknelerine karþý daha toleranslý bir
yönetim anlayýþý sergilemektedir. Gürcistan
sularýnda avlanan Türk hamsi gýrgýr teknelerinin
illegal ve rapor edilmeyen hamsi avý, Gürcü
yetkililer tarafýndan rapor edilmesine karþýn
2000-2010 yýllarý arasýnda 32 Türk balýkçýsý bu
ihlallerle iliþkili olarak tutuklanmýþ ve
5

mahkemelik olmuþtur. Bu süreçteki hadiseler de
Gürcistan yönetimince yasal ve bürokratik
mevzuatlarýn net olarak uygulanamamasýnýn da
önemli bir payý bulunmaktadýr.
Türk balýkçýlarý tarafýndan Gürcistan'daki
hamsi avcýlýðý son yýllara kadar (2010'e kadar)
Aralýk ayýnýn ikinci yarýsýndan itibaren
baþlayarak Mart sonuna kadar devam etmekteydi.
Ancak son iki yýldýr Gürcistan sularýna göç eden
hamsi populasyonunun hem av periyodu
daralmýþ, hem de karaya çýkarýlan günlük av
verimi azalmýþtýr. 10 yýllýk bir dönem için tahsis
edilen bu kota miktarý herhangi bir bilimsel
yönteme dayandýrýlmamýþtýr. Balýkçýlýk yönetiminin en temel dayanaklarýndan olan
sürdürülebilir avcýlýk için stok tahmini çalýþmalarý elbette yapýlmamýþtýr. Nitekim bu 60 bin
tonluk kota miktarýna, 2011 yýlýna kadar ki süreçte
Türk ve Gürcü balýkçý filolarýnýn avladýklarý
hamsi miktarlarý ile ulaþýlamamýþtýr. Bu noktada
kotanýn az veya çok oluþu çok þey ifade
etmemektedir. Asýl önemli olan þey mevcut
stoktan çekilecek sürdürülebilir av miktarýnýn
tahmin edilmesidir. Eðer bu yapýlmaz ise
Gürcistan sularýndaki hamsi popülasyonu da
gelecek dönemlerde risk altýna girmiþ olabilecektir.
Gürcistan'ýn Poti limanýnda Türk balýkçýlarýna kota saðlayan ve gerekli mevzuat iþlemlerini düzenleyen “Gürcistan-Türk Balýkçýlar
Derneði” baþkaný Hasan KOÇ'tan edinilen
bilgilere göre; Gürcistan karasularýnda avlanan
balýkçýlarýmýza çok sýký bir mevzuat uygulandýðý,
bu yasal sürecin avcýlýk operasyonlarý dahil,
uygulanan vergi meblaðlarý sonucunda zaman
zaman büyük cezalara maruz kalýndýðý rapor
edilmiþtir. Ayný konuda Gürcistan'da 2011/12 av
sezonu için kota satýn alan balýkçý reisleri ile
yapýlan mülakatlarda; Gürcistan'da uzun süreli
avcýlýðýn olmadýðý ve mevzuat açýsýndan
birçok zorluklarla karþýlaþtýklarý ifade edilmiþtir
“Bizim orada iþ yaptýðýmýz kota sahibi bir

Hasan Koç, kochasan@rambler.ru, Tel: +90532 2713888, Liman Street, No: 28, Poti, Gürcistan
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firma var. Bu firmalarla yapýlan sözleþme gereði
oraya gittiðimiz için belirli miktar para veriyoruz.
Bu firmaya 5 yýllýk anlaþma gereði 250 bin dolarý
peþin olarak verdik. Bunun haricinde her yýl
ayrýca Gürcistan Hükümeti tarafýndan 50 bin
dolar civarýnda bir para isteniyor. Bunu da belirli
zamanlar içerisinde ancak ödeyebiliyoruz. Bu av
sezonunda bu meblaðý ödemekte zorluk
çekeceðiz. Zira hamsi av vermiyor. Ama dýþarýdan
göründüðü gibi sadece bu ücretleri vermekle iþ
bitmiyor ve orada da çok masraflar yapýyoruz.
Liman parasý, personel ve Türkiye'ye taþýnan
hamsinin de gümrük parasý ödeniyor…’
2011/2012 Av Sezonunda 19 adet Türk
balýkçý teknesi Gürcistan sularýndaki hamsi avý
için kota satýn almýþtýr. Ancak Aralýk, 2011'in
ikinci yarýsýndan itibaren Türkiye sularýný
tümüyle terk eden hamsi sürüleri, bu tarihten
sonra da her yýl ki geleneksel mevsimsel göç
karakterinden farklý olarak Hopa-Batum-Poti
bölgesinde lokalize olmadan daha kuzeye,
Abazya-Soci kýyýlarýna geçmiþtir. Aralýk (22
Aralýk 2011) sonlarý ile Ocak, 2012'nin sonuna
denk gelen sürede; Poti Limanýna demir atan bu
teknelerden sadece beþ gýrgýr teknesi avcýlýk
faaliyetinde bulunabilmiþtir. Bu beþ teknenin
yaklaþýk 20 günlük aktif av günü için tekne baþýna
avladýðý toplam hamsi miktarý 20-25 bin kasa
olarak gerçekleþmiþtir. Bu verilere göre 2011/12
Av Sezonunda Gürcistan sularýndaki balýkçý
teknelerinin toplam av miktarý tahmini 1,8 bin
tondur. Bu nedenle kota anlaþmasý yapan diðer
tekneler (11 tekne) hamsi avýnýn olmayýþý
nedeniyle Gürcistan sularýna avcýlýk için
67
gelmemiþtir .
Hamsi av veriminin miktar ve büyüklük
açýsýndan tatmin edici düzeyde olmamasý
nedeniyle Poti Limanýnda konuþlanan Türk
tekneleri (8 tekne) avcýlýk faaliyetlerini

39

sürdürmek üzere buradan Abazya Bölgesine
geçmiþtir. Gürcistan Hükümetinden kota satýn
almayýp, yerel giriþimcilerin ikili anlaþmalarý ile
Abazya bölgesine ilk Türk teknesi 6 Aralýk, 2011
tarihinde gitmiþtir. Bu tarihten baþlayarak farklý
süreçlerde hamsi avý için Abazya'ya toplam 30
adet gýrgýr teknesi geçmiþtir.
Bunlardan 8 adeti Gürcistan üzerinden
avlama ruhsatý almýþ olan teknelerdir. Diðer 22
tekne ise herhangi bir yasal anlaþmaya baðlý
olmaksýzýn Abazya sularýndaki hamsi avcýlýk
faaliyetlerini bölgedeki av yasaðýnýn baþladýðý 1
Nisan 2012 tarihine kadar sürdürmüþtür. Ancak
dönem itibariyle hamsi av verimi 15 Mart
tarihinden itibaren minimum düzeye düþmüþtür.
Zira Kafkasya litoralindeki 'Azak hamsisi' bahar
göçü için Kerç Boðazý yoluyla tekrar Azak
Denizi'ne dönmeye baþlamýþtýr.
Abazya ve Gürcistan sularýnda 2011/12 av
periyodunda yaklaþýk 46 bin ton hamsi
avlanmýþtýr. Bu avýn yaklaþýk 10 bin tonu taze
tüketim için Türkiye'ye sevkedilmiþtir. Geri kalan
34,4 bin tonu Abazya'da, 2,8 bin tonu ise
Gürcistan'da Türk giriþimciler tarafýndan iþletilen
balýk unu-yaðý fabrikasýna ham madde olarak
verilmiþtir. Bu fabrikalardan 6 adeti bu dönem
hamsi iþlemiþtir. Diðer 2 fabrika ise kuruluþ
aþamasýndadýr. Bu fabrikalarýn genel olarak ham
maddesi/hamsi Türk balýkçýlarý tarafýndan
saðlanmaktadýr.
Bununla birlikte her fabrikanýn kendisinin
de çalýþtýrdýðý ikiþer teknesi bulunmaktadýr.
Hamsi av veriminin düþtüðü Mart'ýn ikinci
yarýsýndan itibaren balýk unu-yaðý fabrikalarý
yeterince hammaddeye ulaþamadýklarý için
üretime son vermiþlerdir. Bu tarihten sonraki
Mart sonuna kadar avlanan hamsi taze tüketim
için Türkiye'ye; özellikle de Ýstanbul'a sevkedilmiþtir.

6
Bu hesaplamaya kaynak teþkil eden avcýlýk bilgileri sýrasýyla; 'Ergün Kardeþler' adlý teknenin reisi Ergün YILMAZ; 'Cankardeþler' adlý teknenin kaptaný
Mahmut ERTUÐRUL ve 'Akgün Balýkçýlýk'ýn sahibi Sedat AKGÜN ile yapýlan karþýlýklý görüþmeler ile saðlanmýþtýr.
7
Gýrgýr teknelerinin günlük av operasyon miktarlarý 1 ile 2 arasýnda deðiþmektedir. Aralýk ile Þubat arasýndaki dönemde günde 1 veya 2 operasyon
gerçekleþtirilmesine karþýn, Mart döneminde günlük av operasyon sayýsý 2 veya 3 olarak yapýlmaktadýr.
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Abazya'da faaliyet gösteren balýk unu-yaðý
fabrikalarýnda 2011/12 av sezonunda iþlem gören
hamsi avýna iliþkin bazý bilgiler þöyledir: (1)
'Kobya'; 2010'den beri faaliyetini sürdürmektedir.
Bu av sezonunda 17 bin ton hamsi iþlemiþtir. (2)
'Kýyaklar'; 2011'den beri faaliyetini sürdürmektedir. Bu sezon 15 bin ton hamsi iþlemiþtir. (3)
'Özbekler'; 2012'de faaliyete baþlamýþtýr. Bu av
sezonunda 4 bin ton hamsi iþlemiþtir. (4) 'Baysun';
Kurulma aþamasýndadýr. Herhangi bir faaliyeti
henüz bulunmamaktadýr.
Bu sonuçlara göre 2011/12 hamsi av
periyodunda Gürcistan ve Abazya bölgelerinde
Türk balýkçý tekneleri tarafýndan avlanan
hamsinin yaklaþýk 10 bin tonu Türkiye'ye taze
tüketim için gönderilmiþtir. Bu avýn yaklaþýk 5 bin
tonu Hopa Gümrüðü resmi kayýtlarýna girmiþtir.
Geri kalan diðer yarýsýnýn ise Türkiye'ye nasýl
giriþ yaptýðý bilinmemektedir. Ancak kayýt altýna
alýnamayan bu avýn büyük ölçüde illegal
yollardan pazara sunulduðu tahmin edilmektedir.
Abazya'da avcýlýk yapan teknelerin
buradaki bazý yerel acenteler ile gayri remi
anlaþma ile Abazya Yönetimine kasa baþýna 6 $,

Gürcistan hükümeti ile anlaþmalý olan teknelerin
ise 5 $ komisyon/vergi yükümlülüðü bulunmaktadýr. Bu çalýþmada bilgi alýnan tekne
reislerine göre; Gürcistan veya Abazya'da
avlanan 1 kasa hamsinin maliyeti; bütün iþletme
giderleri, gümrük vergisi, komisyonlar dahil
Türkiye'ye çýkýþý 30 TL'ye mal olmaktadýr. Avýn
ancak yaklaþýk 1/3'nin balýkçýya kaldýðý ifade
edilmiþtir.
Abazya'da avlanan Türk teknelerinin
2011/12 av sezonunda Türkiye'ye sevke ettikleri
hamsi avýna iliþkin yapýlan usulsüz ihlaller
sonucu Sahil Güvenlik Trabzon Bölge Komutanlýðý tarafýndan yapýlan kontroller sonucunda
bazý cezalar verilmiþtir (Tablo 2).
Bu tekneler gerçekte Türkiye karasularý
dýþýnda avlanan balýklarýn için çýkýþýna izin
verilmeyen Trabzon'daki bazý limanlardan
(Beþikdüzü, Akçakale, Araklý) karaya 'gümrüksüz
ürün' çýkarmalarý sebebiyle müsadere edilmiþlerdir. Sadece Gürcistan sularýnda avlanan balýkçý
tekneleri için karaya çýkýþ limaný olarak Hopa'ya
izin verilmektedir.

Tablo 2. Abazya'da avlanan Türk teknelerine usulsüz karaya çýkýþlarý için uygulanan yaptýrýmlar (Kaynak Trabzon Tarým Ýl
Müdürlüðü, Mart, 2012)

Tekne adý

Suç tarihi

Suç nedeni

Mustafa Rasim Özbek
Karadeniz Balýkçýlýk
Kardeþler Balýkçýlýk
Kerem Balýkçýlýk 2

23.01.2012
18.02.2012
02.03.2012
18.02.2012

Gümrüksüz ürün
Gümrüksüz ürün
Gümrüksüz ürün
Gümrüksüz ürün

2011/12 av sezonunda Abazya'da da
yaklaþýk 20 Türk gýrgýr teknesi hamsi avlamýþtýr.
Ancak Abazya'daki avcýlýk Gürcistan'da olduðu
gibi kontrol altýna alýnamamýþtýr ve Türk tekneleri
burada izinsiz/illegal yollardan hamsi avcýlýðýna
devam etmektedir. Abazya'daki avcýlýðýn
uluslararasý hukuk ve devletlerin egemenliðine
saygý göstererek denetim altýna alýnmasý gerekmektedir. Gürcistan devlet otoriteleri Anaklia
Nehrinden baþlayarak Rusya sýnýrýna kadar

Avcýlýk miktarý
(kasa)
2200
3450
850
1750

uzanan Kuzey Abazya'daki alanlarý kontrol
edememektedir. 150 km'den daha büyük ve
önemli bir kýyýsal denizalaný yerel Abaza güçleri
tarafýndan kontrol edilmekte ve buradaki avcýlýða
para karþýlýðý izin verilmektedir (Öztürk vd.,
2011).
Birçok Rus ve Ukrayna trol balýkçýsý ve
Türk gýrgýr balýkçýlarý halen bu bölgede hamsi ve
diðer balýklarý (kalkan, mezgit, barbunya ve hatta
illegal mersin balýðý) avlamaktadýr.
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Sonuç ve Öneriler
Gürcistan ve Abazya'daki hamsi stoklarýnýn
Türk balýkçýlarý tarafýndan avlanmasý ülkemiz
çýkarlarý açýsýndan doðru bir stratejidir. Bu
imkânýn uzun vadede ülkeler arasýnda karþýlýklý
çýkarlarýn gözetileceði þekilde yapýlandýrýlmasý
önemli bir adým olacaktýr. Bu nedenle bölgedeki
Abazya ve Gürcistan ve hatta Ukrayna ile
hükümetler/yönetimler düzeyinde bir an önce
ikili anlaþmalarýn yapýlmasý zaruridir. Türk
balýkçýlarýnýn büyük yatýrýmlar yaparak Kuzeydoðu Karadeniz'de; Kafkasya litoraline göç eden
hamsi popülasyonundan verimli ve yeterince
karlý bir balýkçýlýk yapýlabilmesi için bu
ülkelerdeki 'sýnýr ötesi' avcýlýk þartlarýnýn
hukuksal ve ticari mevzuatlar açýsýndan uluslarasý
standartlara kavuþturulmasý en acil çözüm
bekleyen sorunlarýn baþýnda yer almaktadýr.
Ancak Kafkasya litoralinde; özellikle Abazya
Bölgesinde hamsiye üreme döneminin baþlangýcýný oluþturan Nisan baþýna kadar ki süreçte
avlamasýna ve 7 cm'lik minimum av boyuna izin
verilmesi stokun sürdürülebilirliði açýsýndan son
derece sakýncalý bir uygulamadýr. Erken bahar
döneminde, 0 yaþ grubuna dahil popülasyonun
yoðun olarak avlanmasý ve balýk unu-yaðý
fabrikalarýna gönderilmesi hem popülasyonun
sürdürülebilirliði, hem de bu yaþ grubundaki
hamsilerin içerdiði yað oranýn düþüklüðü
açýsýndan (Zengin, 2010) rasyonel deðildir.
Hamsi üzerindeki bu çift yönlü baskýnýn bir
þekilde ortadan kaldýrýlmasý ve bu konuda gerekli
tedbirlerin alýnmasý zorunludur.
Abazya ve Gürcistan sularýnda hamsi
avlayan Türk balýkçý reisleri ile yapýlan
görüþmelerde; hamsi balýkçýlýk yönetiminde
özellikle iþleme/pazarlama sektörünün önemi
vurgulanmýþ ve hamsi stoklarýnýn sürdürebilirliði
açýsýndan bu sektörün iþlevleri üzerinde
durulmuþtur. Ýç ve dýþ talebe baðlý olarak tüketim
alýþkanlýðýnýn deðiþtirilmesi ve bu konudaki
finansal destekler ile hamsi pazarýnýn uzun
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döneme yayýlmasý, balýkçý teknelerinin de avcýlýk
kar marjýný önemli ölçüde deðiþtireceði
vurgulanmýþtýr. Bu sonuç ayný zamanda kýsa
dönemdeki aþýrý av baskýsýný azaltacaðý gibi gýrgýr
teknelerine de daha az av, ama daha yüksek
fiyattan ürün pazarlama imkâný saðlayacaktýr.
Diðer taraftan Türk balýkçýlarýnýn, dolayýsýyla Türk devletinin sýnýr ötesi hamsi stoklarýndan maksimum düzeyde yararlanabilmesi de bu
stokun iyi yönetilmesi ile iliþkilidir. Bu açýdan
uzun dönemde Karadeniz'deki hamsi stoklarýnýn
sürdürülebilirliði için baþta Türkiye olmak üzere
Karadeniz'e paydaþ ülkelerin bu kaynaðýn
yönetimi için mutlaka bir araya gelmeleri
zorunludur. Zira hamsi rutin yaþam döngüsü
süresince Karadeniz'in bütün coðrafik alanlarýný,
tüm ülkelerin ulusal sularýný kullanmaktadýr.
Buna Azak hamsisi de dahildir. Karadeniz
hamsisi sonbahar-kýþ göçünü Anadolu kýyýlarýnda
gerçekleþtirirken, devamýnda kýþ-erken bahar
göçü için Kuzeydoðu Karadeniz-Kafkasya
kýyýlarýna yönelmektedir. Ayný periyotta Azak
hamsisi de Kafkasya kýyýlarýnda Karadeniz
hamsisi ile birlikte karýþýk sürü oluþturmaktadýr.
Nihayetinde Nisan ayýndan itibaren ise hamsi
populasyonu üremek için Kuzeybatý Karadeniz
kýyýlarýna göç etmektedir. Bununla birlikte bir
kýsým sürü de göç etmeyip, yumurtlama dönemini
Anadolu litoralinde gerçekleþtirmektedir (Bingel
ve Gücü, 2010). Bunun en önemli kanýtlarýndan
biri Nisan-Mayýs dönemlerinde, kýyý çevirme/voli
aðlarý ile yakýn kýyý sularýnda kýyý balýkçýlarý
tarafýndan avlanarak mahalli pazarlara sunulan
hamsi avýdýr.
Karadeniz'deki hamsi stokunun bilimsel
kriterlere göre yönetilmesi zorunludur. Hamsi
stokunun izlenmesi açýsýndan en önemli
sorumluluk Türk devletine düþmektedir. Zira
Karadeniz'deki hamsi stokunun büyük bir kýsmý
Türk balýkçý filosu tarafýndan avlanmaktadýr.
Türkiye bu konudaki çabalara 2010'lu yýllarýn
sonundan itibaren baþlamýþtýr. Sonbahar-kýþ
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periyotlarýnda Türkiye kýyýlarýna göç eden
hamsi sürülerinin stok tahminine yönelik olarak
Türk tarafýnca TÜBÝTAK'ýn desteklediði “Ulusal
Balýkçýlýk Veri Toplama Programý Ýçin Karadeniz'de Hamsi Stoklarýnýn Akustik Yöntem Ýle
Belirlenmesi ve Sürekli Ýzleme Modelinin Oluþturulmasý” adlý bir ulusal bilimsel araþtýrma projesi
baþlatýlmýþtýr. Ancak salt Türkiye kýyýlarýna göç
eden hamsinin biyolojik, stok ve avcýlýk
hareketlerinin izlenmesi yeterli deðildir. Hamsi
populasyonlarýnýn Karadeniz'in bütünü içerisindeki göçü, daðýlýmlarý, avcýlýðý ve av çabasýnýn
sürekli izlenmesi; hamsi stokunun tanýmlanmasý,
anlaþýlmasý ve neticede “hamsi balýkçýlýk
yönetimi stratejileri” için önemli bulgular
saðlayacaktýr. Yukarýda vurgulandýðý gibi hamsi
stokunun izlenmesi için Karadeniz ülkeleri
arasýnda zaman kaybetmeden kýsa süreçte
iþbirliðine gidilmesi zorunludur. Biyoekolojik
karakteristiðinden ötürü ortak/paylaþýlan stok
grubuna girmesi nedeniyle de tüm Karadeniz
ülkelerinin sorumluluk üstleneceði bölgesel
iþbirliðine ihtiyaç vardýr.
Nitekim Bulgaristan ve Romanya'nýn
2006'dan itibaren Avrupa Birliði üyeliðine kabul
edilmelerinden sonraki süreçte; AB Ortak
Balýkçýlýk Komisyonu, STECF (Bilimsel, Teknik
ve Ekonomik Balýkçýlýk Komisyonu) tarafýndan
Karadeniz Ortak Stok Çalýþma Grubu (Black Sea
Working Group) oluþturulmuþtur. Bu çalýþma
grubunca 2008 yýlýndan itibaren hamsi dahil
hedef ticari balýk türlerine (çaça, kalkan, mezgit,
istavrit) iliþkin ortak, bölgesel bilimsel stok
deðerlendirme çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Bu
bilimsel komisyonu AB üyesi Bulgaristan ve
Romanya'nýn yanýsýra aday ülke Türkiye ve
iliþkili ülke Ukrayna'da iþtirak etmektedir. AB'nin
önerdiði ve uyguladýðý bilimsel metodolojiye
göre gerçekleþtirilen bu izleme programlarýnda
Romanya ve Bulgaristan AB tarafýndan finansal
olarak desteklenmektedir (Daskalov vd., 2011).
Bu deðerlendirme çalýþmalarýndan baþka, yine

AB tarafýndan desteklenen, Romanya'nýn
önderliðinde ve yukarýda adý geçen ülkelerin
katýlýmý ile 2011-2013 yýllarýný kapsayan
“Karadeniz'de Sürdürülebilir Balýkçýlýk
Yönetimini Destekleyecek Bölgesel Kapasitenin
Güçlendirilmesi” adlý proje hayata geçirilmiþtir
(SRCSSMBSF-88, 2011).
Karadeniz'deki hamsi stoklarý Türk
balýkçýsý için son derece hayatidir ve bu stoklarýn
uzun dönemde rasyonel bir þekilde yönetilmesi
kaçýnýlmazdýr. Bu yönetim planýnda kendi ulusal
sularýmýzýn yanýsýra diðer ülke karasularý da
stratejik öneme sahiptir. Bunun için de hamsi
stoklarýnýn sürekli izlenmesi ve bir “ulusal izleme
programýnýn” hayata geçirilmesi þarttýr. Bu
kapsamda Gürcistan ve Abazya sularýnda Türk
balýkçýlarý tarafýndan avlanarak Türkiye'den giriþ
yapan hamsi avýnýn da kontrol altýna alýnmasý
zaruridir. Bu ulusal programýn sýnýr ötesini de
kapsayacak þekilde geniþletilmesi ve bölgedeki
ülkeler ile politik, teknik ve ekonomik iþbirliðine
gidilmesi ulusal çýkarlarýmýz açýsýndan önemlidir
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