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BALIK(:ILIK VE KURUMSAL YONETiM UZERiNE BiR
iNCELEME: AVRUPA BiRLiGi ORTAK BALIK(:ILIK
POLiTiKASI

Ozge GOKDEMiR'

Ozet
jnsan ya:jamz zpn gerekli alan hayvansal protein ihtiyacmm
kar:jrlanmasmda onemli bir yer te:jkil eden ballkr;zllk sektorii, bilinr;siz ve
kapasitenin iizerinde avczllkla tehlike altma girmektedir. Gor; eden ballklar
iizerinde miilkiyet hakkzmn olmamasz beraberinde serbest avlanmayz ortaya
r;zkarmakta bu da uzun donemde stoklarzn erimesine yol ar;maktadzr. Bu
problemleri r;ozebilmek ir;in ortak politikalarla i:jbirligine gidilmesi
gerekmektedir. Bu makale buna bir ornek olarak Avrupa Birligi Ortak
Balzkr;zlzk Politikasmz incelemi:j ve kurumsal yonetim yoniinden
degerlendirmesini yapmz:jtzr.

Anahtar Kelimeler: Ortak Balzkr;zlzk Politikasz, orta mallarm trajedisi,
i:jbirligi
Abstract
Fisheries sector, which is vital for human beings to receive the
necessary animal proteins, is threatened by unconscious over capacity
hunting. Lack of ownership on migrating fisheries reveals the problem of
free hunting which in the end cause a significant diminish in the stocks. In
order to solve this problem the government in the countries should
cooperate and apply common policies. In this paper, for this reason,
European Union Common Fisheries Policy is evaluated from the
institutional management perspective.
' Dr., Ara~tmna Gorevlisi, istanbul Oniversitesi, iktisat Fakiiltesi, e-posta:
ozgeg@istanbul.edu. tr
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1.

Giri~

Yiizytllar boyu insanoglu tarafmdan dogada bulunan kaynaklann
tiikenmez oldugu inanct ve bilin~siz bi~imde kullamh~t, kaynaklann
tiikenmesine, verimliliklerini kaybetmelerine yol a~mt~tlr. Yiiksek doga
degerine sahip su iiriinleri; gerek insanlann ya~amlanm siirdiirebilmelerinde
ihtiya~ duyduklan hayvansal proteini kar~tlamastyla, gerekse diger
sektorlere yogun hammadde saglamastyla onemli bir sektordiir. Ozellikle
beslenme programlanna onem veren iilkelerin; su iiriinlerine taleplerini
artttrmalanyla, sektoriin onemi her ge~en giin daha da artttrmaktadtr.
Ancak denizlerde miilkiyet haklanmn diizgiin i~lemeyi~i, kurumsal bir
oturtturulmamt~ olu~u, a~m avcthk, faydalann maksimize
edilmesi ugruna bahk stoklanmn dengesiz kullamh~t hem ulusal hem de
uluslararast alanda bir~ok sorunu da beraberinde getirmektedir.
~er~eveye

Ortak bir denizsel alan kaynagt olan bahklar, sabit bir iiretim alamnda
beklemeyip uzun mesafelerde dola~makta ve bir iilke karasulanndan diger
iilkenin karasulanna dogru go~ etmektedir. Bu yiizden bir iilkenin iiretimi
go~ yolu iizerindeki diger iilkenin iiretimini ve dolaytstyla kanm da
etkilemektedir. Bu durum denizsel alandaki iiretimin, iktisat literatiiriinde
tipik bir Coumot Duopol Modeli oldugunu ortaya koymaktadtr.
Stoklardan siirdiiriilebilir faydanm saglanabilmesi i~in koruyucu,
rasyonelle~tirici ve sosyal onlemlerin almarak iilkelerce i~birligine gidilmesi
gerektigi ge~en ytllar ve stok miktanndaki azalmalarla anla~tlmt~tlr.
Denizlerde avlanmanm herkese a~tk olu~u, go~ eden bahklar iizerinde
miilkiyet hakkmm olmamast, iilkeler i~in i~birlik~i hareketten edinilecek
fayda ile i~birliksiz hareketten edinilecek fayda arasmda karar verme
~eli~kisi yaratmaktadtr.
Avrupa Birligi'nin uygulamakta oldugu Ortak Bahk~thk Politikast'nm
ana amact stoklardan siirdiiriilebilir faydalanmayt saglamak ve sorumlu bir
bahk~thgt yerle~tirmektir. Bu makalede Avrupa Birligi Ortak Bahk~thk
Politikast bu sorunlar ~er~evesinde bir omek olarak anlattlmt~ttr.
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2. Ulusal ve Uluslararasi Ekonomilerde Bahk~Ihk
Ekonomik anlamda s;evre, insan ile ihtiyacm uyum ve tatmin saglad1g1
ortamd1r.(Dogan, 1997: 15) Fakat insan ihtiyas;lan sonsuz olup bu
ihtiyas;lan saglayan kaynaklar ise k1tt1r. Oretim kaynaklanndan doga ve
s;evre ise verimli ve etkin bir bis;imde kullamld1g1 siirece ekonomiye kaynak
ve istihdam saglar. K1sacas1 s;evre ekonomisi, korundugu siirece sonsuz
siirede ekonomik deger ifade eder.
Tanm sektoriiniin bir alt sektorii is;inde yer alan "su iiriinleri sektorii",
giiniimiizde ve gelecek y1llarda yatmmlar ile siirekli girdi saglayan onemli
sekt6r olma ozelliginin ate insan ya~am1 is;in gerekli olan hayvansal protein
ihtiyacmm kar~llanmasmda onemli bir yer te~kil etmektedir. Modem
beslenmede insan ba~ma dii~en hayvansal protein bahklardan daha ucuza
kar~1lanmaktad1r. is;erdigi yiiksek protein, enerji, mineral ve daha birs;ok
vitamin yoniinden niteliksel olarak iistiin olan su iiriinleri, son donemlerde
de saghkh beslenme dogrultusunda giderek artan bir talep ile
kar~lla~maktad1r.(Dogan, 2002: 8-12) Hem saghk yoniinden hem de k1y1
bolgelerde onemli istihdam olanaklan yarattlgmdan su iiriinleri sekt6rii
iilkelerde sosyal ve ekonomik geli~meyi te~vik eden olduks;a onemli bir
sektordiir.(<;elikkale, Diizgiine~ & Okumu~, 1999: 81)
Aynca, diinya niifusundaki h1zh art1~m mevcut beslenmeyi biiyiik sorun
haline getirdigi giiniimiizde, tanma elveri~li topraklann yerle~me ve
sanayide kullamlmalan, karasal kaynaklardan elde edilen hayvansal
proteinlerin artan niifusu besleyememesi, insanhgm yiiksek protein ihtiva
eden su iiriinleri kaynaklanna yonelmelerini gerektirmi~tir.
Bu durumda amas;, bir yandan s1mrs1z, hareketli ve giderek stoklan
azalan su iiriinleri tiirlerinin devamm1 saglamak, bir yandan da bahks;1hk
sekt6riinii korumaktlr. Bunu yaparken de tiiketicinin bu iiriinlere makul
fiyatlarla ula~mas1 ve s;evre iizerinde yaratt1g1 olumsuz etkileri en aza
indirgenmesine s;ah~1lmaktad1r. (iKV, 2003: 6)
Bahks;1hk ozellikle bahk kapasitesinin h1zh artmas1yla beraber, s;ogu
olan iilkelerde II. Diinya Sava~1 sonrasmdan Mavi Devrim'e
(Blue Revolution) kadar ilerlemi~, yeni yontemler ve teknolojiler
dogrultusunda ii1kelerin hayvansal protein ve beslenme ihtiyas;lanm arttlrma
arzusu birle~ince bahks;1hk aktivitesine olan talep daha da artmaya
ba~lam1~tlr. Ulkeler nezdinde ulusal bahks;1hk endiistrilerini geli~tirmek
s;ogu iilkenin kalkmma programlannda yer alm1~ uluslararas1 kredi ve
fonlarla da destek gormii~tiir. Bu geli~meler sonucu ulusal bahks;1hk
geli~mekte
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kapasitesini arttmnak isteyen iilkelerin ozellikle 1955 ve 1980'lerde global
bahkvthga katihmlannm arttlgt goriilmii~tiir (Bennet, 2000).

2.1 Uluslararasi Bahk~Ihkta Ya~anan Aksakhklar
Bahkvthk sektOriiniin mevcut durumuna baktldtgmda oldukva karma~Ik
ve kolayca incinebilen bir yapmm var oldugu goriilmektedir. Bahkvthkta,
miilkiyet haklanmn diizgiin i~lemeyi~i ve kurumsal bir yerveveye
oturtturulmamt~ olmas1 iilkelerin bu sektordeki geli~imlerini sekteye
ugratmaktadtr. Gevmi~ yillarda verimliliginin smtrstz oldugu dii~iiniilen
denizsel kaynaklar, geyen siireler iverisinde a~m avcthk ve artan kirlilik ile
htzla azalm1~, degerli bahk tiirleri yok olmaya ba~lam1~ veya yok olmu~tur.
Ulkelerin dogal kaynak tiiketimlerinden biri alan bahkvthkta birbirleriyle
gelmelerinin nedeni, bahkvthgmm ortak bir denizsel alan
kaynagt olu~undadtr. Ortak denizsel alamn kullamh~mdan dogan
aksakhklarla ba~ etmenin yolu alan kurumsalla~ma ve i~birligi, uluslararas1
alanda biiyiik bir avantaj olarak kar~Imtza yikmaktadtr.(Jensen, 1999: 8)
kar~I kar~tya

Dogal kaynaklar gibi smtrh alan kaynaklann kullamm1 durumunda var
alan yatl~ma, rekabet ve ikilem kar~Ismda bireylerin eylemlerini koordine
eden ve~itli kurallar olduk((a onemli olup, kar~Iltkh dayam~ma ve i~birligi
metotlanmn anla~Ilmasmda da onem ta~Imaktadtr.

2.1.1

Mevcut Sorunlara ili~kin <;oziim Onerileri

Bahkvthktan kaynaklanan aksakhklanmn giderilmesinde, Avrupa
Birligi'nde de goriilmek iizere iiv omek ile kar~Ila~maktaytz. Jensen bunlan
koruyucu, rasyonelle~tirici ve organizasyonel voziim omekleri olarak
avtklamaktadtr (Jensen, 1999: 8).
A~agtdaki

ardmdan

~ekil

i~leyi~leri

ile Jensen'in belirttigi voziim omekleri gosterilip,
anlatilacaktir.
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~ekil: 1: Bahk~1hkta Kar~Ila~Ilan <;atl~maya <;oziim Omekleri

K.urumeallaftmct~

Ruyonelleflirici~

K.urumea1-.,.w.r. OttU:
yilnelim. v.b

Malkiytt ha1cham bmilllletae,
bpuite ~ekonomik
- -belirlme, v.b.

a. Koruyucu <;oziim Ornegi
Bahk~1hk i~i ile ugra~anlar, ~ocuklanmn da bahk<;1hk faaliyetlerinde
bulunmalanm saglamak i~in ugra~ vermelerinden otiirii kendilerini
koruyucu olarak nitelendirmekte ve yaptlklanna ise koruyuculuk
demektedirler. Bahk~1hk yonetimi karar mekanizmalannda bulunanlar ise
koruyuculugu, stoklann korunmasm1 saglayarak gelecek ylllarda da deniz
ve su kaynaklanndan yiiksek oranda faydalanma karanm alma olarak
nitelendirmektedirler. <;evreciler ise bahk~1hk yonetimine daha geni~ a~1dan
bakarak koruyuculugu, ekosistemin devamhhgm1 saglamak i<;in de denizde
belirli oranda bahk tutma olarak yorumlarlar (Fujita, Foran & Zevos, 1998:
139).

ideal olarak, bahk stoklanndan en iyi yararlanma ~ekli stoklann
gelecegini tehlikeye dii~iirmeden, yenilenmesine olanak vererek yani
koruyucu onlemler alarak avlanmaktlr. Avc1hk i~in giivenli diizeylerin
belirlenmesi gerekmektedir.
Bunlardan birisi avlamlacak miktann
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belirlenmesidir. Belirli bir donemde, belirli bir tiirde Toplam Avlamlabilir
Miktann (Total Allowable Catches, TACs) tespit edilmesiyle stok
yonetiminde etkinlik saglanabilir. Buna ragmen, aym bOlgedeki birvok bahk
tiirii, ya~lan, boylan ve agtrhklan itibariyle farkhdtr. Bu da avm kan~tk
olmasma yol avmakta ve hedef tiirlerin yanmda istenmeyen ve korunmast
gereken tiirlerin de avlanmasmt ortaya vtkarmaktadtr. Bu yiizden
avlanmasma izin verilen miktann belirlenmesinin yanmda, avlanmast ivin
ekonomik degeri olan ve belirli bir erginlige ula~an tiirlerin avcthgmt
stmrlayan ya da hiv avlamlmamasmt gerektiren koruyucu onlemler de
ahnmahdtr (<;elikkale, Diizgiine~ & Okumu~, 1999: 95).
b. Rasyonelle~tirici (:oziim Ornegi
Rasyonelle~tirici

v6ziim omegi, uzun donemde toplumun ana amacmm
maksimize etme manhgt iizerine kurulmu~tur.
Rasyonelle~tirici v6ziim omegi de koruyucu v6ziim omegi gibi iki temel
vastta ile gervekle~mektedir. Bunlardan biri belirli avlanabilir miktar ile
optimal bahkvthgm yaptlmast digeri ise bahkvthgm kimsenin mah
olmadtgmm tammlanmast ile olast olu~abilecek vah~mayt onlemektir.
Sorumsuz avlanmamn onlenmesiyle beraber ekonomik refahm artacagmt
ileri siirmektedir (Jensen, 1999: 8).
ekonomik

rantt

Kiiltiir bahkvthgt hariv olmak iizere bahklar ve diger deniz iiriinleri sabit
bir iiretim alanmda beklemeyip, dogal ya~am ortamlannda oldukva uzak
mesafeleri iveren dola~tm halindedirler .(iKV, 2003: 51) Bu nedenle bahklar
bir iilkenin avlanma sahasmdan diger iilkenin avlanma sahasma dogru gov
etmektedir. Bu da avlanabilecek iiriinlerin bir iilkede kazanv aract
olabilecegi gibi bir ba~ka iilkenin de kazanv aract olabildigini
gostermektedir. Eger iilkeler bahklann avlanmast yoniinde, stmrlaytct
rasyonel onlemler alarak i~birligine giderlerse ve ilerleyen zamanlarda daha
da ileri gidilerek kullamlacak ortak av aravlannm tipi de belirlenirse (burada
da amav tek bir tip arav yerine farkh bahkvthk konu ve bOlgeleri ivin farkh
aravlann tedariki) iilkeler ek kazanv elde edeceklerdir. Bu durumda rasyonel
v6ziim omegi uluslararast bakt~ avlSl altmda degerlendirilirse iilkeleri
i~birligine yonelterek ve bahkvtltk faaliyetlerine katktda bulunarak,
i~birliksiz modele gore avantajlar getirmektedir. (Jensen, 1999: 10)
c.

Sosyal/Topluluk (:oziimii Ornegi

Oldukva geni~ bir dii~iince ivine yaytlan, eko-sosyalistlerden
ekolojistlere, eko-anar~istlerden ye~illere ve hatta biyo-bOlgeci yakla~tmlara
kadar uzanan bir dii~iince aktmt iverisinde yerini alan bu v6ziim omegi
bahkvthga oldukva geni~ avtdan bakmakta ve toplumlarda sosyal ve kiiltiirel
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kurumlar mevcut olmazsa bahk~1hk adma koruyucu ve rasyonelle~tirici
onlemlerin ahnd1g1 anla~malar hiikfun siiremeyecegini ortaya koymaktad1r.
(Orhan, 2003: 412) Bu ~oziim omeginde Rasyonelle~tirici mantlgm
i~erisinde bulunan bahk~1hk kaynaklannm kullammmm saglamla~tmlmas1
i~in toplumun kurumsal ~er~evesi goz oniine ahnmas1 gerekmektedir
(Jensen, 1999: 8-1 0).
Topluluk ~oziim omegine bir omek, Japonya'mn klyl bahk~Ihgl
sistemidir. Kokeni olduk~a eskilere dayanan bu sistemde, her bahk~1
koyiiniin kanunla tescilli bir bahk~1hk alam vardtr. Bu alan i~erisinde
rasyonel ve siirdiiriilebilir bahk~1hk, tiim bahk~1lann olu~turdugu bir
kooperatifin yetki ve sorumlulugu atmda diizenlenmektedir. Ashnda bu
omek, Japonlar eski adetleriyle bilimsel ve modem bahk~1hg1
bagda~la~tumalanm olduk~a giizel bir ~ekilde a~1klamaktad1r (K1~lahoglu &
Berkes, 1993: 241).
<;oziim omegi, dogal kaynaklann h1zla tiikenmesi olgusunun ashnda
kurumlar ve bu kurumlan diizenleyen zihniyetlerin iiriinleri
oldugunu gostermektedir. K1sacas1, burada ~evreyle ilgili kamusal
diizenlemelerin, karar verdikleri sorunlann karma~1k yap1s1m anlayamayan,
dogadaki kar~1hkh bag1mhhk ili~kilerinin ve verdikleri kararlann yan
etkilerinin farkmda olmayan, merkezi bir otorite tarafmdan yapllmasmm
etkisiz olacag1 savunulmaktadu. Bu yiizden ~evre politikasmm ilgili unsur
ve aktorlerin karar alma siire~lerinde yer almas1yla ve kat1hmc1 bir ~ekilde
yapllmasm1 onerilmektedir (Orhan, 2003: 410).
bilin~siz

3. Cournot Duopol Modeli
Bir iilkenin denizsel alandan elde ettigi ekonomik faydanm anla~1lmas1
bahk stoklannm mevcut durumu ile siirdiiriilebilirliginin ne oldugunun
bilinmesi gerekir. Ortak bir denizsel alamn kullamlmas1 ve bahk stoklannm
ne durumda oldugunun ara~tlran biyolojik modeller, bahk~1hgm Coumot
Diiopol Modeli ve Nash Dengesi ile yakmdan ili~kisini ortaya koymaktad1r
(Gmnba:k, 2000).
i~in

iki ya da ii~ satlcmm buna kar~1hk ~ok say1da ahcmm bulundugu piyasa
bi~imine oligopol piyasas1 denmektedir.(Tun~, 2002:149)Ger~ek hayatta en
fazla goriilen piyasa tiirii olan Oligopol bir pazarda da, Coumot Modeli,
firmalar arasmda iiretilen iiriin miktanna bagh olarak yapllan rekabetin
analizinde ~ok yaygm bir bi~imde uygulamr.
Coumot Diiopol modeline gore tam rekabet piyasasmm aksine s1mrh
say1da firma bulunmaktad1r. Bu yiizdendir ki arz ve talebe gore denge fiyatl
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belirlemek miimkiin olamamakttr. Firmalar iiretim miktanm belirleyerek
fiyat tespitlerinde bulunmaktadtrlar. Coumot Diiopol Modeli iki firmamn
rekabeti varsaytmt altmda durmaktadtr (Ozer, 2004: 11).
Coumot 96ziimii a~agtdaki gibidir.
iki firmanm bulundugu bir piyasada Coumot Diiopol dengesi a~agtdaki
~ekilde bulunur:
p 1, birinci firmanm fiyatt, p2, ikinci firmamn fiyatt,q 1, birinci firmanm
miktan q2, ikinci firmamn miktan, c = Marjinal maliyet dir.
Denge durumunda;
p1

=

p2 = P(ql+q2)
1.

firmamn kar fonksiyonu:

qi(P(ql + q2) -c)

TI i

=

TI i

= P(ql + ~) qi- Ci(qi)

1. dereceden ko~ulu;

Maksimizasyon i9in bunu O'a e~itlersek;

ani
8(/j

=

8P(qt +qa) qi + P(ql +q2) _ 8Ci(qi) = 0
8qi
fkti
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Bu e~itligi yozdiigumiizde;

a(a- b(lh +qz)) ql +a- b(q1 +q2)- ac~ (llt ) = 0
8q1

q].

a(a- b(llt
+q2))
8Cl(ql)
aq
q1 +a - b(ql +q2) - ~ ""' 0
1

<;oziimden de anla~Ilacagt iizere Cournot, iki firmamn homojen bir
iiriinii sabit bir matjinal maliyete katlanarak iirettigi varsaytmt altmda sayar.
Piyasada elde edilecek maksimum fiyat, piyasada sattlan toplam miktara
bagh olacakttr(q=q 1+q2 ). <;oziimde de a91k9a goriilen her firmamn kan
kendi iiretim seviyesinin yamnda rakiplerin de iiretim seviyesine de bagh
olacakttr.
Yukandaki a9tklama go9men bahklan avlayan iilkeler nezdinde
degerlendirildiginde ~u sonuca vanhr. Bir iilkenin kan avlayacagt bahk
miktanna bagh olmasmm yanmda aym zamanda bahgm go9 ettigi aym yol
iizerindeki diger iilkelerin de avlayacaklan bahk miktanna bagh olacakttr.
Olkeler arasmda yaptlacak olan iiretim seviyesi i~birliginin onemi bu
modelde ortaya pkmaktadtr.

4. Cournot Nash Dengesi ve Orta Mallarm Trajedisi (Tragedy of
the Commons)
Cournot-Nash Dengesi, iki oyuncu arasmda i~birlik9i hamleler ile
hamlelerin beraber oynandtgt, iki i~birliksiz hamlenin oyuncular
tarafmdan aym anda oynandtgt ve iki i~birlik9i hamlenin aym anda
oynandtgt oyunlan sergilemektedir. i~birlik9i ve i~birliksiz hamlelerin
i~birliksiz
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beraber oynandtgt bir durumda, i~birliginden kayman oyuncunun insan
psikolojisi sonucu pozitif fayda yaratma amacmda oldugu goriilmektedir.
Ktsa donemde pozitif fayda elde eden oyuncunun uzun donemdeki
konumunu inceleyen Garret Hardin "Orta Mallann Trajedisi" makalesinde
i~birligine gitmemenin saglayacagt faydamn uzun donemde incelemesini
yapmt~tlr.

Garret Hardin, yaymlamt~ oldugu makalesinde degi~ik yevre sorunlan
lizerinde durmu~tur. Hardin'e gore eger bir kaynak hiy kimseye ait degil ve
herkesin kullammma aytk ise orada bir trajedi ya~anmast muhtemeldir.
Bunu engellemek iyin de stmrlamalann getirilmesi gerekmektedir.
Hardin

~oyle

bir ornek vermi~tir:

Bir meranm var oldugu ve bu merada szgmm otlatan t;obanlar oldugu
varsaylism. Her t;oban miimkiin oldugu kadar fazla sayzda hayvamm
merada otlatma arzusu it;erisinde o/acaktzr. Her bir t;oban, pkarmz
maksimum yapmak it;in ugra§makta ve bir fane daha hayvamn ana ne gibi
bir fayda getirecegi dii§iincesine kapzhr. A§m otlatmamn etkilerini
dii§iinmeden siiriisiine ba§ka bir hayvan daha ekleme kararmz ahr. Her bir
t;obamn orta mal/an irrasyonel bit;imde serbestt;e kul/ammz, herkesi iflasa
gotiiriir. Uzun donemde de bir trajedi ortaya t;zkar.
Buna da orta mallarm trajedisi denir (Hardin, 1968: 1245).

4.1

Bahk~Ihkta

Orta Mallarm Trajedisi

Avlanana kadar hiybir lilkenin bahk stoklan lizerinde egemenlik
hakkmm olmamast aym ~ekilde de bir lilkenin denizden avladtgt her bir
bahgm diger avlaytct lilkenin daha az bahk avlamasma neden olmast,
ulkelerin karar verirken, rakip kar~I lilkenin hareketlerine bakarak
etkilendigi sonucunu gosterir. Yani bir lilke diger lilkelerin liretimini ve
kanm etkileme glicline sahiptir. Bu nedenle de bahk stoklan i~birlikyi,
kolektif bir anlayt~ iyerisinde yonetilmektedir (<;elikkale, Dlizgline~ &
Okumu~, 1999: 81).
Garrett Hardin'in mera orneginde olu~an orta mahnm trajedisi aym
bahkythk faaliyet alanlannda da kendini gostermektedir. Her
bahkyt, bahklann tlikenme ihtimalini yok saytp, mlimklin oldugu kadar
fazla saytda bahgt avlama arzusu iyerisinde olacaktlr.
~ekilde

Bu sonu~ evrensel dlizeyde hliklim slirmemektedir. Bazt bolge ve
topluluklarda ulusal hukuki kurallarla ~ozlimlenirken, bazt bOlgeler ve
topluluklarda da kamu mudahalesi olmakstmz lokal ve sosyal duzeyde
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~oziimlenmektedir. Bu tip diizenleme ve ayarlamalar topluma yonelik resmi
olmayan tiirlerdir. Bu durumu derinlemesine inceleyen Elinor Ostrom'un,
1990 yilmda ~1kan kitab1 olan "Governing the Commons"; hiikiimetin
giri~imlerinin olmad1g1 ama gii~lii bir sosyal topluluk gelenegine bagh olan
bOlgelerde bir trajedi ya~anmad1gm1 ortaya koymu~tur. Eger bu tip
topluluklarda sm1rlar net bir ~ekilde belirtilmi~, yerel ~artlara bagh kurallar
koyulmu~ ve kurallar bozuldugunda sosyal yaptmmlara yoneltilmi~se
stoklar diizgiin bir bi~imde korunacak ve verimlilik saglanacaktlr. Tarihte
bu tiir ~ogu toplulugun bahk~1hg1 yonlendirdigi goriilmektedir (Leal, 1996:
2).

5. Bahkc;IIIkta i~birligine Gitmenin Onemi
Topluluklar arasmda yapilan bahk~1hk anla~malan ya da sosyal
gelenekler bahk kaynaklanmn limitli olarak tiiketilmelerini i~ermektedir.
Eger bir gelenek ya da anla~ma olmazsa her iilke istedigi kadar bahk
avlanma imkamna sahip olabilir ve bu da kaynaklann h1zla yok olma
noktasma dogru ilerleyebilir. Ortaya ~1kan ise tipik bir orta mallann trajedisi
durumudur. Bu problem taraf olan herkes tarafmdan en iyi avantajlan i~eren
~ekilde ~oziimii ve taraflann ortakla~a davram~tan elde edeceklerin kann
bireysel davram~tan elde edecekleri kardan daha fazla oldugunu
anlamalanyla ~oziimlenmektedir (Cipra, 1999: 2).
Bu ~er~evede ~ogu kez anla~malar imzalanm1~tlr. Anla~malarda ilk
onceleri nas1l bir yonetim mekanizmasmm olacag1 konusunda dogrudan
bilgiler bulunmamaktayd1. Metinlerde daha ~ok uzla~ma nedenleri,
optimum iiretimin ne olacag1 konusunda hiikiimler yer ahyordu. Daha
sonralan geni~letilen anla~malar ve ortak politikalann tayin edilmesi
yonetim mekanizmasm1 da geni~ bir ~ekilde a~1klamaktayd1.
Ortak politikalarda, merkezi yonetim tarafmdan, ortak bir yonetim
altmda, belirlenmi~ toplam avlanabilir miktarlar e~liginde avlanmalar
yapilmaktad1r. Ortak yonetim hiikiimetin ve kaynak kullamcllanmn
kurumsal organizasyonda birle~tigi tiir olarak adlandmhr (Cipra, 1999: 3).
Bu tiir bir organizasyon hiikiimet ve komitelerin yonetim, emir ve komuta
sistemlerini payla~malan ile bir merkezden yoneti1meme olgusuna dayamr.
Komiteler hiikiimetin karar alma ve emirlerin yiiriitiilmesi i~lemlerinde
katlhmCilardu. Komiteler, bahk yonetimi ol~utlerinin belirtilmesi,
denetiminin yapilmas1 ve bu ol~iitlerin ~ignendigi takdirde de uyarma
ardmdan da cezalara ba~vurma yetkilerine sahiptir (Doulman, 1992: 8). Bu
tiir yonetim yeni olmay1p ~ogu k1y1 ~ridine sahip topluluk tarafmdan
uygulanmaktad1r. Buna giizel omek olarak Avrupa Birligi'nin uygulamakta
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oldugu Ortak Bahks;thk Politikast (Common Fisheries Policy- CFP)
gosterilebilir.

6. Avrupa Birligi Ortak Bahk~thk Politikast
6.1 Avrupa Birligi Ortak Bahk~thk Politikast'mn Esaslan
Avrupa Birligi (AB) onceleri yapttgt teknik hatalardan otiirii 1992
ytlmda OBP'nin ges;en 10 yth degerlendirmeye as;tlmt~tlr. Ozele~tiri ile
yaptlan degerlendirmelerde neden stoklarm eridigine dair sonus;lar
as;tklanmt~tlr. Bunlar; (<::elikkale, Diizgiine~ & Okumu~,1999: 90)
A~m

yatmm,

a~m

avcthk giderek bahk stokunu eritmeye

ba~lamt~tlr.

Onceki ytllardaki fazla av miktan, Birlik yatmmlanm te~vik etmi~,
Birlik kaynaklan, bolgesel geli~meyi saglamak amactyla bahks;thk
sektOriine kullandmlmt~ bu da avcthgt tetiklemi~ ve stoklan
eritmi~tir.

Y eni tekneler yaptlmt~ bu da bahks;thgt
yaratarak a~m ve bilins;siz avcthgt

artttrmt~

ve bu da bir trajedi
dogurmu~ bu da stoklan

eritmi~tir.

Stoklann azalmast,

s;att~malara

onlemlerinin yetersiz kaldtgmt

yol as;acagmdan AB uyguladtgt koruma
gormii~tiir.

Bu amas; dogrultusunda stoklardan siirdiiriilebilir yararlanmayt saglamak
amactyla kotalar devreye girmi~, aynca avt stmrlandmct onlemler ahnmt~
ve de kiis;uk bahklarm kas;masma olanak veren teknik ve ses;ici onlemler
devreye girmi~tir (<::elikkale, Diizgiine~ & Okumu~, 1999: 90)

6.1.1

Filo Politikast

Stoklardaki azalma s;ok saytda av gemisinin bulunmasmdan otiirii de
dogabilir Av filosunun optimum biiyiikliigii Birlik tarafmdan ana hedef
dogrultusundadtr. Daha onceleri 70'lerde filo geli~imi is;in yaptlan yaptsal
reformlardan, stoklardaki azalma fark edildikten sonra boyut degi~tirmi~ ve
yerine gemileri azalttlmast is;in destekler gelmi~tir. (<::elikkale, Diizgiine~ &
Okumu~, 1999: 89)
Komisyon, Ortak Bahks;thk Politikast (OBP), yaptsal politika ve her bir
iiye iilkenin bahk filosunun planlad1g1 gibi geli~mesine imkan tamyan <::ok
Ytlhk Yonlendirme Program1 (Multi-Annual Guidance ProgrammesMAGPs) kullamlmasmm gerekliligine i~aret etmektedir. Bu programm
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dii~iince,

iiye iilkelerden kendi av filolanm gelecek y1llarda
i((in aynntlh olarak planlayan bir program talep edilmesidir.
Komisyon daha sonra bu programlann gewekle~tirilme olanaklanm
degerlendirmektedir (iKV, 2003: 15).
geli~tirebilmek

Program ilk kez 1983-1986 ylllan arasmda uygulanmaya ba~lam1~tlr.
~imdiye dek dart tane yap1lm1~ ve de be~incisine i~aret etmektedir. Genel
anlamda MAGPs ba~anh olamam1~ ve tart1~1lm1~tlr. Birinci ve ikinci
programlar tam olarak uygulanamam1~ olsa bile av kapasitesinin tek ba~ma
bir ba~an getirmeyecegi, av giiciindeki art1~m endiistrinin ihtiyac1 olan
stoklan hlzla erittigi gitgide daha da net bir bi((imde anla~llmaya
ba~lam1~tlr. U((iincii programda, kapasite s1mrlamasmdan ((Ok av ((abasl
smulandmlmaya yah~1lm1~tlr. Av yabasmm azaltllmasmda gemilerin
%45'inin limanlarda tutulmas1, %55'inin de avc1hktan men edilmesi gibi
yontemleri uygulanm1~tlr. Son program da teknolojik geli~meler etkisi ile
haz1rlanm1~tlr. Bu donemde yap1lan programda gemiler av sezonunda
limanlarda belirli siirelerde tutulmu~ ve gii(( kazanmalan wm
modemizasyon saglanm1~hr (<;elikkale, Diizgiine~ & Okumu~, 1999: 92).
6.1.2

Avlanma Faaliyetlerinin SmJrlandirilmasi

Bahk stoklanndan en iyi yararlanma ~ekli stoklarm gelecegini tehlikeye
sokmadan sadece o stoktan giivenli olarak ahnabilecek miktar kadar
avlanmaktu. Avlamlan bOlgede farkh ya~ ve boyutlarda bir((ok bahk
bulunmaktad1r. Ve bilin((sizlik avc1hkta avlamlan bahklar kan~1k olmakta
hedef ahnan tiirlerin yamnda istenmeyenler de avlanmaktad1r. Bu tiir
yanh~hklann yapllmamas1
i((in onlemlerin ahnmas1 gerekmektedir
(EUCOMMISION, 2005).
Avlanmasma izin verilen toplam kabul edilebilir bahk miktan (Total
Allowable Catches- TACs) belirli bir stoktan belirli bir zamanda
avlanabilecek maksimum bahk miktanm belirtmektedir (Amason, 1998:
151 ). TACs belirleme ((ah~malan baz1 ulusal ve uluslararas1 kurulu~lann
beraber yapt1klan bilimsel ((ah~malarla ba~lamaktad1r. Uluslararas1 Deniz
Konseyi (International Council for the Exploration of the Sea-ICES) farkh
kaynaklardan stoklar hakkmda elde ettigi bilgileri ortaya koyar.(Amason,
1998: 151)
Avlanacak maksimum bahk miktan, denizsel alanda stoklar iizerinden
yap1lan teknik ve bilimsel ara~tlrmalar sonucu Bakanlar Konseyi Karan ile
belirlenir. Bu konuda Avrupa Komisyonu'nun kendi ulusal uzmanlanndan
olu~an Bahk((lhk i((in Bilimsel Ekonomik Komite (Scientific Technical and
Economic Commitee-STECF) gorii~lerine de ba~vurulur. Ve aynca aym
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avlanma bolgesi ve stoklar ile ilgili Birlik dt~t bolgesel bahks;thk kurulu~lan
ile gorii~meler yapthr. Komisyon edindigi bilgileri harmanlayarak degi~ik
fikirleri analiz ettikten sonra gelecek ythn toplam avlamlabilir miktan (Her
iilkeye verilen pay o iilkenin ulusal kotast is;in) teklifler olu~turur. En son
kararlar Arahk ayt sonunda toplanan Bakanlar kurulunca ahmr ve miktar
belirlenir. (iKV, 2003: 13)
Kota yonetiminde kullamlan teknikler iilkeden iilkeye degi~iklik
gostermektedir. Kotalar rnilli bir havuzda tutulabildigi gibi iiretici
organizasyonlanna, birliklere ve hatta ki~isel olarak gemi sahiplerine tahsis
edilebilmektedir. Bazen de, kotalann kiralandtgt, sattldtgt veya degi~ toku~
edildigi de goriilmektedir. Bireysel transfer edilebilir kotalar (lndividualy
Transferable Qutoas- ITQs) olarak adlandmlan bu sistem AB'de s;ok nadir
olarak kullamlmaktadtr. (iKV, 2003: 14)

6.1.3

Se~ici

Avctbk

Gerek kotalar gerekse diger faktOrler t~tgmda, avcthk ne kadar azaltthrsa
azaltsm, ticari onemi olmayan bahklann avlamlmast engellememektedir. Bu
bahklan denizde btraktp belirli bir erginlige eri~meleri is;in av aract
ses;iciligi de olduks;a onemli olmaktadtr. A v aracmm ses;iciligini saglamak
is;in ek tedbirlere ihtiyas; olmaktadtr. Ek tedbirler olarak; (iKV, 2003: 97)
stoklann yenilenmesi ve lojistik biiyiime is;in ergin olmayan bahklann,
ekonomik degeri olmadtgt is;in istenmeyen veya kotaya yeterli olmayan
tiirlerin, deniz memelileri, ku~lar ve deniz kaplumbagast gibi diger tiirlerin,
avcthgmt stmrlamak veya his; avlamamak gerekmektedir.
En kiis;iik ag goz as;tkhgt 1, avcthga kapah alanlar, avcthga kapah
mevsimler, ses;ici av aras; ve geres;lerinin kullammt, bahklar ve
yumu~aks;alar is;in en kiis;iik av biiyiikliikleri, istenmeyerek avlanan miktann
stmrlandmlmast, ahnan teknik onlemlerdir.(iKV, 2003: 97)
Fakat birlikte en s;ok kullamlan av aract tipi troldiir. Trol aglan ile
avcthkta hedef tiiriin avcthgt strasmda aga giren pek s;ok yan iiriin istenilen
vastfta olmadtgt is;in bilins;sizce avlanmaktadtr. "Playa de Menduina" adh
tarama gemisini takip eden Greenpeace iiyeleri trol ile bahks:thktan ote dip
ktsmm taranmast olarak lanse ettikleri ve deniz dibindeki ya~amm yok
olmasmt, s;ogunlugu AB iiyesi iilkelere mensup trol tarafmdan yaptldtgmt
1

Ag gozii arytkhgt:
Ag tslakken,
ag ipinin ve diigiimiiniin kalmhgma
baktlmakstzm, gergin halde bir ag goziiniin birbirine kar~1hkh iki diigiimii
arasmdaki mesafedir.
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belirtmi~lerdir. AB ise; istenmeyen bahklann trollerin torba ktstmlanndan
ka<;abilmeleri i<;in onlemler aldtgmt belirtmi~ bunun i<;in de; torbamn daha
biiyiik veya farkh ~ekildeki goz a<;tkhgma sahip aglarla ~ekillendirilmesi ve
bahklan ayumak i<;in ayn bolmeler i<;eren bir yapmm mevcut bulundugunu
a<;tklamt~ttr. (<;elikkale, Diizgiine~ & Okumu~, 1999: 92)

Bu yaptlan yontemlerden verimli sonu<;lar elde etmek i<;in; geni~ iH<;iide
suyun berrakhgt, stcakhk ve ag tasanmmm <;ok iyi yaptlmast, bahklann
davram~ ve hareketlerinin <;ok iyi bilinmesi gibi faktorlere baghdtr. Bu da
teknigin onemini ortaya koymaktadtr.

6.1.4

Avc1hk i.;in Yasaklanm•~ Bolgeler

Bahk tiirlerinin iiremeleri i<;in yogun olarak toplandtklan bOlgelerin
avcthgm yasaklanmast, stmrlandmcthktan <;ok, bolgenin avcthk
faaliyetlerine tiimiiyle kapatllmast gerekmektedir. AB i<;erisinde irlanda
Kutusu (Irish Box) buna bir omek alan olarak gosterilebilir. (SinnFein,
2004)
6.1.5

Ortak Piyasa Diizeni

Birlik i<;erisinde ortak bir pazar kurma <;ah~malan, AB 'nin kurulu~undan
bu yana uzun ytllara dayanmaktadtr. Su iiriinlerinin, iireticiden tiiketiciye
<;er<;evesinde
yonlendirilip
aktanlmasmda
bu
siirecin
OBP
~ekillendirilmesine Ortak Piyasa Diizeni adt verilmektedir. Ama<; su
iiriinlerinde, birlik i<; piyasasmda iiretici ve tiiketicilerin yaran i<;in, arz ve
talebi denkle~tirecek ~ekilde bir ortak pazar yaratmaktlr. Bunun i<;in de iki
alanda onemli onlemler almt~tlr. Bunlar;(iKV, 2003: 16) AB'ye iiye olan bir
devletten diger iiyeye su iiriinleri ak1~1m engelleyen giimriik duvarlannm
kaldmlmast ve su iiriinlerinin serbest dola~1m1 ve rekabeti giivence altma
alan ek tedbirlerin yam stra iiriin bazmda degi~en, ortak bir sistemin kural
edinilmesi gerekmektedir.
Ortak pazann Birlik i<;erisinde tamamlanmasmdan sonra tiim su iiriinleri
i<;in mallann serbest dola~tmlan saglanmt~tlr.

6.2 Piyasamn Organizasyonu
Birlik i<;erisinde piyasanm organizasyonuna baktldtgmda dort tane temel
ortak diizenleme ile kar~tla~tlmaktadtr. Bunlar;(iKV, 2003: 16) AB
i<;erisinde bulunan ve ithal edilen taze su iiriinlerinin kalitesi, stmflandtrma,
paketleme, etiketlemede belirlenmi~ ortak standartlann kullamlmas1,
pazardaki ani degi~iklikler oldugu takdirde bahk<;tlann korunabilmesi i<;in
goniillii iiretici orgiitlerin kurulmast, bahk iiriinleri i<;in tavan bir fiyat
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belirlenerek, bir fiyat destekleme sistemi
ortak ticaret kurallann belirlenmesidir.

olu~turmas1,

ii!;uncu iilkeler is;in

6.2.1 Piyasadaki Sorunlar
Stoklann ilerleyen zaman is;erisinde azalmasmm bir sonucu olarak talep,
miktar ve kalite yonunden uretimin piyasada istenilen duzeye getirmede
sorunlar ya~anmaktad1r. Uluslararas1 ta~1mac1hkta ya~anan geli~meler bahk
uriinleri ithalatlm artt1rm1~tlr. Bu da pazar yap1s1m degi~tirmesine sebep
olmu~tur. Dondurulmu~ ve sogutulmu~ bahklann pazara sunulmasmda
super marketler piyasaya hakim olmu~ ve birligin ithalata bag1mh olmasm1
ortaya S:Ikarm1~t1r. Buna bagh olarak da ithalat oramnda art1~ sergilenmi~tir.
Birlik
is;erisinde
toplam
tiiketimin
%60'1
ithal
uriinlerden
olu~maktadir.(<;elikkale, Duzgune~ & Okumu~, 1999: 123) Durum AB'deki
tuketicilerin, i~lenmi~ ve hijyenik ortamda paketlenip haz1r yemek haline
getirilmi~ olan endustriye taleplerinin arttlracaktlr.
6.3 Birlik Tarafmdan Y apdan Y ard1mlarm Ama~lan
Birlik is;erisinde bugun itibariyle neredeyse 160'm uzerindeki say1s1 ile
Uretici Organizasyonlan (Producer Organizatons- POs) bulunmaktad1r.
Bunlar; gonullu kurulu~1ar olup bir araya gelen bahks;1lar ya da bahk
s;iftlikleri tarafmdan kurulmu~tur. Uyelerinin pazardaki belirli bir yiizde
oranmda ekonomik faaliyetlerinin bulunmas1, potansiyel uyelere aynmc1hk
yapmamas1 ve yasal gereksinmeleri kar~1lamas1 gerekmektedir. Uyelerin
amas;lan ortak piyasa organizasyonunun amas;lanna katktda bulunmaktlr.
Birlik is;erisinde bulunan pazann geli~tirilebilmesi 19m yapllan
yardtmlardaki amas;lar ~unlard1r; bahk stoklanndan optimum fayday1
saglamak ve surduriilebilir avlanmay1 te~vik 19m piyasa ortak
duzenlenmesinden yararlanmak, teknolojik geli~melerden yararlanarak bahk
uriinlerinin olabilecek en iyi standartlardaki uretimlerini saglamak, bahk
piyasasmm yonetimine ureticilerin kat1lmas1, rekabetin Birlik is;inde te~viki,
pazann bir butiin haline getirilmesi ve talep ve arz edenlerin ihtiyas;lanm
kar~1layacak bis;imde pazan as;1k tutarak rekabeti devam ettirmek.
6.4 Piyasaya Miidahale Onlemleri
Ekonomik olarak olduks;a onemli ve bir o kadar da hassas olan bahks;thk
sektoriinu, idare etmek amactyla AB tarafmdan buyiik miktarda harcamalar
yapllmaktadtr. Aym zamanda s;e~itli mudahaleler de goze s;arpmaktad1r. Bu
durum da tam rekabet piyasasmm i~leyi~ini bozmaktadtr. Bahks;1hkta dogal
ko~ullara baghhk avm kontrol edilmesini her ges;en gun zorla~tlrmaktadtr.
Buna bagh bir sonus; olarak, talep arasmdaki denge bozulmaktadu. Bakanlar
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Kurulu bunun ts;m bazt onlemler almaktadtrlar. Bu onlemler;
(EUCOMMISION, 2005) Taban Fiyat Uygulamas1: Bahks;Ilann gelirlerini
garanti altma almak is;in iiretici orgiitleri fiyatlar dii~tiigii zaman pazardan
bahk ve yumu~aks;a iiriinlerini satm alarak bu fiyatlan desteklerler.
Uriinlerin imhas1: Pazardan s;ekilen iiriinler imha edilir. imha edilmezse
ba~ka altematif yontemlerle kullamhr. Bahk yemi yaptmt bir omek olarak
verilebilir.
Uriinleri depolamak: Uriinlerin depolanmast, i~lenmesi veya ba~ka
kaynaklara aktanlmasmt is;erir. Orgiit kanabyla sati~: Arzm artmast is;in
iiriinlerin orgiitlerce sat1~1.

Dretici orgiit iiyelerinin mutlaka uymalan gereken kurallar mevcuttur.
Dretici orgiitleri kurallannm yaptmm etkisi vardtr ve her iilkeden iilkeye
gore degi~mektedir.
7. Sonuc;

Bu s;ah~mada goriilmektedir ki bahks;thkta da her avct miimkiin oldugu
kadar fazla saytda bahgt avlama arzusu is;erisinde olacaktlr. Bu da uzun
donemde stoklann erimesine ve siirdiiriilebilir geli~menin oniine engel
koyacaktlr.
Avrupa Birligi'nin uygulamakta oldugu Ortak Bahks;thk Politikast'nm
ana amact stoklardan siirdiiriilebilir faydalanmayt saglamak ve sorumlu bir
bahkphgt yerle~tirmektir. Ekosistemdeki dengesizlikleri en aza indirgeme
hedefiyle Ortak Bahks;thk Politikast'nda onlemler ahnarak kurumsal bir
yonetim yerle~tirmeye s;ah~tlmaktadtr.
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