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CUMHURİYET TARİHİNİN İLK MESLEKÎ BALIKÇILIK 

OKULU: BEŞİKDÜZÜ KÖY ENSTİTÜSÜ 

Mustafa AÇA 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

TÜRKİYE, e-mail: mustafaaca@hotmail.com 

 
ÖZET 

Köy enstitüleri 1936 yılında alt yapıları tamamlandıktan sonra 1937-1939 yılları 

arasında Türkiye çapında yaygınlaşmıştır. Dönemin İlköğretim Genel Müdürü İsmail 

Hakkı Tonguç, 1939-1954 yılları arasında faaliyet gösteren Beşikdüzü Köy Enstitüsü’ne 

kuruluşu sürecinde Hürrem Arman’ı müdür olarak görevlendirilmiştir. Enstitünün Doğu 

Karadeniz’de ve daha özelde Trabzon havalisinde Beşikdüzü’nde kurulmasının temel 

sebebi daha önce faaliyet gösteren bir Eğitmen Kursu’nun Beşikdüzü’nde faaliyet 

gösteriyor olmasıdır. Bu kursun uygun bir arazide dönüştürülmesi suretiyle kurulan 

Beşikdüzü Köy Enstitüsü bünyesinde açılan şubeler arasında balıkçılık şubesine de yer 

verilmiştir. Türkiye’nin ilk formel balıkçılık eğitimini vermeyi amaçlayan bu şubeyle, 

nesillerdir balıkçılıkla geçimlerini sağlayan Doğu Karadeniz kıyı insanlarının geleneksel 

bilgilerle ve iptidai yöntemlerle sürdürmekte oldukları balıkçılık faaliyetlerini bilimsel 

yöntemlerle modernize etmek ve balıkçılık yapan toplulukların yaşam standartlarını 

yükselterek balıkçılığın ülke ekonomisine katkısını artırmak amaçlanmıştır.  

Meslekî eğitim uğraşlarının uzun yıllardır hedeflenen amaçlara ulaşamadığı 

günümüz Türkiyesinde meslekî eğitimin takip edilebilir sonuçları ile başarılı bir modeli 

olan Beşikdüzü Köy Enstitüsü Balıkçılık Şubesini konu alan bu çalışmada, şubenin 

kuruluş süreci, örgütlenmesi, faaliyetleri, balıkçılık ekonomisine katkıları, bölgenin 

sosyo-kültürel yapısına etkileri ve hafızalarda tutunan hatıralar bütüncül biçimde 

değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Doğu Karadeniz, Beşikdüzü Köy Enstitüsü, Hürrem Arman, 

eğitim, balıkçılık. 
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THE FIRST OCCUPATIONAL FISHERY SCHOOL OF HISTORY 

OF REPUBLIC OF TURKEY: BEŞİKDÜZÜ INSTITUTE OF 

VILLAGE 

ABSTRACT 

Village Institutes became widespread between 1937-1939 across Turkey after 

their substructure(s) had been completed in 1936. İsmail Hakkı Tonguç, General 

Director of Primary Education of the period, assigned Hürrem Arman as manager to 

Beşikdüzü Institute of Village which was in service through the years of 1939 and 1954, 

during its establishment process. Main reason it had been established in Eastern 

Blacksea in vicinity of Trabzon in Beşikdüzü in (more) particular was that an Instructor 

Course which had been active before was operating (in service) in Beşikdüzü. Fishery 

branch was also given a place among branches that were opened within the body of 

Beşikdüzü Institute of Village, established by transforming this course on a suitable land. 

With this branch that targeted to provide the first formal fishery education in Turkey, it 

was aimed with scientific methods to modernize fishery activities which Eastern Black 

coastal people were carrying on through traditional knowledge and primitive methods, 

who have made a living from fisherly for generations, and to increase contribution of 

fishery to national economy, by raising communities’ standard of living who were doing 

fishery activities. 

With this study where discussed Fishery Branch of Beşikdüzü Institute of Village 

which is a successful model with followable results of occupational education in today’s 

Turkey where occupational education endeavors have not achieved the targeted goals 

for long years, we will evaluate holistically establishment process of the branch, its 

organization, activities, contributions to fishery economy, effects on socio-cultural 

structure of the region and reminiscences which have taken hold of memories. 

Key Words: Eastern Blacksea, Beşikdüzü Institute of Village, Hürrem Arman, 

education, fishery. 
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Okulun pınarından su içtim avuç avuç  

Enstitüler babası, yaşasın Hakkı Tonguç 

Gemim geliyor gemim, aceledir acele  

Bir mektup yazacağım Hasan Ali Yücel’e  

 
1. GİRİŞ 

Doğu Karadeniz balıkçılığını, oldukça öz biçimde bile olsa kronolojik 

seyri içinde değerlendirmek, balıkçılığın bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel 

yapısına etkilerinin tarihselliğini takip edebilmek açısından elzemdir. Zira 

Karadeniz’in kuzey kıyılarında yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ele 

geçirilen bulguların yanı sıra hem kuzey hem de güney kıyılarına dönük bilgiler 

veren antik dönem yazarlarının kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla her iki yakada 

da balıkçılık faaliyetleri tarih boyunca en önemli ekonomik faaliyetler arasında 

yer aldığı anlaşılmaktadır. Erken Tunç çağından itibaren ilk yerleşimlerin 

oluşmaya başladığı düşünülen Doğu Karadeniz kıyıları, arkeolojik araştırmalar 

bakımından Orta ve Batı Karadeniz kadar şanslı olamadığı için bu ilk 

yerleşimcilerin balıkçılık uygulamaları ile ilgili bilgiler oldukça sınırlıdır. 

Bölgenin balıkçılık geçmişi ile ilgili ilk bilgilerin Tunç Çağı’nın sonlarına ait 

olduğu görülmektedir. Doğu Karadeniz kıyılarında ve deniz yatağında 

karşılaşılan ve Miken gemilerinin çapaları olduğu kabul edilen büyük delikli 

taşlar bölgenin denizcilik geçmişinin ilk somut verileri olarak kabul 

edilmektedir. Tunç Çağı’nın sonlarında bölgeye ilgi duyan Miken maceracılar, 

Egeye dönüşlerinde beraberlerinde güneşte veya Dinyeper ve Dinyester 

ırmaklarının tuzlu haliçlerinde kurutulmuş balık götürmüşlerdir. Mikenlerden 

sonra bölgeye yönelen Helenler, geride bıraktıkları şehirlerine gemilerle balık 

sevk etmeye devam etmişlerdir. Tarım yapılabilir alanların sınırlılığının yanı sıra 

mevcut tarım alanlarından yeterince ürün alınamaması Helen kolonistlerin 

Karadeniz’in kuzey ve güney kıyılarında balık işleme, kurutma ve ihracına daha 

fazla önem vermelerine sebep olmuştur (Ascherson, 2001: 20). Bu durum Roma 

hâkimiyeti döneminde de devam etmiş tuzlanmış ve işlenmiş balıklar bu sefer 

Roma’ya sevk edilir olmuştur. Bu itibarla Karadeniz’in güney limanları arasında 

önemli bir yere sahip olan Sinop, Giresun ve Trabzon limanları, kolonizasyon 

dönemlerinde içbölgelerden gelen kıymetli hammaddeleri taşıyan kolonistler 

için değil, balıkçılık yapan kolonist unsurlar için de vazgeçilmez olmuştur 

(Çiğdem, 2007: 137-138).  

Antik çağ yazarlarından Plinius, Historia Naturalis, Oppianus, Halieutikai 

ve Aelianus De Natura Animalium, Polybius,  The Histories of Polypius, 

Arrianus, Arriani Periplus Ponti Euxini ve Strabon, Geographika adlı eserinde, 

Karadeniz’in kuzey ve güney kıyılarında yaşayan balık türlerini içeren uzun 

listelere ve balıkçılıkla ilgili başka bilgilere yer vermişledir. Örneğin bu 

kaynakların bazılarında bölgede hamsi türünden küçük balıklar yerine ton, 
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palamut, uskumru ve mersin balığı gibi balıkların avcılığının yapıldığını 

anlayabilmekteyiz. Öte yandan Doğu Karadeniz, topografisinden ötürü önemli 

kavşak noktalarında yer alması hasebiyle tarih boyunca pek çok yabancı seyyah, 

diplomat veya maceracı tarafından ziyaret edilmiştir. Bunlar içinde en eskisi 

Ksenophon’dur. M.Ö. 5. yüzyılda doğu seferinden dönen bir Yunan ordusunun 

Doğu Anadolu’yu güneyden kuzeye geçerek Karadeniz’e ulaşmasını ve oradaki 

Yunan kolonilerinin yardımıyla Yunanistan’a geri dönmesini anlattığı Anabasis 

adlı eserinde konu bağlamında kıymetli bilgilere yer vermiştir. Örneğin Giresun 

havalisinin hâkim yerli halklarından Mossynoiklerin usta balıkçılar olduklarını 

Ksenephon’un anlatımlarından öğrenmekteyiz (Ksenophon, 2019)1. Trabzon’un 

Bahçecik mevkiinde bulunan bazı kalıntılardan hareketle Kafkaslardan gelerek 

bölgeyi iskân eden Mosklar, Tibarenler ve Marların, Giresun yöresi 

Mossynoikleri gibi ziraatın yanı sıra balıkçılıkla da meşgul olduklarına işaret 

etmektedir (Öksüz, 2006: 20). 

Karadeniz’in kuzey kıyılarında Kimmer Boğazı ve Azak Denizi civarında 

Helen kolonizasyonun kurulduğu dönemlerden başlayarak, M.S. 8. yüzyıldan 

itibaren bölgeye hâkim olan Hazarlar tarafından geliştirilen balık işleme 

alanlarının daha küçük kapasitedeki modellerinin balıkçılık anlamında bilgi 

sahibi olunamayan yüzyıllarda Doğu Karadeniz kıyılarında da kurulduğu tahmin 

edilmektedir (Güveloğlu, 2013: 734). Bölgeye dönük arkeolojik çalışmaların 

yapılması durumunda ortaya çıkarılması muhtemel unsurlar arasında bu 

alanların da yer alması bu münasebetle şaşırtıcı olmayacaktır. 

Doğu Karadeniz bölgesi balıkçılığının gelişimini Osmanlı döneminde 

yazılan eserlerde de takip etmek mümkündür. Havalideki balıkçılara ve 

balıkçılık kültürüne dönük detaylı bilgiler içeren Osmanlı dönemi kaynakları 

içinde ilk sırada 1596 ve 1598 yılları arasında Âşık Mehmet tarafından kaleme 

alınan Menâzırü’l-‘Avâlim adlı eser yer almaktadır. Âşık Mehmet, palamut, 

lüfer, mezgit, istavrit, kalkan, kefal, levrek, mersin, yayın, turna, tekir ve izmarit 

gibi balık çeşitleri hakkında bilgilere de yer verdiği eserinde, hamsiden hareketle 

yörenin balıkçılık kültürüne dönük en eski bilgilerden bazılarını da ortaya koyar. 

(Âşık Mehmed, 2007: 1027). 

Âşık Mehmet’ten sonra balığın bölge insanının hayatındaki yerine dönük 

detaylı bilgiler 17. yüzyılda Evliya Çelebi tarafından verilmiştir. 

Seyahatname’nin 2. cildinin 248b ve 255a varakları arasında 1640 tarihli 

Trabzon gezisine dönük bilgiler yer almaktadır. Bu bölümde diğer balıklarla 

birlikte hamsi ve etrafında oluşan kültür hakkında da tafsilatlı bilgiler verilmiştir. 

(Evliya Çelebi, 2011: 111-114). 

 
1 Doğu Karadeniz bölgesi antik dönem balıkçılık faaliyetleri ile ilgili olarak bk. (Strabon, 2000: 28-29; Işık, 

2001: 119; Arslan, 2005: 116-117; Güveloğlu, 2013; Bursa, 2007). 
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Kâtip Çelebi 1648 yılında yazmaya başladığı Cihannümâ adlı eserinde 

Trabzon havalisindeki deniz ürünleri hakkında bilgi verirken, Menâzırü’l-

‘Avâlim’de verilen bilgileri neredeyse aynen tekrar etmiştir (Kâtip Çelebi, 2013). 

Bu kaynaklar haricinde Osmanlı dönemi arşiv belgelerinin kapsamı içinde 

yer alan pek çok belgede bölge balıkçılığına dönük bilgi ve bulgu ile 

karşılaşmak mümkündür. 19. yüzyılın ortalarından itibaren bölgeyi ziyaret eden 

çok sayıda yabancı gezgin ve görevliden Fallmerayer, Teophile Deyrolle, 

William Gifford Palgrave ile H. Z. Longworth gibi isimlerin izlenim ve 

raporlarında balıkçılığa da yer vermişlerdir2. Bu kaynaklara ek olarak ilki 1869, 

sonuncusu ise 1904 yılında yayınlanan Trabzon Vilayeti Salnamesi’nin kimi 

yıllarında, yüzyılın sonlarındaki balıkçılık hakkında bilgilere yer verilmiştir. 

Cumhuriyet öncesinde Doğu Karadeniz balıkçılığı hakkında bilgi veren 

kaynakların ortak vurgusu, balıkçılığın iptidai yöntemlerle ve elverişsiz 

koşullarda yürütüldüğü yolundadır. Doğu Karadeniz kıyıları, sosyo-ekonomik 

hayatı olumlu anlamda dönüştürebilecek oldukça kıymetli zengin su ürünleri 

kaynakları sahip olmasına karşılık, özellikle 19. yüzyıl kaynaklarında, pek çoğu 

balıkçılıkla uğraşan kıyı ahalisinin ekonomik sorunların üstesinden gelmekte 

zorlandıkları vurgulanmıştır. 

2. CUMHURİYET’İN İLK ÇEYREĞİNDE DOĞU KARADENİZ’DE 

BALIKÇILIK 

Doğu Karadenizli balıkçılar Cumhuriyet’in ilk çeyreğinde de iptidai 

yöntemlerle avcılık yapmayı sürdürmüşlerdir. Giresun Sanayi ve Ticaret Odası 

tarafından 1933 yılında yayınlanan rapor incelendiğinde Giresunlu balıkçıların o 

yıllarda iptidaî yöntemlerle ve zor koşullarda avcılık yaptıkları anlaşılmaktadır. 

Raporda avcılıklarının tüm safahatlarında yalnızca kol kuvvetini kullanan 

balıkçıların av araç gereçlerini yenileyebilmelerine ve balık işleme ve muhafaza 

tesislerinin kurulmasına imkân tanıyacak kredilere duyulan ihtiyaç sıkça dile 

getirilmiştir. Bu yıllarda yörede avlanan balıklar dışarıya sevk edilemediği için 

balıkçıların kazançları oldukça düşüktür. 1924-1928 yılları arasındaki hamsi 

sezonlarında 265 ton hamsi rekoltesiyle 1928 yılı en verimli yıl olmuştur. 

Giresunlu balıkçıların hamsiden sonra en çok avladıkları balık olan palamut, 

aynı yıl sadece 13,5 ton civarında avlanabilmiştir. Yörede aralık ve mayıs ayları 

arasında yunus avcılığı yapan balıkçılar 1928 yılında 16 ton civarında balık yağı 

elde etmişlerdir (Cumhuriyetin 10 Yılında Gireson Ticaret ve Sanayi Odası: 84-

85). 

Yukarıdaki kayıttan da anlaşılacağı üzere Cumhuriyetin ilk on yılında 

Doğu Karadeniz kıyılarında balık sürüleri oldukça bol olmasına rağmen ve 

balıkçıların kullanmakta oldukları av araç ve yöntemleri ile bu bereketli 

 
2 Bu seyahatnamelerde Trabzon hakkında yer alan bilgiler hakkında bk. (Usta, 1999) 
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sürülerin çok azı avlanabilmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi hamsi başta olmak 

üzere balık sürülerinin kasım ve aralık aylarında bolluktan ötürü karaya 

vurdukları da olmuştur (Aça, 2016: 123).   

Fotoğraf-1: 1950’li yıllarda Giresun’da Aksu Deresinin denizle buluştuğu 

alanda sahile biriken hamsileri toplayan ahali. 

 

Balığın oldukça bol olduğu bu yıllarda balıkçılar avladıkları balıkları 

sadece yaşadıkları sosyal çevrede satabiliyor, uzak bölgelere gönderemiyorlardı. 

1929 yılında Giresun pazarında hamsinin okkası 1 kuruşa tenekesi 10 kuruşa 

satılıyor ve halk bolca balık tüketme imkânı bulabiliyordu. Kalkan balığının 

çokça avlandığı 1927 yılında balıkçılar avladıkları kalkanların okkasını 10 

kuruşa kadar düşürmüşlerdi (Sarısaman, 1999: 114). Bu yıllarda yörede avlanan 

balıkların yine yörede tüketilmesinin en önemli sebebi balıkların iç bölgelere ve 

özellikle de İstanbul’a uygun koşullarda gönderilmesini sağlayacak nakliye 

imkânının bulunmayışıdır. Alan araştırmalarımız sırasında görüştüğümüz 80 yaş 

üstü balıkçılar, avladıkları balıkları en fazla Samsun’a kadar götürdüklerini veya 

gönderdiklerini, bazı durumlarda balıkların değerinde satılmaması halinde pahalı 

nakliyeden ötürü zarar ettiklerini belirtmişlerdir (KK-1). Doğu Karadeniz 

tarımsal alanlarında balığın gübre olarak kullanılması, pazarlama ağındaki 

sorunun ne denli ciddi boyutta olduğunu göstermesi bakımından ayrıca dikkat 

çekicidir. 

Nesillerdir balıkçılık yapan ailelerin genç üyeleri, ailenin kıdemli 

üyelerinden öğrendikleri geleneksel usul ve yöntemleri sürdürürken, genç 

Cumhuriyetin kalkınma odaklı ekonomi politikalarında verimli şekilde 

kullanılabilecek tüm kaynakların değerlendirilmesi öncelikli hedefler 

arasındaydı. 
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3. BALIKÇILIK MESLEKÎ EĞİTİMİ VE BEŞİKDÜZÜ KÖY 

ENSTİTÜSÜ 

Kurulduğu andan itibaren sosyo-kültürel ve ekonomik politikalarını 

modern ilmî referanslara göre geliştirmeyi hedefleyen Cumhuriyet rejimi, su 

ürünlerinin bilimsel bir düzleme taşınması yolundaki ilk adımı 1928 yılında 

atmış ve Milli Eğitim Bakanlığı marifetiyle Marmara Adası’nda ilk oluşum 

ortaya çıkmıştır. 1931 yılında Baltalimanı’nda Balıkçılık Enstitüsü’nün 

kurulması hidrobiyoloji araştırmalarının kurumsal bir kimliğe kavuşması 

bakımından oldukça önemli bir adım olmuştur. 1937 yılında bu enstitünün 

kapatılmasından sonra 1951 yılında yine Baltalimanı’nda İstanbul Üniversitesi 

bünyesinde Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nün kurulması ile araştırmaların 

kurumsal boyutu genişlemeye başlamıştır (Üstündağ, 2010: 68; Zaman, 2005: 

35-36). 1933 yılından itibaren İsviçreli André Naville ve Alman Curt Kosswig 

gibi yabancı hidrobiyologların katkıları ile hızla gelişme gösteren kurumsal 

çalışmalar, balıkçılığa dönük bir meslekî eğitimden çok, deniz biyolojisi 

odağında gerçekleştirilmiştir.  

Balıkçılık odaklı fiili bir meslekî eğitim sürecinin henüz başlamadığı 

1930’lar Türkiyesinde Köy Enstitülerinin kuruluş amaçları arasında yer alan 

eğitim ve ekonomi arasındaki ilişkiyi güçlendirerek kalkınmayı bölgesel ve 

ulusal ölçekte sağlam temeller üzerine inşa etme, meslekî eğitim kapsamına 

balıkçılığın dâhil edilmesini anlamamıza yardım etmektedir. İsmail Hakkı 

Tonguç ve ekibi, enstitülerin kuruluş sürecinde yöresel/bölgesel dinamiklere, 

verimliliği artırılabilir potansiyel kaynakları da etüt etmişlerdir3. Nitekim 

Cumhuriyetin ilk çeyreğinde Doğu Karadeniz’de ve yurt genelinde balıkçı 

eğitimi konusunda yapılan ilk önemli faaliyet Beşikdüzü Köy Enstitüsü 

 
3 İsmail Hakkı Tonguç, Köy Enstitülerinin kurulmasından çok önce Türk toplumunun sosyo-ekonomik ve 

kültürel özellikleri ile uyumlu bir eğitim modeli geliştirmeye odaklanmış, Batı’nın kendi sosyo-kültürel 
bileşenleri ile geliştirdiği çoğu yöntemi, toplumunun sosyal ve kültürel kodları ile uyumlu biçimde ciddi 

anlamda revize ederek Resim, Elişleri ve Sanat Terbiyesi (1932) adlı çalışmasını kaleme almıştır. Tonguç’un 

takip eden çalışmalarında da ortaya koyduğu amaç, usul ve yöntemler, Köy Enstitülerinin kuruluş 
amaçlarında ve mahiyetinde önemli bir yere sahip olmuştur. Tonguç’un probleme verdiği şekle göre, 

eğitimin belli başlı ödevleri şunlardır: 1) Öğrenim çevresindeki modern olmayan maddi şartlarla çarpışmaya 

mecburdur. 2) Çevrede modern maddi birimlerin bulunmayışı karşısında bu yokluğu kendisi gidermek 
zorundadır. 3) Modern hayat zaruretleriyle uyuşmaz hareket tarzlarıyla ve bunların, eğitim işlerine 

hükmeden eski kuşaklar üzerine yaptığı tesirlerle çarpışmak zorundadır. 4) Eğitimi, cevrede bilfiil 

bulunmayan modern uygarlığın vekili gibi sayarak o uygarlığın fikri temellerini öğrenciye vermeye 
mecburdur. Bu temelleri asıl olanlarla tarihi şartlarla gelip geçecek ve değişecek olanları birbirinden ayırt 

edecek bir seviyeye getirecek şekilde, öğrenciye bildirmesi lazımdır. 5) Türk halkının, Türk ve İslam 

mirasını, romantizme düşmeksizin, değerlendirecek şekilde benimsemesini öğrenmesi; gelenekleri, 
geleneksel olmayan araçları kullanarak yaratıcılığı harekete getirecek şekilde aşılaması lazımdır. 6) Modern 

öğrenim alanlarında gerekli genel, teknik ve meslekî eğitimi vermesi; bu eğitimi okul mezunlarının iyi 

işleyen bir ekonomik sistemdeki boş yerleri sadece doldurmakla kalmayıp böyle bir sistemin kendisini 
kurma ve teşkilatlandırma seviyesine onları getirecek şekilde sağlaması lazımdır. 7) Bu ödevlerinin manevi, 

kültürel, psikolojik, sosyolojik ve pedogojik yönleri üzerinde gereken bütün araştırmaları yapması lazımdır. 

(Konuyla ilgili bir değerlendirme için bk. (Kirby, 1962: 89-93.) 
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bünyesinde formel bir balıkçılık eğitiminin başlatılması olmuştur4. 1939 yılında 

Beşikdüzü’nde faaliyet göstermeye başlayan Eğitmen Kursu’nun 1940 yılında 

enstitüye dönüştürülmesi ile ilk etapta 25 öğrenci ile faaliyetlerine başlayan 

Beşikdüzü Köy Enstitüsü kısa süre içinde öğrenci sayısını ve program 

çeşitliliğini artırmıştır.  

Fotoğraf-2: Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç 

 

İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç, Beşikdüzü Köy 

Enstitüsü’ne kuruluşu sürecinde Hürrem Arman’ı müdür olarak görevlendirirken 

“Deniz sizin tarlanız olacak.” diyerek bu okulun eğitim programları içinde 

balıkçılığın ayrıcalıklı bir konuma sahip olması gerektiği telkininde 

bulunmuştur. Hürrem Arman, Beşikdüzü’ne ulaştıktan sonra okulun balıkçılığa 

yöneliş sergüzeştinin ilk zamanlarını anılarında şöyle anlatır: “Balıkçılık yok 

denecek kadar azdı. Bomba ile avlanılıyordu. Bu yüzden elleri, kolları kopmuş 

insanlar gösteriyorlardı. Eğitmen adaylarıyla, geldikleri ilk günden beri balık 

konusunu konuşuyordum. Gümüşhaneliler dışında hepsi kıyı adamı idi. Birçok 

şeyler öğrendim. Bir sabah yoklamasında, Karadenizlilere “Geçimini, bir süre 

de olsa, balıkçılıkla sağlamış olanlar bu yana ayrılsınlar.” dedim. Çoğu, bir 

angaryadan korkarak aralarında bakıştılar. Konuyu biraz açıklayınca, Adem 

Baykuş adlı, uzun boylu, levent bir delikanlı, sıradan ayrıldı ve “ Ben bu işten 

anlarım, mudirim.” dedi. “Birkaç anlayan arkadaşını daha seç.” dedim. Dört 

 
4 Köy Enstitülerinin açılacağı yerler belirlenirken Doğu Karadeniz’de en kuvvetli aday, projenin mimarı olan 

Maarif Vekili Hasan Âli Yücel’in memleketi olan Görele idi. Yöre halkının okul için ayrılması planlanan 

araziyi devretmek istememesi üzerine dikkatler Trabzon’a çevrilmiştir. Dönemin Trabzon Valisi Refik 
Koraltan’ın da desteğiyle önce Sürmene’ye, sonra Beşikdüzü’ne odaklanılır. Beşikdüzü’nün hem Trabzon’a 

hem Giresun’a hem de öğrenci potansiyeline sahip Tonya ve Şalpazarı ilçelerine yakın olması bu tercihte 

etkili olur.  
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kişi daha Adem’e katıldı, beraber müdür odasına gittik. Bu konuda sohbete 

başladık. Verdiğim köylü sigarasını yanımda içmek istemediler. Zorladım. Sonra 

kahveleri de beraber içtik. Onlara “Bizim bildiklerimizi biz size, sizin 

bildiklerinizi de siz bize öğreteceksiniz. Yakında enstitü öğrencileri gelecek, 

onların balıkçılık öğretmenleri de siz olacaksınız. Söyleyin bakalım nasıl araçlar 

gerekli?” dedim. O gün kısa bir araştırma ve pazarlıktan sonra, bir kayık, bir 

molozma5 ve bir de sargan ağı aldık. Ertesi gece, ay karanlığında balığa 

çıktılar. Bu ilk geceyi ve duyduğum heyecanı hiç unutamıyorum. Sanki Adem’in 

ekibi Karadeniz’i fethe çıkmıştı. Ben hep kıyıda idim. Kürek sesleri artık 

duyulmuyordu. Ama ben denizin karanlığına bakarak, üst üste yaktığım sigara 

dumanları arasında hayaller kuruyordum. “Karadeniz sizin tarlanız olacak. 

Enstitülerin balık ihtiyacını siz sağlayacaksınız. Gübre, konserve fabrikası 

kuracaksınız”. (…) İlk on beş günlük raporda ve diğerlerinde, kilolar vererek, 

tutulan balık hesabını, olayları, önemseyerek yazdım. Bilmem kaçıncı rapordan 

sonra, verilen bir cevapta, bu kadar az ürünün bir anlam taşımayacağı, tonlarla 

balık tutmak için gereken her şeyin yapılması öneriliyordu.” (Arman, 1969) 

Fotoğraf-3: Hürrem Arman ve eşi. 

 

Anılarında da ifade ettiği gibi balıkçılık hakkında herhangi bir bilgisi 

olmayan Hürrem Arman, hayal kırıklığı yaratan ilk tecrübeleri takip eden süreçte 

gönüllüler, öğretmenler ve öğrencilerle birlikte balıkçılığın teknik ve ekonomik 

sorunlarını araştırmaya başlar. Talep üzerinde bakanlıktan balıkçılık uzmanı 

İsmail Özkul enstitüye gönderilir. Böylelikle balıkçılık şubesi öğrencileri, 

balıkçılığı teknik ve bilimsel bilgilerle öğrenme imkânı bulurlar.  

  

 
5 Barbun ağı. 
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Fotoğraf-4: Beşikdüzü ve Arifiye Köy Enstitülerinde balıkçılık eğitiminin gelişmesine 

önemli katkılar sunan İsmail Özkul’un yazarı olduğu kitabın kapak görseli. 

 

Beşikdüzü’nde balıkçılık eğitimi ve uygulaması yolunda hedeflere 

ulaşılmaya başlanmasından sonra İsmail Hakkı Tonguç’un balıkçılık uzmanı 

İsmail Özkul’u 1941 yılında Arifiye Köy Enstitüsü6’ne görevlendirmesi ile 

Beşikdüzü ve Arifiye Köy Enstitüleri, Türk eğitim tarihinde balıkçılığa dönük 

profesyonel eğitim verilen ilk iki okul olarak tarihe geçmiştir. (Türkoğlu, 2004: 

212; Bilecik, 2012: 36-37). 

Hürrem Arman, balıkçılık şubesindeki ekibiyle birlikte hazırladığı 

“Balıkçılık Mesaisinin Ana Hatları Hakkında Rapor” ile bölge balıkçılığına 

dönük oldukça kapsamlı tespit ve öneriler ortaya koymuştur. Raporda 

Beşikdüzü’nde oluşturulacak balık sanayiinin olumlu etkileri şu şekilde 

belirtilmiştir: 1) Avlanan balıktan mahallinde istihlâk edilemeyenler ve 

pazarlarda satılamayanlar heder olmayacaktır. 2) Bu mıntıkadaki Harşit ve 

Melet çaylarının meşhur tirsi balıklarından yapılacak tuzlamacılık, konservecilik 

ile mersin balıklarının havyarcılığı (siyah havyar) inkişaf edecektir. 3) Fakir 

olan bu mıntıka halkı, Enstitünün yanı başında ve ona bir yardımcı olarak 

memleket servetini işletmekle müteneffih olacaktır (Arman, 1969). 

Tüm eğitim şubelerinde uygulamalı eğitim verilen enstitüde, balıkçılık 

eğitimine dönük öncü teşebbüsler sonrasında arzu edilen sonuçlara 

ulaşılamaması çok daha profesyonel bir usta öğreticiye duyulan ihtiyacı 

artmıştır. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla balıkçılık şubesinde görev yapmak 

 
6 Arifiye Köy Enstitüsü bünyesinde başlatılan balıkçılık eğitiminin uygulama avlağı Sapanca Gölü ve zaman 

zaman da İzmit Körfezi olmuştur. Arifiye’deki balıkçılık eğitimi sürecinin detaylı sergüzeşti için bk. (Balkır, 

1974: 247-265). 
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üzere, Trabzon’un batı hattındaki en önemli balıkçılık merkezi olan 

Çarşıbaşı’ndan (İskefiye) Fehmi Savaşer ile “usta öğretici” olarak anlaşmaya 

varılır. Nesillerdir balıkçılık yapan bir aileye mensup olan Fehmi Reis mesleği, 

balıkçıların yegane yetişme biçimi olan usta çırak ilişkisine dayalı enformel bir 

süreçle ailesinin kıdemlilerinden öğrenmiştir. İronik bir biçimde Doğu 

Karadenizli balıkçılar, Beşikdüzü Köy Enstitüsü çatısı altındaki kısa süreli 

meslekî eğitim dönemi istisna olmak üzere, meslekî bilgilerini bugün de aynı 

usulle edinmektedirler. Bu usül, sadece balıkçı reisinin yetişmesi sürecinde 

değil, balıkçı gruplarındaki tüm katılımcıların rutin avcılığı öğrenme süreçleri 

için de geçerlidir7.  

Fotoğraf-5: Fehmi Reis, öğrencileri ile ağ donatma ve tamir etme eğitimde.  

  

(Kaynak: Erdinç Kalay Arşivi) 

Enstitü yönetiminin 1.500 lira borçlanarak ilk balıkçı teknesini alması ile 

birlikte pek çoğu ailelerinden ötürü balıkçılığa aşina olan öğrencilerle birlikte 

 
7 Balıkçılar, ekolojiye avcılık süreçlerine dönük bilgileri dinamik, katılımlı bir eğitim süreci ile edinirler. Doğu 

Karadeniz’de pek çok balıkçı, ustalarının babaları olduğunu, ağ donatmaktan ideal avlağı bulmaya kadar pek 

çok bilgiyi onlardan uygulamalı biçimde öğrendiklerini ifade etmektedirler. Dinamik eğitim sürecinde 
balıkçılar, meslek etrafındaki kültürel birikimden de haberdar olmakta, bu birikimi kültürel miras (baba 

mirası) olarak kabullenmekte ve muhafaza etmeye çalışmaktadırlar. Çarşıbaşılı reislerden Ali Küçük (KK-

2), bir reisin yetişme süreçlerinden bahsederken şunları söylemiştir: “Bir kişinin reis olabilmesi için 
öncelikle birkaç yıl tecrübeli reislerin yanında pişmesi gerekir. Önce tekneyi seyrettirme, limanlara 

yanaştırma ve kaldırmayı öğrenmesi gereklidir. Daha sonra teknenin balık bulucu teknik donanımlarını 

kullanmayı öğrenmesi gerekir. Sonraki önemli husus denize ağ sarmayı öğrenmelidir. Öyle ki balıkçılar 
arasında ‘Baş başa gelmek’ olarak adlandırılan husus becerilmelidir. Yani ağ sararken botu düşürdükten 

sonra tekrar bota ulaşacak şekilde ayar yapmak önemlidir. Eğer bu beceri yoksa av yapılamaz ve ağlar 

birbirine karışır toplaması büyük sıkıntı olur. Ayrıca reislik yapacak kişinin avlandığı bölgelerin dip yapısını 
da öğrenmiş olması gerekir. Eğer dip yapısını bilmezse dibi bozuk yerlere ağ atar; bu noktada ya ağ 

parçalanır ya da tamamen dipte kalır. Bu hususta “İlişkana sarmış.” derler. İlişkan dibi bozuk yer demektir. 

Bu yüzden öncelikle eco-sounderi (reislerin deyimiyle dip radarını) kullanmayı öğrenmelidir.” (Ali Küçük, 
araştırmalarımızın tamamlanmasından sonra 54 yaşında vefat etmiş; meslekî mirasını erkek kardeşine ve 

oğulları devretmiştir.) 
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uygulamalı balıkçılık eğitimine başlanır. 29 Ekim 1944 tarihinde okulun demir 

atölyesinin usta öğreticisi Mustafa Demir öncülüğünde, Sürmeneli kayık 

ustalarından Ahmet ve Vahit Kaya tarafından yapılan ve “Tonguç” adı verilen 11 

ton kapasiteye sahip diğer bir balıkçı motoru denize indirilir.  

Fotoğraf-6: Enstitü için inşa edilen Sürmene takası tipindeki Tonguç adlı motor.  

 
(Kaynak: Erdinç Kalay Arşivi) 

Av filosunu güçlendirmek için başka kayık ve motorlar da alınır. Bunlar 

arasında en büyükleri 22 tonluk kapasiteye sahip olan ve Samsun-Espiye 

arasında nakliyecilik yapan “Karadeniz” adlı motordur. Bir diğeri ise Görele ve 

Trabzon arasında nakliyecilik yapan 9 ton kapasiteli “Kebir” adlı motordur. 

Enstitü bünyesinde balık satışları ve diğer şubelerin faaliyetlerinden elde edilen 

gelirlerin toplandığı bir döner sermaye kurulur. Bu yolla bölge balıkçılarını su 

ürünleri kooperatifçiliğine özendirici ilk faaliyetler de gerçekleştirilir. 1945 

yılına gelindiğinde okul, 2 balıkçı motoru, 1 nakliye motoru, 18 kayık, 2 hamsi 

ığrıbı, 1 palamut gırgırı, 3 manyat, 3 barabat, 3 molozma ve 30 kalkan ağı ile 

Karadeniz’in en büyük balıkçılık filosunu oluşturmuştur.  

Okulun ilk dönem öğrencilerinden O. Cemil Erkut balıkçılık faaliyetlerini 

şöyle anlatmıştır: “Balıkçı ekipleri tayfalar halinde çalışırlardı. Hamsi zamanı 

hamsiye çıkan tayfa bir ay süreyle denizde kalırdı. Bu sürenin sonunda ekibin 

okula dönmesiyle diğer ekip hamsiye çıkardı. Ekip hamsiye çıkarken yiyecek ve 

giyeceklerini yanlarında getirirlerdi. Okulun ihtiyacı karşılandıktan sonra 

fazlasını maliyetine halka satıyorduk. Bu satışlarımız büyük balıkçı motorları ve 

tüccarlarının hiç hoşuna gitmiyor, bizi tehdit ettikleri oluyordu. Bu işlerle 

ilgilenen müdür yardımcımız Fehim Akıncı tehditlere aldırmıyor, filoyu 

güçlendiriyordu. Halka ucuz balık ve hamsi satışımız devam ediyordu. Büyük 

balıkçılara karşı verilen bu mücadele halkımızın hoşuna gidiyor, bizi 
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desteklediklerine sohbetlerinde tanık oluyordum. Yapılan balıkhanede balıkları 

saklamak için atölyelerde yapılan fıçılara salamura olarak doldurulup diğer 

okullara gönderiliyordu. Böylece diğer okulların balık hamsi ihtiyacı 

karşılanıyordu (Kalay, 2010: 188-193). 

Anlaşılacağı üzere şube, kısa süre bir süre sonra kendi gereksiniminden 

çok balık avlamaya başlamış, okul bünyesinde balıkhanenin kurulmasının 

ardından, balık tuzlama ve salamura işine girişilmiştir. Öğrenciler balık tuzlama 

ve salamura tekniklerini de bu yolla öğrenmişlerdir.  

Fotoğraf-7: Av takımları ile avlanan balıklar öğrenciler tarafından çiroz ve 

tuzlama yapılmak üzere hazırlarken. 

 

(Kaynak: Erdinç Kalay Arşivi) 

Fotoğraf-8: Öğrenci uygulamalarından bir görünüm. 

 

 (Kaynak: Erdinç Kalay Arşivi) 
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Öğrenciler ek olarak deniz topografisi ve ekosistemi, fırtına takvimleri 

başta olmak üzere hava durumu, ağ donatma ve tamir (matiz/merhamet) etme, 

balık çeşitliliği ve bu çeşitlilikle uyumlu av araçları ile yöntemleri gibi temel 

konuları dinamik (uygulamalı) biçimde öğrenme imkânı bulabilmişlerdir. Tüm 

bu süreçlerde geleneksel ve bilimsel meslekî bilgi sentezlenmiş şekliye 

öğrencilere aktarılmıştır.  

Fotoğraf-9: Balıkçılık uygulamalarından bir başka görünüm. 

 

(Kaynak: Erdinç Kalay Arşivi) 

Satışa hazır hale getirilen balıklar piyasa fiyatlarının altında bölge 

insanının tüketimine sunulmuştur. Bu döneme kadar Doğu Karadeniz’in yüksek 

yerleşimlerine ulaşım ve maliyet sorunları yüzünden oldukça sınırlı miktarda 

ulaştırılabilmesi sebebi ile çoğunluğu hayvancılık ekseninde yaylacılık yapan 

ahalinin mutfak çeşitliliğinde balık yer almamakta idi. Enstitünün bolca 

yakalayıp piyasaya göre çok daha ucuz fiyatla tüketiciye sunduğu balıklar kırsal 

yerleşimcilerin mutfaklarında da yer bulmaya başlamıştır. Bölgenin yaşça 

kıdemli sakinleri bu durumu en yalın şekliyle şöyle ifade etmişlerdir: “Köylüler, 

çoluk çocuk balık yemesini öğrendi.” Balık tüketici fiyatlarının fark edilebilir 

biçimde düşmesi bölgenin hâkim balıkçıları arasında tedirginliklere sebep 

olmuştur. Okulun balıkçı filosuna nispetle çok daha az miktarda balık tutan 

balıkçıların fiyatlandırmaya dönük itirazları, okulun av takımlarından 

öğrendikleri yöntem ve tekniklerle daha fazla miktarlarda balık avlamaya 

başlamalarıyla sona ermiştir.  
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Fotoğraf-10: Beşikdüzü Köy Enstitüsü’nün balıkçılık filosu. 

 

(Erdinç Kalay Arşivinden) 

Okulun balıkçılık faaliyetleri bölge balıkçılarının kendilerini 

geliştirmelerinde de etkili olmuştur. Beşikdüzü’nden Tamer Deniz (KK-3), bu 

etkiyi ortaya koyan bir olayı şöyle anlatır: “Yoroz’un namlı reislerinden Lağoğlu 

Yaşar’ın takımıyla okulun hamsi motoru birbirlerine yakın hamsi avlarken, 

okulun takımı çokça balık yakalarken Lağoğlu hiç balık avlayamamış. Zeki bir 

adam olan Lağoğlu Yaşar bu işin sırrını bir süre sonra çözmüş. Meğer okulun 

ağı daha derinmiş. Bunun ağı küçük olduğu için balıklar alttan geçer 

giderlermiş. Samsun’dan ağ siparişi verip ağlarını büyüttükten sonra Lağoğlu 

da okulun motoru kadar balık yakalar olmuş.” 

2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’nin iki bloğa ayrılan dünyada 

tercihini Atlantik Bloğu’ndan yana kullanması yolunda ABD önderliğinde icat 

edilen siyasal projelerle oluşturulmaya çalışılan baskılar meyvelerini vermeye 

başlamış; bugün bile kitleleri büyüleme gücüne sahip “Yeni demokrasi” 

söylemleriyle Cumhuriyet’in kurucu ideolojisinden ve idealizminden 

uzaklaşılmaya başlanmıştır. 1946 yılında egemen siyasal figürlerce İsmail Hakkı 

Tonguç ve ekibinin görevden alınması ile sekteye uğratılan Enstitülerin hemen 

“Köy Öğretmen Okulları”na dönüştürülmesi ve 1954 yılında, “yeni 

demokrasi”nin sözcüsü siyasal iktidar tarafından, tamamen kapatılması 

Cumhuriyet’in kurucu ideolojisinin köye, köylüye, eğitime, kalkınmaya, 

muasırlaşamaya dönük hedef ve uğraşlarına itiraz eden kadroların en büyük 

kazanımlarından biri olmuştur. Köy Enstitülerinin kapatılmasından kısa süre 

önce 1951’de, Anadolu’nun farklı bölgelerinden gelen kız öğrencilerin 

toplandığı bir kız okuluna dönüştürülen Beşikdüzü Köy Enstitüsü’nün erkek 

öğrenciler odağında şekillenen diğer programları gibi balıkçılık eğitimi de 

işlevini yitirmiştir.  Kısa süre içinde balıkçılık filosunu ve kooperatif temelli 
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pazarlama ağını kurarak muasır meslekî eğitim yöntemleri ile nitelikli çalışanlar 

yetiştirmeye başlayan, faaliyetleri ile bölge balıkçılığının kaynak, yöntem ve 

teknik açılardan gelişimine katkılar sunan, bu katkılarıyla, başta itiraz eden, 

balıkçıların dahi desteğini alan ilk balıkçılık okulu anılarda kalmıştır.   

Fotoğraf-11: Beşikdüzü Köy Enstitüsü’nden mezun olan öğrencilerin 

diplomalarından örnekler. 

  

Beşikdüzü ve Arifiye Köy Enstitüleri bünyesinde yürütülen balıkçılık 

eğitimlerinin sona ermesinden yirmi yıl sonra 1973 yılında dönemin Türk ve 

Japon hükümetlerinin ortak kararıyla İstanbul Beykoz’da açılan İstanbul 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Sanat Enstitüsü bünyesinde Tokyo Üniversitesi su 

ürünleri uzmanlarının bilimsel destekleriyle su ürünleri ve avlanma bölümleri 

faaliyete geçirilmiştir. 1980’lerde İstanbul Denizcilik ve Su Ürünleri Meslek 

Lisesi adını alan okulun adı 2007 yılında tekrar değiştirilerek Barbaros Hayrettin 

Paşa Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi olmuştur. Günümüzde bu adla eğitim-

öğretime devam eden okulun zaman içinde sadece adı değişmemiş, öğretim 

programları da değişmiştir. Okulda “Su Ürünleri Yetiştiriciliği” ve “Balıkçı 

Gemisi Kaptanlığı” programlarında eğitim verilmekle birlikte geniş tabanlı bir 

meslekî balıkçılık eğitimi verilmemektedir.  

Yakın geçmişte balıkçılık meslekî eğitimine dönük başka teşebbüsler de 

olmuştur.  Örneğin Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarındaki bazı üniversitelerin 

yüksekokul ve meslek yüksekokulları bünyesinde “Balıkçılık Teknolojisi” 

bölümleri açılmıştır. Dalgıçlık, balıkçılık teknolojisi ve pazarlama alanlarına 

personel yetiştirmeyi amaçlayan bu bölümlerin pek çoğu, öğrenciler tarafından 

rağbet görmedikleri için uzun ömürlü olamamışlardır. Doğu Karadeniz’de 

faaliyet gösteren sekizi devlet biri vakıf olmak üzere toplam dokuz üniversitede 

bugün, balıkçılık özelinde meslekî eğitim veren herhangi bir akademik birimin 

bulunmaması bu sebepledir. Öğrencilerin söz konusu bölümlere rağbet 
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etmemelerinin temelinde “Balıkçı olmak için okumaya gerek yoktur.” kanaat ve 

algısı yer almaktadır.    

Antik çağlardan beri doğal kaynaklarının sınırlı olması sebebiyle oldukça 

zorlu bir bölge olan Doğu Karadeniz’de toplulukların en önemli beslenme ve 

geçinme kaynağı balıkçılık olmuştur. Balıkçılık bölgede bugün de on binlerce 

insanın yegâne geçim kaynağı olmaya devam etmektedir. Endüstriyel, geçimlik 

veya amatör ölçekte balıkçılık yaparak yaşamını kazanan Doğu Karadenizli 

balıkçı aileler, Türkiye’nin diğer kıyılarındaki balıkçılar gibi formel bir meslekî 

eğitimden mahrum edilmenin dışında mevzuat, stok ve tedarik, pazarlama, 

istihdam, sosyo-kültürel kimlik, statü ve temsil konularında da sahipsizdirler. 

Tarlası deniz olan binlerce aile, endüstriyel balıkçılığın finansal ve siyasal güce 

sahip “ağa”larının insafına terk edilmiştir.  

4. SONUÇ 

Meslekî eğitim programlarında teknoloji-ekoloji çatışmasının belirgin yan 

etkilerinden biri olan kaynakların sürdürülebilirliği konusunda farkındalık 

oluşturmayla başlayıp çözüm odaklı eylemlerle devam edecek sürecin inşa 

edilmesinde, mevcut meslekî eğitim kurumlarının yöntem ve yaklaşımlarının 

işlevsel nitelikte olmadığı açıktır. Bu itibarla belirtilen hassasiyetler odağından 

şekillenecek hedeflere ulaşabilmek amacıyla bütünüyle yeni bir meslekî eğitim 

sistemine duyulan ihtiyaç aciliyet taşımaktadır. Geleneksel ekoloji bilgisinin 

doğayı tanıma, tanımlama ve anlamlandırma pratiklerinden mahrum bir üretim 

sürecinin sebep olduğu ekolojik yıkım insanlığın geleceğini tehdit eder noktalara 

ulaşmıştır. Balıkçılık özelinde eğitimli ve duyarlı bir zümre, enformel yollarla 

bile olsa bu hassasiyeti ortaya koyabilecek türde kültürel ve meslekî bilince ek 

olarak dönüştürücü bir eylem potansiyeline sahiptir. Avlanma saatlerinin, av 

sahalarının ve av kotalarının sınırlandırılması gibi konularda sağduyulu bir 

işbirliğinin gelişmesi ancak kolektif bilincin eğitim yoluyla inşa edilmesi ile 

mümkün olacaktır. Meşrulaştırıcı düzenlemelerle evrensel kapsamından 

uzaklaştırılarak değerler eğitimi adı altında verilen inanç temelli telkinlerle 

yaklaşmakta olan akıbetin önünün alınamayacağı anlaşılmalıdır. Balıkçılık 

özelinde Beşikdüzü Köy Enstitüsü ile başlayıp Arifiye Köy Enstitüsü ile devam 

eden ve geleneksel bilginin bilimsel bilgiyle desteklendiği balıkçılık eğitiminin 

yeniden inşa edilmesi, savaş sonrası Türkiyesinin sınırlı olanakları içinde 

başarılabildiğine göre, hiç de uzak bir hayal değildir. 

Balıkçılık meslekî eğitimi, bir dizi yasal düzenlemeyle işlevsel ve tercih 

edilir hale getirilebilir. En yalın şekliyle profesyonel veya amatör denizci 

belgelerinin formalite kabilinde bazı sınavlarla dağıtılmasının önünü alacak, 

yalnızca diplomalı balıkçıların sektörde istihdamını mümkün kılacak bir dizi 

yasal düzenleme, mevzuat ve yönetmelik güncelleme konusunda mahir 

bürokrasimiz için hiç de zor olmayacaktır. Endüstriyel balıkçılık yapılan her 
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balıkçı teknesinde (gırgır, trol vb.) farklı görevlere sahip düzinelerce balıkçının 

istihdam ediliyor olması, istihdamın koşulu olacak balıkçılık meslekî eğitim 

programlarının potansiyelini anlamamıza yardımcı olacak türden bir olgudur.   

Belirtilen hususlara ek olarak,  

a) Balıkçılık mevzuatının güncellenmesi süreçlerinde karar alıcılara veri 

sağlar türde su ürünleri uzmanları ile balıkçılar arasında yıllardır süregelen fikir 

ayrılıklarının ve çatışmaların ortadan kaldırılarak, balıkçılık mevzuatına dönük 

kararların ortaklaşa alınabileceği sağduyulu bir atmosferin oluşturulması, 

b) Alınan kararların habitat, ekosistem ve stokların sürdürülebilirliğini 

sağlama odaklı olabilmesi, 

c) Özellikle endüstriyel balıkçılıkta görülen kıyasıya rekabetin, ekonomi, 

sosyoloji ve kültürel miras üzerinde yarattığı tahribatın, sektörü sekteye 

uğratmayacak eşitlikçi bir yaklaşımla telafi edilebilmesi, 

d) Özel teşebbüslerin tekeline ve dolayısıyla insafına terk edilmiş balıkçı 

ailelerinin, geçmişte etkili biçimde işletilen kooperatif benzeri kolektif 

teşebbüslere yönelerek finansal olarak özgürleştirilmesi,  

e) Büyük oranda geçimlik ölçekte balıkçılık yapan balıkçıların kabul ve 

uygulamalarında bugün de temsilleri ile karşılaşılan meslek odaklı kültürel 

mirasın, hâkim konumdaki endüstriyel balıkçılarca yeniden fark edilmesine ve 

yaşatılmasına katkı sağlaması gibi pek çok konuda orta ve yüksek öğretim 

düzeyli balıkçılık meslekî eğitim programlarının önemli görevler üstleneceği 

değerlendirilmektedir.  
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