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Denizin her türlü çilesini erkeklerden iki kat fazla çeken kadın balıkçılara yine kadınlar sahip 
çıktı. Yıllardır seslerini duyuramayan, söz sahibi olamayan kadın balıkçılara destek olmak 

amacıyla kurulan Kadın Balıkçılar Derneği’nin hedefleri çok büyük ve çok güzel.   

YAZI: ŞULE KAYA

**

Kabul edin ne varsa kadınlarda 
var. Yüzde 99’u kadınlardan oluşan 
Naviga ekibi olarak bu konuda 
mütevazı olamayacağız. Çünkü burada 
anlatacağımız gerçek anlamda bir 
kadın dayanışma hikayesi. Yıllardır 
minicik kayıklarda ekmeğini çıkarmaya 
çalışan, mesleğin her türlü çilesini 
çeken, cinsiyetlerinden ötürü her türlü 
ayrımcılığa maruz kalmalarına rağmen 
hiçbir şekilde sesini çıkaramayan kadın 
balıkçıların sesini duyan da, onlara sahip 
çıkan da yine hemcinsleri oldu. 2019 
yılında tamamı kadınlardan oluşan bir 
ekip tarafından kurulan Kadın Balıkçılar 
Derneği, kadın balıkçıların sorunlarına el 

atmakla kalmıyor, sektördeki yanlışlara 
da çözüm bulmayı amaçlıyor. Bunun 
içinde balık israfının önlenmesi de var, 
küçük ölçekli çalışan balıkçı ailelerinin 
sorunlarına çözüm olmak da. Derneğin 
yönetim kurulu Kübra Ceviz Sanalan, 
Huriye Göncüoğlu Bodur, Hikmet Neşe 
Görgün, Sevinç Konkuş, Özlem Katısöz ve 
Aslı Olgunlar’dan oluşuyor. 

Bu arada hemen hatırlatalım kadın 
balıkçıların çilesini ilk duyuran basın 
organlarından biri de Naviga olmuştu. 
Derneğin kurulmasına sebep olan 
bitirme tezini hazırlayan Ege Üniversitesi 
Araştırma Görevlisi Su Ürünleri Mühendisi 
Huriye Göncüoğlu Bodur’la 2014 yılında 

röportaj yapmış, denizin çileli kadınlarına 
seslerini duyurmaları için elimizden 
geldiğince destek olmuştuk. Açıkçası, 
kadın balıkçıların sorunları konusunda 
farkındalık yaratma girişimine küçük 
de olsa katkıda bulunmuş olmanın 
tatmini paha biçilemez. Kadın Balıkçılar 
Derneği’nin Başkanı Kübra Ceviz Sanalan 
konuyla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Kadın Balıkçılar Derneği nasıl ve 
ne zaman kuruldu? Nasıl bir araya 
geldiniz?

Kuruluş hikayemiz, bir yüksek lisans 
teziyle başladı. Ege Üniversitesi Su 
Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi 

Mavi gezegenin mavi kadınları
Huriye Göncüoğlu, 2007 yılında bitirme 
tezi olarak Türkiye’nin kadın balıkçıları 
ve sorunlarını seçince derneğimizin 
tohumu atıldı. Daha sonra Akdeniz 
Koruma Derneği ve Sualtı Araştırmaları 
Derneği’nin kurumsal destekleriyle kadın 
balıkçıların sorunlarına yönelik projeleri 
hayata geçirme fırsatı bulduk. Birleşmiş 
Milletler Küçük Destek Programı ve 
Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma 
Alanlarının Güçlendirilmesi Projesi’yle 
bu hikaye biraz daha büyüdü. Bu proje 
vesilesiyle tanışan, birbirleriyle çalışma 
tecrübesi edinen; deniz koruma, balıkçılık 
ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında 
aynı dertleri ve hedefleri olan kadınlar 
bir araya gelerek, yaklaşık dört yıl 
süren ‘birlikte çalışma, üretme’ fikri ve 
görüşmeleri neticesinde 8 Mart 2019 
tarihinde derneğimizi kurduk. İsmimizi 
ve ilhamımızı bu başarılı projeden alan 
Kadın Balıkçılar Derneği; özellikle deniz 
ve kıyı koruma alanları olmak üzere, 
korunan alanlar ve balıkçılık konusunda 
uzmanlaşmış kadınlar (kadın balıkçı, 
akademisyen, biyolog, siyaset bilimi, su 
ürünleri, ekosistem ve planlama uzmanı) 
tarafından kuruldu. 

Derneğinizin amaç ve misyonu nedir?
Derneğin dert edindiği konuların 

başında; denizel biyolojik çeşitliliğin 
azalması, ekolojik dengenin bozulması 
ve bu dengenin korunmasında önemli 
misyonu olan, denizden geçimini 
sağlayan özellikle kadın balıkçılar olmak 
üzere denizel sektörlerde çalışan tüm 
kadınların sosyal ve ekonomik sorunları 
geliyor. Bu nedenle misyonumuz; 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
ve geliştirilmesi amacıyla savunuculuk 
yapmak ve denizel sektörlerin 
sürdürülebilir kullanımına katkı 
sağlamak diyebiliriz. Ayrıca; ‘insanın 
doğa ile uyumlu olduğu, çevre dengesi 
ve biyolojik çeşitliliği koruyan, adil bir 
toplum için’ çalışmayı amaç edindik. 

Ülkemizdeki kadın balıkçıların 
yaklaşık sayısı ve sorunları hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Ülkemizin tüm kıyılarında, iç sularda 
ve baraj göllerinde kadınlar hem ticari 

hem de amatör olarak balıkçılık yapıyor. 
Ayrıca kadınlar balık yetiştiriciliği, 
işlemesi ve pazarlamasında da çalışıyor. 
Balıkçılık sektörünün hemen hemen her 
alanında kadınlar bu sektörün gelişmesi 
ve ilerlemesi için emek veriyor. Maalesef 
resmi kayıtlarda yer almadıkları için 
görünür ve bilinir değiller. Kadınların 
balıkçılıkta zaman içinde kazandıkları 
yetenekleri ve mesleki tecrübeleri tam 
olarak değerlendirememesi (cinsiyete 
dayalı ayrımcılığın etkili olması) erkeğin 
ekonomik olarak üretken ve etkin 
olmasına, görünür olmasına dolayısıyla 
da toplumda değer kazanmasına neden 
oluyor. Türkiye’de konuyla ilgili veri ve 

bilgi eksikliği mevcut. Bugüne kadar 
bölgede ulusal ya da yerel düzeyde 
yapılan projelerde, deniz ekosistemi ve 
içsu (göl, barajlar, nehirler, akarsular) 
çerçevesinde yapılan tüm ulusal ve 
uluslararası çalışmalarda sektördeki 
kadınlara yönelik faaliyetler göz ardı 
edilmişti. Kadın balıkçıları sosyal ve 
ekonomik olarak güçlendirecek bir yapı 
yoktu. Kadın Balıkçılar Derneği Türkiye’de 
öncülük yaparak balıkçılık ve denizcilik 
sektöründeki kadınları bir çatı altında 
topladı ve balıkçılık sektöründeki 30.000 
erkek ortaklı balıkçılık kooperatifleri 
merkez birliğinde kadın balıkçı komisyonu 
kurulmasına öncülük etti.
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Balık israfına önlemler

Derneğiniz sadece kadın balıkçılar 
değil küçük ölçekli aile balıkçılığı 
yapanların sorunları üzerine de 
odaklanıyor. Bu grubun yaşadığı 
zorlukları nasıl anlatırsınız?

Küçük ölçekli aile balıkçılığının 
en büyük sorunu; denizlerdeki balık 
miktar ve çeşitliliğinin azalması. 
Bunun nedenleri de istilacı türler, 
yasadışı avcılık, iklim değişikliği, yıkıcı 
endüstriyel balıkçılık ve deniz kirliliği. 
Dünya genelinde balık stoklarının   %31’i, 
Akdeniz’de ise   %85’i aşırı avlanma 
ile karşı karşıya. Bu durum geçimini 
balıkçılıktan sağlayan binlerce insanın 
yaşam kalitesini olumsuz etkilemek, 
gelecek kaygısı yaşatmakla beraber, 
balıkçılığın ve denizel ekosistemin 
sürdürülebilirliği üzerinde de olumsuz 
etkiler yaratıyor. 

Küçük ölçekli balıkçılığın 
yaşatılmasının bir ülkeye getirisi 
nedir?

Küçük ölçekli balıkçı, geleneksel ve 
çevreci bir sistemle, sadece geçimini 
sağlayacak miktarda avlanıyor. 
Dolayısıyla avlandığı miktarla av 
baskısına sebep olmadığı gibi, kullandığı 
yöntemlerle de ekosisteme zarar 
vermiyor. Küçük ölçekli balıkçının 
denizle kurduğu ilişki de farklı. Bu aynı 
zamanda bir kültür de demek. Denize 
zarar vermemesi gerektiğini biliyor 
balıkçı. Dünya genelinde 120 milyon 

Kadın balıkçılar artık daha mutlu

Cinsiyet eşitsizliğe dair ne gibi 
sorunlar yaşıyor kadın balıkçılar? 

Kadın balıkçılar, balıkçılığın erkek 
mesleği olarak algılanması (sektördeki 
yerleşik toplumsal cinsiyet rolleri) 
nedeniyle yapısal sorunlar yaşıyor. Kadın 
balıkçılar, tekne sahibi olmadığı için resmi 
kayıtlarda görünmüyor, ayrıca, balıkçılık 
kooperatiflerine katılamıyor ve ortak 
olamıyor. Dolayısıyla, kadın balıkçıların 
denizdeki emekleri fark edilmiyor, 
kayıt altına alınamıyor, kadın balıkçılar 
örgütlenemiyor ya da kooperatifte temsil 
edilmiyor, karar mekanizmalarında yer 
alamıyor. Sonuç olarak, kadın balıkçıların 
balıkçılık sektörü politikalarına varlıkları 
ve kararları yansımıyor.

Siz bu sorunlara nasıl çözüm bulmayı 
amaçlıyorsunuz?

Bu sorunlara çözüm arayışı yeni 
değil. Kadın balıkçılar, daha önce de 
belirttiğim gibi 2007 yılında Dr. Huriye 
Göncüoğlu’nun yüksek lisans tezi ile 
akademik bir çalışma olarak başladı. Az 
önce bahsettiğimiz üzere; 2010 yılından 
itibaren Sualtı Araştırmaları Derneği 
(SAD), Akdeniz Koruma Derneği (AKD), Su 
Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği gibi 
sivil toplum ve meslek örgütleri çatısı 
altında akademiden sahaya indi. Saha 
çalışmaları, kadın balıkçıların yaşam 
ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, 
görünürlüğü, örgütlenme kapasitesinin 
güçlendirilmesi gibi daha yapısal 

gereksinimlerin olduğunu ortaya 
koydu. Bu gereksinimlere çözümüne 
yönelik olarak 2019 yılı itibariyle 
çalışmalar kurumsal yapı kazandı. 2019 
yılında hem Su Ürünleri Kooperatifleri 
Merkez Birliği (SÜRKOOP) altında 
bir Kadın Balıkçı Komisyonu hem 
de Kadın Balıkçılar Derneği kuruldu. 
Dernek, Türkiye balıkçılık sektöründeki 
yerleşik toplumsal cinsiyet rol algısını 
değiştirmek için kadın balıkçılar ile 
birlikte eğitim ve savunuculuk yoluyla, 
kadınların işgücünde görünürlüğünü 
artırmak, kadınları kendi topluluklarında 
ve kendi yaşamlarında değiştirici 
olmaya teşvik etmek için çalışıyor. 
Bununla birlikte deniz ve kıyı 
ekosistemlerini korumak için yine 
savunuculuk, eğitim, iletişim çalışmaları 
gibi çeşitli faaliyetlerin yanı sıra çeşitli 
doğa koruma ve toplumsal cinsiyet 
alanlarında araştırmalar yapmak, bilgi 
üretmek ve paylaşmak için çeşitli 
faaliyetler yapmayı amaçlıyor.

Kadın balıkçılardan aldığınız geri 
dönüşlerden bahseder misiniz?

Örgütlü bir çatı altında aynı işi yapıp, 
aynı sorunları yaşayan hemcinsleri 
ile bir araya gelmekten çok mutlular. 
Bir araya geldiklerinde konuşacak, 
anlatacak çok şeyleri olduğunu 
görebiliyoruz. Yaşadıkları sorunların 
ortak dertler olduğunu bilmek ve bunu 
dile getirebildikleri ortamlarda bulunma 
şansını elde edebilmenin kıymetli 
olduğunu her seferinde ifade ediyorlar.

**
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insan geçimini balık avcılığından sağlıyor 
ve bu rakamın  %90’ını küçük ölçekli 
balıkçılar oluşturuyor. Sayıları büyük 
olsa da yakaladıkları balık miktarı, 
endüstriyel balıkçılıkta yakalanan balık 
miktarının çok ufak bir kısmı. Türkiye’de 
ise, 15.406 balıkçı teknesinden 13.868’i 
12 metreden küçük. Oysa her yıl 
yakalanan balığın yaklaşık  %10’u küçük 
ölçekli balıkçılar tarafından avlanıyor. 
Bu balıkçılığın yaşatılması hem yerel 
kalkınmaya katkı sunar hem de 
denizlerimizi korur. 

Mavi Gezegen Mavi İşler (MGMİ) 
Projesi’nden bahseder misiniz? Nasıl 
ortaya çıktı? Amacı nedir?

Kadın Balıkçılar Derneği olarak, deniz 
ekosisteminin iyileştirilip korunmasına, 
denizlerin ve biyoçeşitliliğin devamlılığına 
ve de denizle ilgili sektörlerde adil, 
bilinçli ve sürdürülebilir ekonomik 
dönüşüme olanak sağlayan, Mavi 
Ekonomi ve Mavi Sürdürülebilirlik 
ilkelerini benimseyerek yürüttüğümüz 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu 
ilkelerin ışığı altında, Birleşmiş Milletlerin 
desteği, SÜRKOOP, Kamer Vakfı’nın 
katkılarıyla Mavi Gezegen Mavi İşler 
projemizi hayata geçirdik. Bu projeyle 
gerek balıkçıları gerekse balıkseverlerin 

balık israfına farkındalığını yükseltmek, 
deniz varlıklarımızın bilinçli ve 
sürdürülebilir kullanılmasını teşvik etmeyi 
hedefliyoruz. Çünkü günümüzde balık 
israfı, bilinçsiz ve aşırı avlanma, tüketim 
alışkanlıkları, balıkçılık sektöründeki 
yetersiz ulaşım ve dağıtım gibi sorunlar 
yüzünden, avlanan balıkların 3’te 1’i 
satılamadığı ve ekonomik değeri düşük 
olduğu için korkunç boyutlara ulaşmış 
durumda. Biz de bu önemli balık israfı 
sorununa, çözüm yaratmak için balığın 
besin değerini koruyup uzun süreler 
bozulmamasını sağlayan, geleneksel 
bir işleme ve muhafaza etme yöntemi 
olan; ev yapımı kavanozda balık 
konserveleme şekillerini ülkemizde 
yaygınlaştırmayı başladık. Böylece hem 
balık israfına dikkat çekerek, insanları 
çözümün bir parçası olmaya teşvik 
ediyor, hem de lezzetli, sağlıklı, besleyici, 
doğal ve ekonomik olan ev yapımı 
konserve balığı yerli ve kentli ailelere 
yılın her döneminde yiyebilecekleri 
şekilde ulaştırıyoruz. Ev yapımı balık 
konserve tarifleri ve projemiz hakkında 
daha detaylı bilgiyi internet sitemizden 
bulabilirsiniz.

Dernek olarak yakın gelecekte 
hayata geçirmeyi amaçladığınız 
projeleriniz neler?

Yakın gelecekte, Mavi Gezegen Mavi 
İşler projemizin bir sonraki adımını 
atarak, yeni ve ‘mavi’ iş alanları 
oluşturmak için sosyal girişim başlatmayı 
planlamaktayız. Ayrıca denizel 
sektörlerde tüm tedarik zinciri boyunca, 
çok çeşitli alanlarda çalışan kadınlara, 
özellikle, aile balıkçılığının temelini 
oluşturan kadın balıkçıları güçlendirmek 
üzere çalışmalarımız devam ediyor 
ve edecek. Çünkü denizel sektörlerde 
çalışan kadınların karşılaştıkları 
toplumsal cinsiyet engelleri sebebiyle; 
çoğu zaman yönetim ve karar alma 
mekanizmalarında yer alamıyorlar ve 
en düşük pozisyonlarda düşük ücretli 
ve/ya gayri resmi, geçici ve/ya yarı 
zamanlı çalışıyorlar. Sermaye, kredi ya da 
eğitim fırsatları gibi ekonomik iyileşme 
için hayati önem taşıyan kaynaklara 
erişmek için hala mücadele ediyorlar. 

Hal böyleyken biz, Kadın Balıkçılar 
Derneği olarak, ‘Mavi Sürdürülebilirlik’ 
için toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği 
konularında, denizel sektörlerde çalışan 
kadınlara verebildiğimiz her türlü desteği 
vermek olmazsa olmazımız.

Kadın balıkçının çilesi
Türkiye’deki kadın balıkçıların 

seslerini ilk duyuran basın 
organlarından biri olmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Zira Kadın 
Balıkçılar Derneği’nin kurulmasına 
öncülük eden bitirme tezinin 
sahibi Huriye Göncüoğlu Bodur’la 
Naviga olarak altı yıl önce bir 
röportaj yapmış ve Şubat 2014 
sayımızda yayınlamıştık. Göncüoğlu 
röportajımızda kadın balıkçıların 
yaşadığı sorunları şu sözlerle 
anlatmıştı:

“Bu kadınlar yılda ortalama 
6,5 ay denize çıkıyor. 8-12 metre 
arası teknelerle sabaha karşı saat 
04:00 kalkıp ve çocuklarını evde 
bırakarak denize açılıyor, 11:00 
gibi karaya dönüyorlar. Ağlarını 
temizleyip balıklarını sattıktan sonra 
saat 15:00-16:00 gibi yeniden 
denize açılıyor ve 19:00 gibi karaya 
dönüyorlar. Bu kadınlar yıllardır o 
kadar zor şartlarda çalışmış ve o 
şartlara alışmış ki ‘zorluk’ kelimesine 
gülüyorlar. Ağ temizlemek ve 
kaldırmak, teknede rahat hareket 
edebilecek alanın olmamasının 
getirdiği zorluklar, tuvaletin olmaması, 
gece evlerinde çocuklarını bırakıp 
balığa çıkmak, yaz döneminde 
dört-beş ay teknede yaşamak, 
çocuklarını teknede yetiştirmek, 
hamileyken bile avcılığa devam 
etmek bunlardan bazıları. Ayrıca 
zor hava şartlarında ölümle burun 
buruna gelmişler, hamile iken denizde 
4-5 ay –kimileri tuvalet olmayan- 
teknede yaşamışlar, çocuklarını tekne 
üzerinde büyütmüşler. Düşünsenize 
kadınların arasında, balıkçılık yaparken 
denize çocuğu düşüp ölen var. Acı 
günler geçirmişler fakat denizden 
vazgeçmemişler.”

www.kadinbalikcilardernegi.org
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