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Öz 

Balıkçılık faaliyetleri insanların geçim kaynağıdır. Bu bakımdan bu kişilerin bu faaliyetleri tüm yıl 
boyunca devam ettirmeleri gerekmektedir. Bunun yanında rekreasyon balıkçılığı batı ülkelerindeki 
popüler boş zaman aktivitelerinden biridir. Rekreasyon balıkçılığı ciddi sosyal ve ekonomik değer 
katan bir aktivitedir. Bu araştırma niteliksel bir çalışma desenine sahiptir ve Aydın ili içerisinde denize 
kıyısı bulunan Kuşadası, Didim ve Didim/Akbük bölgelerinde tamamlanmıştır. Araştırmanın amacı, 
kendi tekneleri veya başkalarının tekneleriyle balıkçılık faaliyetinde bulunan ve yaşamlarını bu şekilde 
sürdüren kişilerin rekreasyon balıkçılık faaliyetinde bulunup bulunmadıkları, ayrıca yaptıkları 
balıkçılık faaliyetinde denizde yaşadıkları sorunları ortaya koymak amacıyla tamamlanmıştır. 
Araştırma sonuçlarına göre balıkçılık faaliyetinde bulunan kişiler rekreasyon balıkçılığı içerisine dahil 
olduklarını belirtmişlerdir.  
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Abstract 

Fishing activities are some certain people’s main means of living. In this regard, these people are 
required to carry on these activities all year round. In addition to this, recreational fishing is one of the 
popular leisure time activities in the western countries. Recreational fishing is activity that adds critical 
social and economic value. This research is a qualitative study design and is completed in Kuşadası, 
Didim and Didim/Akbük districts all of which have a coastline in Aydın province. The aim of this 
research is to reveal whether the people who are engaged in fishing activities with their own boats or 
with the boats of others and who make their livings in this way have been engaged in recreational 
fishing activities and whether they have experienced any problems at sea during their recreational 
fishing activities. According to the results of the research, it has been determined that the people 
expressing that they have been engaged in fishing activities have been involved in recreational fishing. 
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