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Sorumlu amatör balıkçılık
“O kadar seviyordu ki balık avlamayı, sabah uyanıp yataktan kalkınca ilk adımını
denize atmak istiyordu. Denize yakın bir kır evinde yaşıyordu… Eşini kaybetmişti.
Çok yetenekli bir mühendisti. Ne de çok sayılır ve sevilirdi. Şimdi o emekli, tek
başına ve biraz asabi…” sözleriyle başlıyor makalesine Yazarımız Ozan Veryeri ve
sonraki satırlarında amatör balıkçılığı tabiri caizse hakkını vererek yapan insanlardan
birini ve onun düşüncelerini paylaşıyor bizlerle… Denizlerimize, oranın sahipleri
canlılara, kendimize ve gelecek nesillerimize önce saygı duymamız gerektiğini,
sonra da bu işi layıkıyla yapanların kazançlarını gözlerimizin önüne seriyor. Ve
diyor ki “ ‘Ben’ yok ‘Biz’ var. ‘Haklı’ veya ‘Haksız’ yok. Ortak başarı ve başarısızlık
kriterleri var… Denizel kaynakların yönetiminde yıllarca T“ROL”ü eleştiren bizler
şimdi kendi “ROL”ümüzle yüz yüzeyiz.”

NESİMİ OZAN VERYERİ
Çevre Bilimleri Uzmanı
Sualtı Araştırmaları Derneği
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O kadar seviyordu ki balık avlamayı, sabah uyanıp yataktan
kalkınca ilk adımını denize atmak istiyordu. Denize yakın
bir kır evinde yaşıyordu… Eşini kaybetmişti. Çok yetenekli
bir mühendisti. Ne de çok sayılır ve sevilirdi. Şimdi o
emekli, tek başına ve biraz asabi…
Yıllar sonra tekrar sohbetteydik onunla. Azmak kenarında
okaliptüslerin altındaki bahçesinde amatör balıkçılıkla ilgili
söylediklerini dört kulakla dinledik…
Tecrübe Kalitesi: “Avlanılan türün nasıl avlanılması
gerektiğinin kitabını yazabilecek kadar usta biriyim.
Tecrübem ve bilgi kalitem üst seviyededir.” Yüzü mutluluk
saçıyor bunu söylerken.
Avlağa Sahip Çıkma: “Bu avlak ben ve benim gibi
burada yaşayan avcılara aittir. Dışarıdan gelenler yanlış,
aşırı av teknikleriyle avlağı bozarlar.” Gözlerinde tutkuyu
görüyoruz.

Varlığını deniz ve balıkla değerli kılan yaşlı adamın
yanından son kahve yudumları ardından ayrılıyoruz.
Amatör balıkçılıkta bırakın hedefteki av türünü korumayı,
insanların etkileşimlerine bir düzen getirmek bile bugün
bir sorun halini almıştır. Çatışmalar su üstünde olduğu
kadar sualtında da ciddi tartışmalara gebe… Sualtı
tüfeği ile avlanan amatör balıkçılar, kendi içlerinde,
diğer sektörler ile (profesyonel balıkçılar, dalış turizmi…)
avlanılacak tür, av yöntemi, zamanı ve mekanı konularında
fikir çarpışmaları yaşıyorlar.
“Amatör Balıkçılık” kavramı dünyada son 20, ülkemizde ise
son yıllarda yapan, satan, yiyen, yöneten, yönetemeyen,
seyreden, konuşan, anlatan, kavga eden, susan tüm
paydaşların gündemini meşgul eden bir konu. Bu konu,
akli ve vicdani yönden şekillenme sancıları yaşıyor.

Gözlem Gücü: “Avlanılan belirli boy ve türdeki canlıların geri
salınması gerekir çünkü ben bu deniz alanının özelliklerini
ve hassasiyetlerini bilirim. Onların benim kadar güçlü
değildir bağları buranın balıklarıyla, yosunuyla, tuzuyla.”

Dünya Gıda Örgütü (FAO), ağır abi olarak olaya el
koyuyor. Amatör Sorumlu Balıkçılık Teknik Rehberi’ni
üretiyor. Bu yayında Amatör Balıkçılık ve Doğa Kaynaklar
Yönetimi ekonomik, ekolojik, sosyal sorunları en ince
ayrıntısına kadar ele alınıyor. Sorunlara yumuşak geçiş
öneren ancak kasti faullere de yüksek ceza ve yaptırımlar
getiren yönetim usulleri tanımlanıyor.

Diğer Avcıların Av Stiline Tolerans: “Genel amatör
avcılar için önemli olan balık tutmaktır benim için önemli
olan doğru zamanda, doğru yerde, doğru boyda balığı
tutmaktır… En büyük balık en doğru balık değildir her
zaman. Denizin ana babasıdır bazı balıklar, onlar olmazsa
olmaz.”

Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Ulusal
Deniz Balıkçılığı Servisi Kurumu’nun (FEUS) Balıkçılık
Ekonomisi 2009 yılı araştırma çalışması raporu Mayıs
2011 tarihinde açıklanıyor. Bu verilere göre ABD’de
2000-2009 yıllarında her yıl sadece olta ile 12 milyon
kişi avlanmış.
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Amatör balıkçılık cirosu sadece Amerika Birleşik
Devletleri eyaletlerinde 2009 yılında tamamlanan
ölçümlere göre dayanıklı tüketim ürünleri, hizmet
ve servisler ile 50 milyar dolar değerinde bir alışveriş
ekonomisi ve 23 milyar, evet yanlış görmüyorsunuz,
milyon değil milyar dolarlık katma değer üretiyor. 327
bin birey bu aktivite sektöründe yarım veya tam zamanlı
iş imkanı bulmuştur. Rakamlar inanılmaz. 1990’lı yılların
sonunda yazılmış olduğunu hatırladığım bir makalede
sektörün dünya cirosunun 30 milyar dolar olduğu yazıyor
idi. Sektör inanılmaz bir hızla gelişiyor. O kadar hızlı ki
Avrupa ve dünyanın diğer ülkelerinde reel avcı sayısı,
yakalanılan balık türleri, boy ve miktarları hakkında
kaliteli ve ardışık bilgi bulmak güç.
Çok geniş mekanlara yayılan bu aktivitenin ekosisteme
etkisi 1980’li yıllara kadar dünya genelinde neredeyse
hiç önemsenmiyor. Akdeniz ve Avrupa’daki yöneticilerin
konuya dikkatini çekmek için bazı koy, nehir ve göllerde
daha önce karşılaşılmadık ekolojik kayıplar, değişimler
tetikleyici olmuş…
Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturalya gibi
ülkeler üzerine okuduğumuz makalelerden edindiğimiz
intiba yaklaşık olarak her 10 kişiden birinin amatör
balıkçılıkla ilgisinin olduğu yönünde. Amatör balıkçılık,
ekonomisi gelişen ülkelerde de ekonomisi gelişmiş olan
ülkelerdeki gibi kuvvetli olabiliyor.
Türkiye’de nüfus yaklaşık 74 milyon. Kıyı kent ve ilçelerde
yaşayan insan sayısı yaklaşık 42 milyon. Bu noktada

“Amatör Balıkçı” potansiyel sayısı tahmininde, dilerseniz
ben az konuşayım, siz çok anlayın…
Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu’nda
Türk Bilim İnsanı Komite Koordinatörü
Balıkçılıkla ilgili dünyada uzmanlaşmış kurumlar ciddi
çalışmalar yapıyor. Bugün Akdeniz’de hassas tür ve
habitatların korunması için Deniz Koruma Alanları
Yöneticileri Ağı oluşturulmuş durumda. Kısaca MEDPAN
olarak anılan bu kuruluş, 24 Kasım 2012 tarihinde
uluslararası uzmanları Antalya’da Deniz Koruma Alanları
Forumu’nda buluşturuyor. Avrupa Birliği Akdeniz Geneli
Balıkçılık Komisyonu (GFCM) ise ülkeler arası uygulama
farklılıklarını bir noktada uzlaştırma yolunda hatırı sayılır
çalışmalar yürütüyor ve yol alıyor…
Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) için yıl boyu
yaptıkları çalışmalarla Akdeniz’de balıkçılığın rasyonel
yönetimi için bilimsel tavsiye kararları üreten dört alt
komite var. Bunlardan biri olan Ekonomik ve Sosyal
Bilimler Alt Komitesi (SCESS) 2009 yılından beri bir Türk
bilim insanı Doç. Dr. Vahdet Ünal koordinatörlüğünde
çalışıyor. Bu komite 2010 yılında İspanya’da önemli bir
çalıştaya imza attı: GFCM Ülkelerinde Amatör Avcılığın
İzlenmesi Çalıştayı’nda çıktılar ve getirilen öneriler ilginç:
• Amatör avcılık altında yapılan yasadışı avcılık devam
ediyor
• Amatör avcılığın yönetimi için yeterli veri yok
• Bilimsel destek yetersiz
• İzleme ve kontrol çalışmaları için finansal kaynaklar sınırlı
• Paydaşlar arasında iletişim, empati, işbirliği zayıf

• Amatör avcılığa lisans sitemi getirilmeli
• Amatör avcılığa kurumsal ve politik destek arttırılmalı
•Amatör avcılığın geliştirilmesi ve araştırmalar
desteklenmeli
• Sorumlu amatör avcılığın geliştirilmesi için teknik
bir rehber hazırlanmalı ve GFCM ülkelerinde amatör
avcılığın sorumlu balıkçılık ölçeğinde geliştirilmesi ve
yönetimi sağlanmalı.
Amatör balıkçı ve çuvaldız
Profesyonel balıkçıya avlama hakkı verilen bir türü ben
neden avlayamıyorum? Peki, bu soruya yanıt arayalım…
Canlıların dünya üzerindeki yayılımı ve popülasyonları
üzerlerindeki baskıyı belgeleyen bilimsel yayın Kırmızı
Kitap ya da diğer adıyla “Red List” olarak bilinir. Kitabı
dünyanın dört bir yanından uzmanlar hazırlar. Dünya
Doğa Koruma Birliği (IUCN) yayınlar. Bu kitapta kocaman,
koyu ve renkli harflerle “Nesli ileri derecede tehlike
altındaki canlılar” tanımlıdır. Örneğin ülkemizde görülen
Orfoz, Epinephelus marginatus. Sistem, profesyonel kıyı
balıkçısına ağ ve paragat kullanma izni veriyor. Sadece bu
avlanma tekniklerine yakalanan canlı, nesli tehlike altında
tür ise de bu türü av olarak tekneye almaya izin var.
“Bu denizi seviyorum” diyen biz amatör balıkçıların
ekosistemin ölüm ve yaşamdan oluşan tahterevallisinin
ölüm ucuna var gücümüzle bastırmamız elbet ne spora
ne de denizciye yakışır…
Canım, bilimsel veri yok ki…
“Bilimsel veri olsun öyle inanalım” diyenlere birçok yanıt
geliyor. Ancak kişinin kendi fikrinden vazgeçmesi için ne
kadar ve nasıl bir bilim gerekir? Konu yine orfoz olsun
diyelim… Son dönemde Özel Çevre Koruma Fethiye
ve Göcek Körfezi Deniz Alanları’nda karış karış yapılmış
maraton ve sürekli araştırmalar neticesinde bilim insanları
bu kocamaaaannnn deniz alanında toplam 11 adet orfoz
tanımladılar. İşte bu “sadece” 11 adet orfozun henüz
ölmemiş ve avlanmamış olmaları bilimsel veridir. Bu 11
orfozun ekosistemde birer avcı aktör olarak yaşamaları
gereken ışık alan dip yüzeyde (littoral bentik) tutunabilen
çok az sayıdaki orfoz oldukları bilimsel veridir. Hangi
kanaate hangi bilimsel bakışla varmak gerek? Çözümün
sırrı bilimde mi yoksa niyette mi?
Azalan orfoz ve avcı balıkların boşluğunu Sokkan Balığı
gibi istilacı türler dolduruyorlar… Ekosistem tepetaklak
geliyor…
Dünyada bilinçli balıkçılık kavramı “Sorumlu Balıkçılık”
olarak tanımlanmış. Bu kavram bünyesinde herkes
kendinden ve diğer balıkçıların etkilerinden sorumlu.
“Ben” yok “Biz” var. “Haklı” veya “Haksız” yok. Ortak
başarı ve başarısızlık kriterleri var. Sürekli öğrenme ve
araştırma var. “Sorumlu Amatör Balıkçılık”. İşte bu
payedir, ayrıcalıktır.
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Türkiye denizlerinde amatör balıkçılıkta devrim yaratacak
kararlara imza atmak mümkündür. Ancak pilot uygulama
alanları olarak Saroz, Foça, Ayvalık, Gökova, Datça, Kaş
Fethiye Göcek gibi deniz koruma alanlarında, “Sorumlu
Amatör Balıkçılık” süreçlerine geçiş hedeflenebilir.
Gelişen dünya değerlerinde sonunda ya dağ bize
gelecek ya da biz ona gideceğiz. Denizel kaynakların
yönetiminde yıllarca T“ROL”ü eleştiren bizler şimdi
kendi “ROL”ümüzle yüz yüzeyiz.
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