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ÖNSÖZ 

Dünya Gıda Örgütü Sorumlu Balıkçılık Uygulama Standartları dokümanında 
“yaşayan sucul doğal kaynakları avlayanların sucul ekosistemleri akılcı usullerle 
koruma ve sahip çıkarak yönetme sorumluluğunu taşıdığı” tanımlamasında 
bulunmaktadır. Buna katılmamak mümkün değildir. 
  
Bu kaynak dokumanın ana amacı dünyada gelişmiş ülkelerde iyi bilindiği ve 
uygulandığı üzere, ekolojik, kültürel ve sosyo-ekonomik hassasiyetleri göz 
önünde bulundurarak sorumlu balıkçılık prensiplerini ortaya koymak ve ülkemizde 
mümkün olabildiğince yaygınlaştırılması için bir kılavuz oluşturmak. Sorumlu 
Balıkçılık Rehber Kitapçığı içeriği gönüllü uygulamaya dayalıdır. İçeriği, doğrudan 
veya dolaylı olarak sucul ekosistemleri etkileyen, bu kaynaklarla yaşayan, amatör 
balıkçılık kaynakları veya aktiviteleriyle ilişkili amatör balıkçılık sektörü ve onunla 
ilgili gönüllü ve resmi  kurumlar, organizasyonlar, ticari kuruluşlar ve şahıslara 
yöneliktir. 
 
Projenin çıktılarından biri olan bu kitapçık Dünya Gıda Örgütü Sorumlu Balıkçılık 
Rehber Dokumanı ile bir çok farklı benzeri ulusal ve yerel “En İyi Uygulamalar” 
rehber dokümanları incelendikten sonra, ilgili paydaşların da fikirleri alınarak 
özetlendiği anlaşılmaktadır. Kitabın yazımında konuyla ilgili bilim insanları ve 
kurumların görüşlerine danışılmış ve ülkemiz gerçekleri ile uyumlu olmasına özen 
gösterilmiştir. Elbette ki bu yayınla bireylerde davranış değişiklikleri önerilmekte 
ve beklenmektedir. Bunlardan bazıları belki ilk defa karşılaşabileceğimiz öneri ve 
tavsiyelerde bulunmaktadır. Sorumlu balıkçıların işte bu kriterleri ülkemizde artık 
göz önünde bulundurmaları gerektiği kanaatindeyim. Denizlerdeki canlı 
kaynakların tüketiminde elbette büyük ölçekli ve profesyonel su ürünleri 
avcılığının payı büyüktür ve ihmal edilmemelidir. Ancak sayıları gitgide artan 
amatör balıkçılarla ilgili daha önce tasarlanmış ve gerçekleşmiş bir proje 
olmadığından bu projenin bir başlangıç olduğunu ve bundan sonraki dönemlerde 
ilgili STK’lar ve Bakanlığımız olarak daha iyilerinin tasarlanabileceğine olan 
inancım büyük. 
 
Projeyi tasarlayan ve hayata geçirenlere teşekkür eder, bu yayının Türkiye’nin 
deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir balıkçılıkta faydalı ve yaygın bir 
şekilde kullanılmasını dilerim.  

 
Dr. Durali KOÇAK 

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü 
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TEŞEKKÜR 
 
Türkiye’de Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi projesi katılımcı ve paydaşların 
destekleri olmadan hayata geçmeyecek bir projeydi. Gerek hazırlık ve herekse yürütme 
aşamalarında önemli destekler aldık. Başta Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü olmak üzere, Kaş, Datça, İzmir ve 
İstanbul’dan denize duyarlı amatör balıkçılar ve profesyonel kıyı balıkçıları ile sivil 
toplum kuruluşlarından Geleneksel Balıkçılığı Yaşatma Derneği (GELBALDER), Kaş 
Sualtı Derneği (KASAD), Kaş Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği, Amatör Sualtı Avcıları 
Derneği ve WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) destek ve katılımları için 
teşekkür ediyoruz.    
 
Çok iyi bilindiği üzere, elbette sadece proje fikri ve proje yürütme azmi yetmiyor. Küçük 
Ölçekli Projeleri Destekleme Programı (GEF-SGP) ve MedPAN Vakfı’nın maddi 
destekleri olmadan bu projenin hayat geçmesi mümkün olmayacaktı. Bu bakımdan her 
iki kuruma ve özellikle GEF-SGP Koordinatörü Gökmen ARGUN ile MedPAN 
yöneticileri Marianne ROMANI ve Marianne LANG’a gösterdikleri yakın alaka ve 
sabırdan ve harcadıkları mesaiden dolayı ayrıca kendilerine teşekkürü borç biliriz.  
 
Ülkemizde balıkçılıkla ilgili resmi otorite olan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne başta Genel Müdür Dr. Durali KOÇAK ve 
Koruma Dairesi Başkanı Turgay TÜRKYILMAZ olmak üzere dahil olan tüm Genel 
Müdürlük personeline projeye sağladıkları önemli destek ve her aşamada 
katılımlarından dolayı özellikle teşekkür ediyoruz.   
 
Ülkemizde kendi alanında bir ilk olacak sorumlu amatör balıkçılığın geliştirilmesi 
konusunda gerek SAD bünyesinde gerek dışında gönüllü ve profesyonel destek veren 
adını sayamayacağımız pek çok doğa dostu, akademisyen ve uzmana ayrı ayrı 
şükranlarımızı sunarız. 
 

 
Nesimi Ozan Veryeri 

Proje Yürütücüsü 
SAD-EKOG 

 
Mart 2013  

Karaburun, İzmir 
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1. GİRİŞ 
 
 
 
 
 
2. TANIMLAR 

Amatör Balıkçılık ve bunun sorumlu bir şeklide icra edilmesi 
konularının önemli ve hassas bir konu olduğunun farkında olarak, 
öncelikle konu etrafındaki tanımların doğru algılanması önemli. Bu 
bakımdan kitabın ilk bölümlerinde öncelikle bilimsel olarak dünyada 
genel olarak kabul gören tanımları vermekte fayda görüyoruz.   
 
 
Profesyonel Balıkçılık 

 

Amatör Balıkçılık 

 

Sorumlu Amatör Balıkçı  

Sorumlu Amatör Balıkçı (SAB) kıyı ve deniz ekosistemine etkilerini 
bilen, ekosistemi okuyabilen ve hangi türün avcılığını hangi teknik 
ve zamanda yapılabileceği tahlil bilgisine sahip, kanunlara uyarak 
avlanan, hatta bulunduğu ortamı analiz ederek ekosisteme daha az 
zarar vermek adına kanunla kendine izin verilen limitlerin bile altında 
avlanan ve denizi koruma sorumluluğuna sahip avcıdır. 

SAB av öncesi, esnası ve sonrası süreçlerde yarattığı etkileri bilir ve 
bunların yaratacağı sonuçların farkındadır (Arlingaus, 2005). 
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Kıyı Balıkçılığı 

 

Olta Balıkçılığı 

 

Paragat Balıkçılığı 

 

Pelajik Balık 

 

Demersal Balık 

 

 

3. SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA KATILIM NEDEN 
ÖNEMLİ? 

Dünyada amatör balıkçılık, ekonomik getiri, ekolojik baskılar, 
dünyada trendler (Arlingaus, 2006). 

 

4. AMATÖR BALIKÇILIK YÖNETİMİ 
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5. EKOSİSTEME DAYALI BALIKÇILIK YÖNETİMİ 

Klasik yöntem sadece balık stoklarına bakarak balıkçılık yönetimi 
idi. Dünyada gelişmiş ülkelerde artık çağdaş balıkçılık yönetimi 
yaklaşımı ekosisteme	  dayalı	  balıkçılık	  yönetimi kavramı kapsamında 
geliştirilmekte.  
 
Böyle olunca denizi ve amatör balıkçılığı seven biz amatör 
balıkçıların sonraki bölümde anlatılacak ekosisteme	  dayalı	  balıkçılık	  
yönetimini daha iyi algılamak için çok kısaca deniz ekosisteminin 
temel öğeleri ve önemleri hakkında bilgi sahibi olmamızda fayda 
var. 
 
 
5.1 Fitoplankton ve Algler 
 
Denizlerin birincil üretim basamağı alglerle birlikte fitoplanktonlar 
yani bitkisel planktonlardır. Denizlerdeki tüm beslenme ağının 
birinci basamakları olduklarından son derece önemlidir ve olumsuz 
etkilenmelerinden trofik seviyede bunların üzerinde yükselen tüm 
canlılar bundan olumsuz etkilenirler.  
 

 
Fotoğraf fitoplankton 
Fotoğraf alg 

    
5.2 Zooplanktonlar 
 
 

Fotoğraf zooplankton 
 
5.3 Çiçekli Bitkiler 
 
 
Fotoğraf Posidonia 
 
 
5.3 Omurgasızlar 
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Fotoğraf Omurgasız (ahtapot) 
Fotoğraf Omurgasız (istakoz) 

 
 
5.4 Balıklar (Kemikli ve Kıkırdaklı Balıklar) 
 
Fotoğraf Kemikli Balık (orfoz) 
Fotoğraf Kıkırdaklı Balık (kum köpek balığı) 
 
5.5 Deniz Memelileri 
 

Fotoğraf Fok 
Fotoğraf Yunus, Balina  

 
5.6 Deniz Kuşları 
 
Fotoğraf Tepeli karabatak 
Fotoğraf Ada martısı 
 

 

6. DENİZ HABİTATLARI  

6.1.Bentik Zon, Pelajik Zon, Littoral Zon (Güneş Alan Bölge):  
 
Çizim Littoral Zon 
Fotoğraf Bentik Zon 
Fotoğraf Pelajik Zon 
 
 
6.2. Lagünler, Deltalar ve Kıyı Kumulları 
 
Fotoğraf Lagün ve Delta 
Fotoğraf Kıyı Kumulu 
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6.3.Kayalık Uçurumlar, Sualtı ve Suüstü mağaraları ve Adalar 
 
 
Fotoğraf dik kayalık kıyılar 
 
2.4.Dip, Orta ve Yüzey Su Akıntıları (mevsimsel değişimler, 
rüzgarlar)   
 
 
2.5.Kıta Sahanlığı ve Derin Deniz (150-200 m. derinlik zonu ve 
derin deniz)   
 
 

7. EKOSİSTEM OKUMA 

 

Deniz Ekosistemini Tanıma ve Doğayı Okuma 

 

Bentik yapı ve göstergeler. 

Balık türlerinin varlığı. Azlığı veya çokluğu. 

Deniz kestanesi azlığı veya çokluğu. 

Sağlıklı posidonia deniz çayırlarının varlığı. 

Nadir canlıların varlığı veya yokluğu. 

 

Bir balık avında, eğer bulunduğunuz mekanda deniz kuşlarından 
Ada martısı (Larus audouinii), Tepeli karabatak (Phalacrocorax 
aristotelis) ve Küçük sumru (Sterna albifrons) görürseniz bu 
bulunduğunuz bölgede deniz ve kıyı ekosisteminin göreli olarak 
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bozulmadığını, denizin ve kıyının insan baskısından diğer yerlere 
göre daha az baskı gördüğü ve ekosistemin bozulmamış veya 
nispeten az bozulmuş olduğunun net göstergesidir. Zira Büyük 
gümüş martı (Larus cachinnans), Sumru (Sterna hirundo) ve 
Karabatak (Phalacrocorax carbo) insanların bulunduğu kalabalık 
ortamlara daha alışıktır ve insan varlığından daha az rahatsız olur, 
nispeten kirlenmiş deniz ve kıyılarda da bulunabilirler ve bu 
ortamlarda daha sık görülürler. Dolayısı ile yukarıda saydığımız ilk 
üç deniz kuşu bulunduğunuz ortamın deniz ve kıyı ekosistemin 
sağlıklı olduğunu, kirlenmediğini ve daha az insan baskısına maruz 
kaldığının iyi birer göstergeleridir. Ada martısı, Tepeli karabatak, 
Sumru ve Küçük sumru küçük boylu pelajik balıklardan başkaları 
ile beslenme şansı yoktur. Bu kuş türlerini koloni halinde ve ayrıca 
yuva yapmış olarak görürseniz alanın ekolojik anlamda son derece 
önemli ve korunması gereken bir bölge olduğunu aklınızdan 
çıkarmayın. Hele bir de denizde veya kıyıda yatmış olarak Akdeniz 
foku (Monachus monachus) görüyorsanız, o bölgenin çok az insan 
tarafından kullanıldığını, kıyıların bozulmadığını ve denizin hala 
temiz olduğunun çok önemli bir göstergesidir. Kısacası Akdeniz 
foku temiz ve sağlıklı kıyı/deniz ekosisteminin kuvvetli bir 
göstergesidir diyebiliriz. İşte bu tür alanları çok daha dikkatli 
kullanmalı ve insan baskısının artmaması yönünde bilinç 
oluşturmalıyız. Öte yandan, üreme ve yavru büyütme durumları 
hariç, bu türleri gördüğümüzde avlanmamıza devam etmememiz 
için bir neden yoktur. Gürültü yapmadan ve bu canlıları rahatsız 
etmeyecek mesafe bırakarak aynı şekilde balık avı veya sualtı 
avcılığına devam edebiliriz.  

 

Taşıma Kapasitesi   

Taşıma kapasitesi aslında sadece balıkçılık için değil, tüm diğer 
sektörler için geçerli olan bir kavramdır.  
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Kısaca taşıma kapasitesi; bir bölgedeki canlı veya cansız doğal 
kaynakların tüketimi veya kullanımında, söz konusu doğal 
kaynaklara zarar vermeden ve sürdürülebilir şekilde varlığını 
devam ettirmesini temin edecek azami kullanma miktarını işaret 
etmektedir. Bu alandaki balıkçı tekne sayısı, yakalanan su ürünleri 
miktarı şeklinde olabilir veya bir alanda doğal ortama ve türlere 
zarar vermeden suyun altında çekim yapacak azami dalıcı veya 
sualtı fotoğrafçısı sayısı da olabilir. 

Balıkçılık konusunda taşıma kapasitesi her bir deniz veya kıyı alanı 
için değişkenlik gösterir. Balığın bol olduğu açık denizlerde 
yüzlerce gırgır teknesi söz konusu alan için taşıma kapasitesi 
olabilir iken, örneğin Gökova’daki küçük ölçekli Boncuk koyu 
barındırdığı nadir ve korunan Kum köpekbalıklarından dolayı tek 
bir oltacının faaliyetinden bile olumsuz etkileneceğinden buradaki 
taşıma kapasitesi sıfır teknedir. 

 

Besin Zinciri, Trofik Seviyeler  

 

Üreme, Barınma, Avlanma 

 

Yerli Türler, Göçmen Türler, Egzotik Türler 

Aralarındaki etkileşim 

 

 

Sürdürülebilir Avcılık Nedir?  
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Boy ve Tür yasakları Neden Var?   

Boyda alt üst sınır ne anlama gelir?  

Aşırı ve yasadışı avcılık ne demektir?  

Baskı Ne demektir?  

Bazı Canlıların Nesli Neden Tehlike Altında? 

 

Deniz Ekosistemi Okuma   

Örnek Sorular ve Yanıtlar.  

Yara almış tür veya ekosistemi ayırt edici göstergeler. 

 

Buna göre avcının alacağı tedbirler, av metot ve niteliğinde deniz 
ekosistemi koruma lehinde yapacağı  yapabilme kapasitesi, balık 
ortalama boyuna bakarak  olta boyunu arttırma veya ufaltma ( çok 
genç veya anaç balığı avlamamak için usüller) doğru takımla hedef 
ava yönelme,  

İklim değişimi, yok olan flora, invasive türler….gibi konulara 
örnekler, 

 

Deniz Kuşlarını Okuma / Davranışlarına örnekler / Yanaşma 
Mesafesi gibi örnekler ilgi merak uyandıran –kitap deniz deyince kıyı 
kavramını da fark ettiren sevdiren bir yaklaşım izler, deniz 
kavramında hava, kıyı, iç sular, deniz dibi , deniz yüzeyi, orta su ve 
dip) 
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8. BALIKÇILIK YÖNTEMLERİ VE EKOSİSTEME ETKİLERİ 

 

Kıyı balıkçılığı, Bırakma, Paragat, Sepet 

 

Trol ve Gırgır 

 

Sualtı Avcılığı  

 

Sualtı avcılığı diğer adıyla zıpkınla balık avcılığı tarihte bilinen en 
eski aletli balık avı yöntemidir. Günümüzde pek çok ülkede ve 
ülkemizde gece fenerle ve/veya tüple etik dışı ve yasadışı olarak 
yapılıyor olsa da gerçek anlamda zıpkınla balık avı gündüz nefes 
tutarak hiçbir yedek hava kaynağı kullanmadan yapılan bir avcılık 
çeşididir. 

Avlanma yöntemleri içinde en çok efor gerektiren ve en zor 
olanıdır. Yüksek bir kondisyon, nefes tutma kabiliyeti, uzun 
mesafeler yüzebilme becerisi, cesaret ve avcılık yeteneği 
gerektirir. Bunun yanında deniz canlıları, meteoroloji, denizcilik 
gibi konularda yeterli bilgi birikimi ve tecrübesi gerektirmektedir. 

Zıpkınla balık avı seçicilik oranı en yüksek olan avlanma 
yöntemidir. Bunun temel sebebi avı bizzat görerek avlama ve 
dalmanın getirdiği sınırlamaların oluşturduğu avantajlardır.  

Bunları maddeler halinde incelersek; 

• Balıklar tek tek avlandığı için çok şanslı bir günde bile 
yakalanabilecek av miktarı sınırlıdır. 
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• Balığın avlanacağı sürü ister 2 balık ister 1000 balıktan 
oluşsun alınabilecek balık sayısı istisnalar haricinde 1 dir. 

• Sürdürülebilir avcılık için ilke olarak kabul edilen bazı 
bilinen kurallar vardır. Bunlardan bir tanesi bir balığın 
avlanmadan önce en az bir kez üremesi gerektiğidir. 
Diğer bir ilke ise üreme boyu ile en verimli zaman olan 
maksimum boylar arasındaki büyüklükteki balıkların 
avlanması gerektiğidir. Sualtı avcılığı bilinçli olarak 
yapıldığında bu ilkelere tamamen uygundur.  

• Görsel seçicilik ve tek tek avlanmanın bir sonucu olarak 
zıpkınla balık avında ıskarta/hedef dışı av oranı sıfırdır. 
İstenmeyen boy ve türde balığın yanlışlıkla avlanma 
ihtimali yoktur. İstenmediği takdirde koruma altındaki 
canlılar zarar görmez. 

• Yasal metodlar göz önünde bulundurulduğunda etik 
açıdan avın en çabuk öldüğü avcılık yöntemidir. Kısa 
süreli ölüm balığın çırpınarak enerji kaybetmesine ve 
erken bozulmasına da engel olur.  

• Sualtı avcılığı yapmak için başka canlıları öldürmek ya da 
acı çektirmek gerekmez. 

• Sualtı avcılığında fiziksel, kimyasal ya da biyolojik hiçbir 
kirletici istemeden de olsa geride bırakılmaz. Kurşun gibi 
ağır metaller ile petrol türevi kirleticiler (makina yağı, 
sintine suyu vb) deniz ortamında kalmaz. Hayalet ağlar, 
başıboş misinalar ve iğneler gibi pasif avcı materyaller ile 
henüz avlanmamış olan canlıları riske atılmaz. 

• Zıpkınla balık avında canlıların yaşam alanları zarar 
görmez. Av sırasında ve sonrasında, balıkların beslendiği 
ve ürediği alanlar tahrip olmaz. Mercan ve resiflerin yoğun 
olduğu özel yaşam alanları ile çok önemli bir ekosistem 
oluşturan deniz çayırı alanlarına zarar verilmez. Kayalıklar 
ve balıkların yuva olarak kullandığı yapılar, yumurta ve 
larvalar tahribe uğramaz. 
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• Yukarıda anlattığımız maddelerin yanında zıpkınla balık 
avının temel prensip ve yöntemleri zaten esasında bir 
takım özellikleri bünyesinde taşır. Temel fark olarak 
zıpkınla balık avında avantaj her zaman avdadır. Kaçma 
şansı yüksektir ve dalış başına vurulabilecek balık sayısı 
yüzdeye döküldüğünde oranın çok düşük olduğu 
görülecektir. Bunun yanında nefes tutarak yapıldığı için 
insanın ciğer kapasitesiyle inebileceği derinlik ve dipte 
kalabileceği sürenin oldukça kısa olduğu göz önünde 
tutulmalıdır. Zıpkınla balık avı diğer yöntemlerle 
karşılaştırıldığında insanın fizyolojisinden kaynaklanan 
avlanma derinliği sınırlaması ile doğal olarak derinde 
yaşayan pek çok türü de av listesinin dışında 
bırakmaktadır. 

 

Yasadışı Zıpkınla Balık Avcılığı ve Ekosistem Üzerine Etkileri 

 

Tek etik ve doğru sistem olmasına karşın nefesli dalışla sualtı 
avcılığı, dünyada ve ülkemizde zıpkınla balık avında kullanılan tek 
dalış yöntemi değildir. Özellikle dünyada gelişmemiş ülkelerde 
gece fenerle ve tüple ya da bunların farklı kombinasyonları 
şeklinde yasal olarak yapılabilmektedir. Ancak tüple gece veya 
gündüz yapılan zıpkınla av yöntemi ile kitlesel ölçekte balık 
vurulduğundan, özellikle dipte yaşayan taş balıkları stoklarının az 
olduğu ve ciddi yaralar almış ekosistemde, kabul edilmeyecek bir 
yöntem olduğu açıktır. Ülkemizde gece veya gündüz tüplü dalışla 
zıpkınla avlanmak mevzuatla yasaktır ancak bu yasak ne yazık ki 
yaygın olarak çiğnenmektedir.  

Gece yapılan avda balıklar fener ışığının etkisi ile oldukları yerden 
hareket edemezler. Gündüz derin sularda ürkek ve yaklaşması zor 
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olan balıklar geceleri daha sığ derinliklerde emek harcanmadan 
kolayca av olabilecek savunmasız bir hale gelmektedir. Sürü 
halinde özellikle kayalık bölgelerde uykuya yatmış (düşük 
metabolizmada) durumda olan bu balıklar gece fenerle balık 
öldüren  emek  hırsızları tarafından gerek tüplü gerek tüpsüz 
olarak katledilmektedir. 

Ülkemizde yoğun bir ticari balık akışı  sağlayan bu sistem denizde 
denetimi zor olduğu için büyük bir kitle tarafından yaygın şekilde 
yapılmaktadır. Özellikle güney bölgelerde organize ekipler halinde 
denizden restoran ve mezatlara ticari değeri yüksek balıklardan 
oluşan bir balık transfer ağı vardır. İllegal zıpkınlı ekipler  
ülkemizde o denli organize çalışmaktadır ki, malzemeler, balıklar 
ve kaçak avcıları oluşturan üç grup farklı kara araçları ve farklı 
deniz taşıtları le tüm transferleri yapmaktadır. Bu da yasadışı sualtı 
avcılığı denetimini zor bir hale getirerek ve hedef şaşırtarak 
sistemli bir şekilde gerçekleşmesine neden olmaktadır.  

Deniz ekosisteminde geri dönüşü olamayacak tahrip gücüne sahip 
bu etik dışı avcılık yönteminin en büyük hedefi ticari değeri yüksek 
olan türlerin anaç bireyleridir. Kaçış sansı tanımadan bu bireyleri 
kolay ve kitlesel bir şekilde yok etmek popülasyonların 
devamlılığını tehlikeye atmaktadır. Daha geniş çapta 
düşünüldüğünde türlerin neslinin tehlikeye atılması da söz 
konusudur.  

Bilinçli  ve yasal olarak uygulandığında seçici ve elit bir avcılık olan 
zıpkınla balık avı gece ve tüple yapıldığında ekosisteme zararı 
dışında insan hayatını da tehlikeye atabilecek önemli sonuçlara da 
neden olabilmektedir. 
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Zıpkınla Balık Avı ve Yasalar 

Ülkemizde bir amatör su ürünleri avcılığı  yöntemi olan zıpkınla 
balık avı mevzuatı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
belirli dönemlerde hazırlanan amatör amaçlı su ürünleri tebliği ile 
düzenlenmektedir. Bu tebliğe göre;  

• Zıpkınla avlanmak gün doğumundan batımına kadar 
yasaldır. 

• Turistik açıdan yoğun alanlar, askeri bölgeler, limanlar ve 
balıkçılığa kapalı alanlar dışında kalan alanlarda zıpkınla 
avlanmak serbesttir. 

• Tüp, nargile ve benzeri herhangi bir yedek hava kaynağı 
kullanmak yasaktır. 

• Kişi başı 5 kg toplam balık avlama limiti ve 1 büyük balıkla 
buna ek olarak 4 kilogram parça balık avlama limitleri 
geçerlidir 

• Orfoz ve lahozları içeren Serranidae familyasının büyük 
türlerinden avcı başına günde 1 adet ve 45 cm üzeri 
avlamak serbesttir. 

• Diğer amatör avcılık yöntemlerinde olduğu gibi  zıpkınla 
avlanan balıkların satışı yasaktır. 

• Her türlü gece zıpkınlı avcılık faaliyeti tamamen yasaktır. 
• İç suların tamamında zıpkınla avlanmak yasaktır. 

 

Zıpkınla Balık Avı ve Yarışmalar 

Pek çok amatör avcılık yöntemi ve spor faaliyetinde olduğu gibi 
zıpkınla balık avında da tüm dünyada ve ülkemizde yarışmalar 
düzenlenmektedir. Zıpkınla balık avı dünya çapında CMAS 
komitesinin desteklediği bir spor branşıdır ve yarışmalar bu 
komite tarafından düzenlenmektedir. Ülkemizde Ege ve Akdeniz 
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takımları bir arada, Marmara ve Karadeniz takımları bir arada 
olacak şekilde 2 farklı bölge şampiyonası yapılmaktadır. Bu 
yarışmalarda üst sıralarda olan takımlar  finalde Türkiye 
Şampiyonası’nda yarışmaktadırlar. Türkiye Şampiyonası’nda 
başarılı olan sporcular milli takım elemelerinden geçerek CMAS 
tarafından düzenlenen Avrupa-Afrika ve Dünya Şampiyonaları’na 
katılarak ülkemizi temsil etme hakkını kazanırlar. 

Ülkemizde düzenlenen zıpkınla balık avı yarışmalarında 
sporcular 4-6 kişilik takımlar ile katılım yapabilmektedirler. Her 
takımın bir adet bot hakkı, bir antrenör ve bir kaptan gerekliliği 
vardır. TSSF her bot için birer hakem atamaktadır. Bu hakemler 
kural ihlallerini denetlemektedir. Balıkların tür özelliklerine göre 
ağırlık ve adet sınırlamaları söz konusudur.  

 

Olta, Sırtı, Jig 

 

Sualtı avcılığı teknikleri. Zıpkıncılık ve ekosistemle ilişkileri.  

Sualtı tüfeği tip ve çeşitleri nelerdir. Tüfeklerin çalışma mantığı, 
hangileri ne tür avlarda kullanılır (havalı tüfekler, lastikli tüfekler, ahşap 
saplı tüfekler, kısa tüfekler, uzun tüfekler, makaralı tüfekler) 

Legal sualtı avcılık kuralları nelerdir? 

Neden gece av yapmıyoruz, fener kullanmıyoruz ve tüple 
avlanmıyoruz? 

Bu şekilde av yapıldığında deniz ekosistemine zararları nelerdir? 

Seçici av tekniği olarak sualtı avcılığının deniz korunan alanlarında 
ölçülebilir etkileri nelerdir?  
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Neden bazı alanlar zıpkınla balık avcılığına kapalı olmalıdır? 

 
 
9. ULUSAL MEVZUAT VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER  
 
Ülkemizde gerek profesyonel gerekse amatör su ürünleri avcılığını 
düzenleyen hukuki araçlar mevcuttur.  
 
Ulusal mevzuat temelinde  
 
Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Tebliği.  
 
Tebliğin önemi. 
 
 
 
 

10. IUCN KIRMIZI LİSTE NEDİR? NE ANLAMA GELMEKTEDİR? 

IUCN nasıl bir kuruluş, nasıl çalışır.  

Tür ihtisas grupları hakkında çok kısa bilgi. 

Bilimsel çalışmalara ve uzman görüşlerine dayanarak tüm dünyada 
geçerliliği kabul gören kırmızı listeler hazırlanır. Türkiye IUCN’e üye bir 
ülkedir ve IUCN kriterlerini dikkate alarak korunması gereken türleri ve 
habitatları koruma yönünde adımlar atılmaktadır. 

 

11. YERİNDE KORUMA VE YÖNETİM 

Deniz Koruma Alanı Ne Demektir?  

Ne İşe Yarar?  
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Nereleri Deniz Koruma Alanı ? Akdeniz’de kaç tane deniz koruma 
alanı var, bu alanlarda balıkçılık standartları bu kitapta anlatılanlarla 
nasıl ilişkili? Benzer mi?  

 

Fotoğraflarla desteklenebilir. Deniz Koruma Alanı örneği 

 

Deniz Ekosistemi Yerinde Koruma Yöntemleri (Teorik) 

 

Türleri öğrenmek önemlidir. İyi bir avcı avlayacağı ve 
avlamayacağı deniz canlılarını tür bazında iyi bilmek ve denizde 
bunları tanımak zorundadır.  

Aksi takdirde doğaya, deniz ekosistemine zarar verme şansımız 
ciddi derecede artar. Zira türleri tanımayan bir amatör balıkçı veya 
amatör sualtı avcısı av sırası veya hemen av sonrasında 
yakaladığı veya yakalayacağı canlıyla ilgili anlık karar veremez.  

Kritik türleri ayırt etme ve bu türlerin avlanmamasına ilişkin 
gerekçeler. 

 

12. AZALAN VE HASSAS TÜRLERİMİZ 

Kritiklik derecesine bağlı olarak nesli azalan deniz ve kıyı 
canlılarımız amatör avcılar tarafından iyi bilinmelidir. Bu bakımdan 
tümü olmasa bile belli başlı deniz ve kıyı canlıları Tablo 1’de 
verilmiştir. 

  Latince isim Tehditler IUCN kategori 
 Balıklar    
 Orkinos Thunnus thynnus 2 EN * 



SORUMLU	  AMATÖR	  BALIKÇILIĞA	  GEÇİŞ	  
	  

22	  

 Sinarit Dentex dentex 2-1-9 VU  
 Eşkina Sciaena umbra 2-1-9 VU 
 Minakop Umbrina cirrosa 2-1-9 VU 
 Orfoz Epinephelus marginatus 2-3-1-9 EN * 
 Beyaz lagos Epinephelus aeneus 2-3-1-9 NT 
 Bakalaryo Merluccius merluccius 2-3-1-9 VU 
 Küçük kaya balığı Pomatoschistus minutus 1-2-8 VU 
 Yeşil lapin Labrus viridis 1-2-8 VU 
 Deniz alası Salma trutta labrax 2 NE * 
 Mersin morinası Huso huso 2-3-1 CR 
 Acipenser gueldenstaedtii Mersin balığı 2-3-1 CR 
 Kum köpekbalığı Charcharias plumbeus 1-10-6 VU * 
 Büyük camgöz     
 Güneşlenen köpekbalığı Cetorhimus maximus 3-6 NE * 
 Deniz atı Hippocampus hippocampus  DD * 
     
 Memeliler    
 Akdeniz foku Monachus monachus 1-5-4 CR * 
 Şişe burunlu yunus Tursiops truncatus 3-4-6 NE 
 Çizgili yunus Stenella caureleoalba 4-6 LC 
 Liman yunusu Delphinus delphis 4-6  
 Karadeniz muturu Phocoena phocoena 4-6  
 İspermeçet balina Physeter macrocephalus 5 VU 
 Grampus balinası Grampus griseus  LC * 
 Su samuru Lutra lutra 1-3-4 NT * 
     
     
 Sürüngenler    
 İri baş deniz kaplumbağası Caretta caretta 1-4-5 EN 
 Yeşil deniz kaplumbağası Chelonia mydas 1-4-5 EN 
 Deri sırtlı deniz kaplumbağası Dermochelys coricea  CR * 
 Nil kaplumbağası Trionix tringuinis 1-3-4 NE * 
     
 Kuşlar    
 Tepeli pelikan Pelecanus crispus 1-4 VU * 
 Ada martısı Larus audouinii 1 NT * 
 Tepeli karabatak Phalacrocorax aristotelis 1 LC * 
 Küçük karabatak Phalacrocorax pygmeus 1 LC * 
 Akkuyuk kartal Haliaeetus albicilla 1-4 LC * 
 Balık kartalı Pandion haliaetus 1-4 LC * 
 Kara doğan Falco eleonorae 1-4 LC * 
 Küçük kerkenez Falco naumanni 1 LC * 
 İzmir yalıçapkını Halcyon smyrmnensis 1 LC * 
     
 Yumuşakçalar    
 Kancalı ahtapot Eledone cirrhosa  NE * 
 Misk Ahtapotu Eledone moschata  NE * 
     
 Kabuklular    
 Pina midyesi Pinna nobilis  NE * 
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 Minare Cerithium vulgatum  NE * 
 Şeytan minaresi Gourmys yulgata  NE * 
     
 Süngerler    
 Ticari deniz süngeri Spongia officinalis   
 Ticari deniz süngeri Spongia agaricina   
 Ticari deniz süngeri Hippospongia communis   
     
     
 Mercanlar    
 Kırmızı mercan Coralllium rubrum   
 Siyah mercan Gerdia savaglia   
     
 Çiçekli bitkiler    
 Deniz eriştesi Posidonia oceanica 1-7-8 LC ** 
  Zostera nolti 1-7-8 NE ** 
  Zostera marina 1-7-8 LC ** 
     

 
Tablo 1: Kıyı ve denizlerimizde nesli tehlike altında olan türler  
(Kaynak: IUCN, 2012) 
 
Azalmalarına neden olan etmenler  
1- Habitat bozulması veya tahribatı  
2- Aşırı avcılık 
3- Yasadışı avcılık  
4- Kasıtlı öldürme 
5- Ağlara takılarak ölme (sürüklenen ağlar veya hayalet ağlar) 
6- Hedef dışı avcılığa maruz kalma 
7- Demirleme 
8- Trol veya gırgırın dip sürütme etkisi 
9- Deniz ekosisteminde trofik seviyede ciddi değişimler 
10- Aşırı insan faaliyetleri ve rahatsızlık 
 
 
Tablo 1 deki türlerin azalmalarına neden olan etmenler ilgili 
sütunda önem sırasına göre verilmiştir.  
 
Buradan da anlaşılacağı üzere birçok tür için habitat tahribi ya 
da bozulması ile yasadışı ve aşırı avcılık en önemli tehdit nedeni 
olarak başı çekmekte. Ve listedeki türlerin hepsi ya dünyada 
nadir ve tehlike altında türlerdir ya da dünyada nesli tehlike 
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altında olmasa da ülkemiz deniz ve kıyılarında çok azalmış ve 
bizde artık nadirleşmiş türler konumundadır.   
 
Bilinçli ve sorumlu amatör avcıların yukarıdaki türlere zarar 
vermeyeceği, öldürmeyeceği veya yaralamayacağı aşikar. 
Ancak bilmeden bu canlıların yaşam alanlarında  
1- denizde tekneyle veya dalarken 
2- karada araçla veya yürüyerek  
 
bilerek ama farkında olmadan veya bilmeyerek de olsa 
rahatsızlık vermemiz mümkün olabilir. Bu türleri gördüğümüz ve 
özellikle ürediğini anladığımız bölgelerde mutlak şekilde avı 
bırakıp bölgeden uzaklaşmamız ve başka bir yerde avcılığa 
devam etmemiz sorumlu bir avcılık hareketi olacaktır. Yukarıda 
bahsettiğimiz türlerin üreme alanlarında değil isek veya etrafta  
yavruları görünmüyorsa yukarıda bahsettiğimiz gibi avlanmaya 
devam etmemizde bir mahsur yoktur.  
 
 
 

 
 

 

 

 
 

Fotoğraf ve çizimlerle desteklenecek. 

 

TEHLİKE	  
ALTINDA	  

KATEGORİSİ	  

	  

 
CR kritik derecede tehlike altında 
EN tehlike altında 
VU hassas 
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13. TEKNE DEMİRLEMELERİ VE EKOSİSTEME ZARARLARI 

 

Fotoğraf ve çizimlerle desteklenecek. 

 

14. KAYIP AV ARAÇLARI VE EKOSİSTEME ZARARLARI 

Hayalet ağın tanımı. 

Olumsuz etkileri.  

Hayalet Ağ Nasıl Olumsuz Etki Eder? 

Deniz dibinde kontrolsüz şekilde ve seneler boyunca sürekli olarak 
avlanmaya devam etmeleri sonucunda balık stoklarına ciddi 
olumsuz etkileri vardır. Amatör avcıların gözlemleri ve son 
zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarla hayalet ağların olumsuz 
etkileri çok yakından gözlenmektedir. Bu konuda alınacak en iyi 
önlem baştan ağların deniz dibine bırakılmaması ve takılmaları 
durumunda mümkünse sahipleri tarafından o anda çıkarılmaları, 
eğer mümkün değilse ilgili resmi kurumlar veya STK’lardan destek 
istenmesi ve ağın dipte kalmasına izin verilmemesidir.     

Bazen hayalet ağın Akdeniz foku (Monachus monachus) veya çok 
daha sıklıkla karşılaştığımız üzere iribaş deniz kaplumbağaları 
(Caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağaları (Chelonia mydas) 
hayalet ağlara takıldıkları ve akciğerli deniz canlıları olduklarından 
yüzeye çıkamayarak nefes alamadıkları ve boğuldukları 
gözlenmektedir. Akdeniz fokunun ülkemizde bilinen birçok ağa 
takılma örnekleri vardır. İzmir Foça ve Karaburun’da gerek yavru ve 
yetişkinlerin, Mersin Yeşilovacık’ta ise yetişkin bir Akdeniz fokunun 
hayalet ağlara takıldıkları ve bunların bazılarının ölümle 
sonuçlandığı bilinmektedir.     
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Hayalet ağa takılı bulunan canlılar yaşıyorsa ne yapılmalı? 

Hayalet ağa takılı balık hala canlı ise ......... 

...................................................................... 

 

Hayalet ağa takılı bulunan Akdeniz foku, deniz kaplumbağaları ve 
deniz kuşları bulunduğunda öncelik, akciğerli olan ve havayla 
soluyan bu canlıların acilen hava alabilecekleri şartların 
sağlanmasına verilmelidir. Müdahale işlem sırası şöyledir; 

1- Fok, kaplumbağa veya kuş su yüzeyinde ağa dolanık vaziyette 
ise, hayvana dokunmamaya özen göstererek ve ağı yukarı 
kaldırarak öncelikle canlının düzenli nefes alınması sağlanır.  

2- Bu garanti edildikten sonra kısa sürede bir bıçak veya başkaca 
kesici alet yardımıyla hayvana dolanmış ağ veya yaka ipi seri bir 
şekilde kesilerek hayvanın kurtarılması sağlanır.  

3- Canlı kendiliğinden gidiyorsa sorun yoktur ve başarılı oldunuz 
demektir.  

4- Ağ kesilmesine rağmen canlı bölgeden uzaklaşmıyor ise, bir 
süre daha bekleyin ve canlının kendisini toparlamışını bekleyin. 
Bu arada rahat nefes alıp almadığını da izleyin. Bu sürecin 
ardından toparlanıp giderse yine sorun yoktur. 

5- Ancak canlı ağdan kurtarıldıktan sonra üstüne zaman 
geçmesine rağmen hala toparlanamıyor ise canlı uygun şeklide 
tekneye alınır veya kıyıda ise doğrudan sahile aktarılır. İlkyardım 
ve kurtarma için konusunda uzman kuruluşlara haber verilir. 
Canlının başında beklenir.   

    

Çizim veya fotoğraflarla desteklenebilir. 
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15. SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIK ESASLARI 

 

Av Öncesi Yaklaşımlar 

Yol, Kamping, Barınma (çadırda, teknede) 

• Amatör balık avcılığı yapıyor isek, GTH Bakanlığından 
amatör avcılık ruhsatı almadan balık avlamam, ava 
çıkmam. 

• Amatör balıkçı ruhsatı olmayan balıkçı tespit edersem 
bunu ilgililere rapor ederim. 

• Mümkün olduğunca birlikte özel vasıta ile ulaşım 
alternatiflerine öncelik veririm. 

• Alanda varsa balıkçılık kooperatifi veya benzeri balıkçılık, 
kıyı-deniz koruma dernekleri veya kişilerin telefonunu 
araştırır.  

• Kıyı ve deniz dip yapısı deniz eriştesi yatakları, resifler ve 
potansiyel avlak alanlarını bilirim ve ona göre demir 
atarım. Deniz yataklarının bozulmamasına özen 
gösteririm. 

• Gideceğim yerler, kalacağım süre, yola çıkış ve seyahat 
planımı yaparım. Acil durumlar halinde irtibat bilgilerimi 
kendime yardımcı olabilecek kişi veya kişilere veririm. 

•  İlk yardım eğitimi alırım. İlk Yardım malzemelerini 
eksiksiz Acil Yardım çantasında taşırım.  

• Kıyı ve deniz alanıyla ilgili elde ettiğim bilgilere dayanarak 
uygun malzeme seçimini tamamlarım –kişisel ve avla ilgili 
olmak üzere.. 

• Deniz motorlu taşıtlarında 2 zamanlı motor ve 4 zamanlı 
benzinli motor, benzinli ve motorinle çalışan makine 
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emisyonları arasındaki farkı öğrenirim, buna göre bilinçli 
seçim yaparım. 

• Yakıt ikmali (benzin, mazot, gürültü ve yakıtla ekosistem 
ilişkisi) 

• Amatör balıkçının ses, koku, fiziksel varlık her türlü 
emisyon çıkartan cihaz, sualtında bırakılan av 
malzemeleri, üretilen atıklar, (kişisel malzemeler ve av 
malzemeleri) ing dokumde var. 

• avda tüketilecek yem seçimi mamun, patlıcan, sülünes, 
yavru balıklar gibi üzerinde baskı olan türleri bilmesi ve 
yem seçimini ona göre yapması, buna yönelik hassasiyet 
ve kurallar bilgisi ) ing dokumde var 

• Doğaya en az zarar veren davranış ve usulleri (kimyasal 
kirlilik katı ve sıvı atıklar, ağır metaller, sigara) lacivert 
dokumde var) ing dokumde var 

• Barınma (Tekne), doğada barınma usullerinin  
belirlenmesi. Dikkat edilecek konular  

 

Yerel ve genel bazda güvenlik ile alakalı yasaları bilmek ve 
uymak, 

Amatör balıkçılık sırasında yakalanan balık ve diğer su ürünlerini 
satmamak ya da başka türlü ticari yöntemler ile 
değerlendirmemek, 

Limitler içinde dahi olsa ihtiyaçtan fazla balık ya da su ürünleri 
yakalamamak, 

Her zaman aile ve yakınlar ile tüketilebilecek kadar su ürünü 
yakalamak geri kalanları yerel ve genel kanunlara uygun olarak 
sağlıklı bir şekilde denize bırakmak, 
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Kural dışı balıkçılık takımları bulundurmamak ve kural dışı 
yöntemler kullanmamak, 

İstisnasız her zaman yasalara uygun av teçhizatı kullanmak, 

Tüketim için balığı bozulmaya karşı korumak, buz ile muhafaza 
ederek iç organların bozulması ve tahrip olmasına engel olmak, 
hızlı tüketim ve ölü/bozuk balıkları çevreye bırakmamak, 

Çevreye atık bırakmamak, en iyisi hiçbir şeyi denize atmamak, 
bütün ekipmanları kaplarına/çantalarına koymak 
dönüştürülebilecek atıkları geri dönüşüm kutularına atmak, 

Mümkünse çıkan çöpleri ve diğer insanlardan geriye kalan çöpleri 
balıkçılık yapılan ortamlardan alarak konteynırlara atmak, 

Normalin üzerinde kirlilik, stresli ya da ölü balık gözlenmesi, yerli 
bilindik türler dışında türler gözlemlenmesi ve benzeri çevresel 
durumların süratli bir şekilde yetkili birimlere bildirilmesi, 

Yetkili birimlerden izin almadan yerel olmayan türlerin 
taşınmaması, alıkoyulmaması ve yerel türlerin içine 
karıştırılmaması, 

Balıkçılık sahalarına girerken kıyısal floraya zarar vermemek, 
bitkileri ezip tahribat vermekten kaçınmak, rıhtım iskele gibi 
yapıları inşa ederken doğaya zarar verebilecek ,yangına neden 
olabilecek davranışlardan uzak durmak 

aban hayatını rahatsız etmekten uzak durmak, özellikle su 
kuşlarına zarar vermemek, olta yem ve iğneleri kuşların yaşam 
ve üreme alanlarından uzak tutmak, 

Mümkün olduğunca küçük kurşun kullanmak, mümkünse ağırlık 
olarak kurşun maddesine alternatifleri (seramik v.b.) tercih etmek, 
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Mümkün olduğunca az deniz trafiği oluşturmak, sürati ve 
gürültüyü azaltmak, zarar ve rahatsızlık potansiyelini düşürmek, 
balıklara, bitkilere, su kuşlarına ve suda yaşayan  hiçbir canlıya 
zarar vermemek, 

Çapalama için uygun görülen bölgeler dışında çapalama 
yapmamak, 

Sulak alanların ve diğer ekolojik üretken bölgelerin kıyılarında 
yürümekten kaçınmak, 

Sahte yemlerin miktarını azaltmak, potansiyel zehirli/kirletici 
kimyasal ve yemlerin kullanılmamasına özen göstermek 

Kullanılan yemleri özellikle yemleri yasalar ile belirtildiği şekilde 
kullanmak,(canlı yem hangi kaynaktan alındı ise o kaynakta 
kullanılmalıdır). Hiçbir canlıyı bir kaynaktan diğerine taşımamak, 

Yem toplarken çevreye ve habitatlara zarar vermemek. 

 

- preserve the quality of fish that are removed for consumption such 
as by putting them on ice, immediate removing and disposing of the 
entrails, quick storage in freezers or early consumption; dead fish 
should not be left in the environment; 

Orfoz ve benzeri canlılar istenmeden yakalandıklarında hava kesesi 
patlatma ve midenin yerleştirilmesi, ardından doğaya geri salma 
yöntem ve teknikleri (Serranidae familyası hani balıkları) 

Balıktan iğne çıkartma ve doğaya geri salma.  
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Av Sırasında 

Bu bölümdeki açıklamalar av sırasındaki sorumlu balıkçının teknede 
ve su üstündeki davranışları ve alınması gereken önlemleri içerir. 

 

Sualtı 

 

Olta 

 

 

 

 

Av Sonrası  

-Ulusal mevzuat gereği zıpkınla avlanılan balıklar restoran ve 
benzeri işletmelerde tüketilemez.  

-Amatör olarak avlanılan av profesyonel gelir elde etmek amacıyla 
satılamaz.  

-Yakalanmış olan avın üzerinde yeni ve bilinçsiz baskılar 
oluşturmamak üzere eğitimsiz ve bilinçsiz potansiyel avcılara avlak 
alanı ve teknikleri net ve açık bir şekilde belirtilmemelidir. 

-Yapılan av ile ilgili bilgiler varsa ilgili kurum veya yerel birimlere 
yazılı olarak aktarılmalıdır. 
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 (Konu gelecek yıllar içerisinde gelişmesi beklenen bir konudur 
ancak sorumu balıkçılık kapsamına girer. Yapılan av sonrasında 
hedef av tür üzerinde kullanılan teknik av eforu ve neticeleri ve 
özellikle her türlü verim değişimi avda başarı çok az veya hiç 
olmasa bile ilgili ulusal kurum-yerel birime bildirilmelidir.  

-Yapılan avla ilgili balıkçılık av kayıt defteri tutar. (Bkz. Ek) 

 

 

 

FISH WELFARE 

Each participant in recreational fishing and the recreational 
fishing sector as a whole should: 

9.1 accept that, by nature of the activity recreational fishing may 
result in killing, will induce 

physical damage and may induce a stress response in individual 
fish during the process of 

capture, handling and possibly release, which may affect the 
fitness of the individual fish; 

9.2 be aware that captured live or dead fish may be vectors for 
spreading of notifiable fish- and 

other diseases; 

9.3 use tackle and gear that is appropriate for the size and type 
of fish or other aquatic organism 
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that is targeted. In recreational angling, chose tackle and gear in 
a way that: 

a. minimizes landing duration, 

b. minimizes air exposure, 

c. minimizes injury, 

d. avoids hooking outside the mouth region if technically 
possible, 

e. allows safe landing, while avoiding deep-hooking whenever 
possible; 

9.4 after landing a fish, restrain it gently but firmly to control it 
during unhooking; 

9.5 immediately anaesthetize and, if possible before unhooking, 
kill the fish that is to be taken, by 

an appropriate method such as a sharp blow to the cranium and 
then exsanguination (bleedingout); 

9.6 if fish are to be held alive after capture, use devices that 
provide sufficient space and water 

quality and keep the fish for the shortest time possible. Suitable 
devices include keepnets, livewells 

and similar fish-retention equipment; stringers or very small metal 
cages should not be 

used. Avoid holding different fish species and sizes together if 
this might result in damage to 

the skin through abrasion or crushing or lead to predation; 
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9.7 use live baitfish only in jurisdictions where this is legally 
allowed. To ensure fish welfare 

recreational fishers should encourage use of alternative bait; 

9.8 develop and promote practices that cause the least physical, 
physiological and behavioural 

impact on fish if they are to be assessed (e.g. weighed) and 
released after capture, as in some 

recreational fishing competitions and tournaments. If the fish are 
to be brought to a central 

weighing station, reducing weigh-in stress by minimizing air 
exposure and 

crowding/compromised water quality at the weigh-in facility. 
Afterwards, release the fish as 

close as possible to the original capture site. Encourage use of 
alternative fishing success 

criteria that do not depend on bringing live fish to a central 
weighing station; 

9.9 release fish and other aquatic organisms after capture in the 
best condition possible and only if 

legal according to national and regional legislation. Specifically, 
in recreational angling this 

entails: 

a. obtaining, reading and observing regionally-available best 
practice catch-and-release 
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guidelines; 

b. using appropriate landing devices to avoid mucus loss and 
damage to the skin and other 

fish organs; 

c. carrying and using appropriate unhooking devices such as 
pliers, forceps, side cutters; 

d. assessing the size of fish while keeping it under water, if 
possible; 

e. avoiding extended periods of air exposure, preferably 
unhooking the fish in the water and 

touching fish only with wet hands; 

f. avoiding touching the fish’s gills and eyes while unhooking; 

g. never squeezing a fish or using unnecessary force while 
unhooking; 

h. releasing deeply-hooked fish by cutting the leader and only if 
survival is likely; 

i. not releasing fish that show signs of impaired function or severe 
injury; 

j. using validated and legal techniques to increase chances of 
survival when fish show signs 

of barotraumas; 

k. avoiding fishing when the intention is to catch-and-release fish 
in situations that are 
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known to substantially reduce the chances of post-release 
survival (e.g., for some species, 

a particularly high/low water temperature); 

l. avoiding catching-and-releasing fish during their reproductive 
period; 

m. reviving fish before release by moving water over the fish’s 
gills if necessary; 

n. releasing fish as quickly as possible by placing them gently 
into the water. 

 

 

 

BU MADDELERİN ARALARINA MASKOT BALIK AVLARKEN 
BALIK TUTARKEN BALIK SALARKEN 

GÖRSELLER BOL KULLANILACAK YER KAPLAYABİLİR… 

 

16. SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIK SERTİFİKASYONU 

Artık balık stoklarının çok azaldığı hatta bazı balıklarda yok olma 
derecesine kadar gelindiği bilinmektedir. Bu olumsuz gidişatta 
yasadışı ve aşırı yüklenerek yapılan profesyonel balıkçılığın etkisi 
elbette yadsınamaz. Amatör balıkçıları belgelendiği gibi amatör 
balıkçılığı doğa dostu icra eden ve sorumlu balıkçılığın gereklerini 
yerine getirenlerin, bunları yerine getirmeyenlerle bir tutulması ve 
aynı kefede görülmemesi temel prensibine herkesin mutabık 
olacağı bir gerçektir. 
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Bu bağlamda, sorumlu amatör balıkçılığı yerine getirenlere GTH 
Bakanlığı tarafından onaylanmış Sorumlu Amatör Balıkçı 
Sertifikası verilmesi ve bunun ülkemizde yaygınlaşarak deniz 
ekosistemine zarar vermeden ve doğaya dost avlanan 
balıkçıların artırılması ve özendirilmesi hedeflenmektedir. 

Projenin bu hedeflenen amacı sadece ideal bir hedeftir. Bunun 
ne kadar sürede ve hangi oranda başarılacağı elbette hem biz 
amatör balıkçıların hem de düzenleyici ve denetleyici kuruluşların 
elinde olacaktır. Gerek amatör balıkçılar ve sualtı avcıları 
gerekse düzenleyici ve denetleyici kuruluşların Sorumlu Amatör 
Balıkçılık kavramına ne kadar sahip çıkacağı ve ne kadar kısa 
sürede ilgili adımların atılması önümüzdeki dönemde Sorumlu 
Amatör Balıkçılığa geçiş sürecini belirleyecektir. 

 

 

 

Ekler 

1- Yasadışı balıkçılık şikayet dilekçesi örneği Cem  
2- Av Kayıt Defteri Örneği Vahdet, Cem 
3- Sorumlu Balıkçı Sertifikası 
4- Akdeniz Foku Gözlem Kaydı Formu SAD-AFAG 
5- Markalı Balık Bilgi Paylaşım Ağı 
6- Deniz Koruma Alanları Listesi Cem 
7- Önemli İletişim Adresleri Ozan ve Gülay hn. 

Ambulans  
Sahil Güvenlik 
Emniyet  
Jandarma  
DEKAMER 
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SAD-AFAG 
GIDA TARIM HAYVANCILIK BAKANLIĞI BSÜ GM 
ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI DKMP GM 
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