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Türkiye’de	  Deniz	  Koruma	  Alanları’nda	  Sorumlu	  Amatör	  Balıkçılığın	  	  

Geliştirilmesi	  Projesi	  

Kaş-‐	  Kekova	  Özel	  Çevre	  Koruma	  Bölgesi	  

13-‐14	  Nisan	  2013,	  Aquapark	  Otel	  Kaş,	  Antalya	  

1.Uzmanlar	  ve	  Paydaş	  Toplantısı	  

	  

	  

Amatör	  Balıkçılık	  Uygulama	  Esaslarına	  Yönelik	  Çalıştay	  Çıktıları:	  

	  

ÇALIŞMA	  GRUBU-‐1	   Amatör	  Balıkçılık	  Tebliği	  ve	  Hassas	  Türlerin	  Yönetimi	  	  

ÇALIŞMA	  GRUBU-‐2	   Ceza	  Ödül	  Sertifika	  Ruhsat	  Eğitim	  Ekipman	  Satışı	  Kriterleri	  	  

Deniz	  Koruma	  Alanlarında	  	  Amatör	  Avcılıkta	  Mekansal	  ve	  Zamansal	  	  	  	  	  

Zonlama	  Üzerine	  Değerlendirmeler	  	  

ÇALIŞMA	  GRUBU-‐3	   Sorumlu	  Balıkçılık	  Kodlarının	  ve	  Kitapçığının	  Yaygınlaştırılması	  	  

ÇALIŞMA	  GRUBU-‐4	  	  	  	  	  Denetleme	  ve	  Sektör	  İçi	  Oto	  Kontrol	  	  

	  

	  

ÇALIŞMA	  GRUBU-‐1	   Amatör	  Balıkçılık	  Tebliği	  ve	  Hassas	  Türlerin	  Yönetimi	  	  

ÇALIŞMA	  GRUBU-‐2	   Ceza	  Ödül	  Sertifika	  Ruhsat	  Eğitim	  Ekipman	  Satışı	  Kriterleri	  	  

Not:	  Çalışma	  Grubu	  1	  ve	  2	  birlikte	  çalışmışlardır	  

	  

1. Tebliğde	  alınan	  kararların	  dayandırılacağı	  istatistiksel	  veri	  bankasının	  kurulması	  
gerekiyor.	  

2. Kurşun	  kullanımı	  ile	  ilgili	  alternatif	  malzemelerin	  piyasaya	  sürülmesi	  ve	  tebliğde	  
yenilenmesi	  gerekiyor.	  

3. Amatör	  balıkçılık	  faaliyetleri	  sonucu	  yakalanan	  türlerin	  kurutularak,	  içi	  doldurularak	  
vs.	  satılması	  ile	  ilgili	  yasal	  düzenlemelerin	  yapılması	  gerekiyor.	  

4. İnternet	  ortamında	  amatör	  balıkçılık	  ile	  ilgili	  daha	  net	  anlaşılabilir	  bilgilerin	  olması	  
gerekiyor.	  

5. Amatör	  Su	  Ürünleri	  Avcılığını	  Düzenleyen	  Tebliğ’de	  yer	  alan	  düzenlemelerin	  sualtı	  ve	  
suüstü	  olarak	  ikiye	  ayrılması	  gerekiyor.	  Mevcut	  düzenlemeler	  denetleme	  aşamasında	  
da	  sorun	  çıkarabiliyor.	  

6. Amatör	  avcılık	  lisansı	  alınırken	  belli	  bir	  eğitim	  programının	  olması	  gerekiyor	  (amatör	  
avcılık	  gereçlerini	  tanıma,	  su	  ürünleri	  konuları	  vs	  hakkında)	  



SUALTI	  ARAŞTIRMALARI	  DERNEĞİ	  
	   EKOLOJİK	  ARAŞTIRMALAR	  GRUBU	   	  

	  

UNDERWATER	  RESEARCH	  SOCIETY	  
ECOLOGY	  RESEARCH	  GROUP	  

SAD-EKOG Akıncılar sokak No: 10/1 Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 06570 Maltepe, Ankara  
Tel: 0312230 3520• Fax: 0312 230 3523 

www.sad.org.tr•www.birbalikcokbalik.org•www.sadafag.org 

2	  

7. Sualtı	  amatör	  avlanma	  lisansı	  18	  yaş	  üzerine	  verilmeli,	  sağlık	  raporu	  istenmeli,	  en	  az	  
4-‐5	  günlük	  eğitim	  olmalı,	  bu	  eğitim	  sonrası	  sınav	  uygulanmalıdır.	  

8. Farklı	  yeni	  alanlar	  sadece	  amatör	  avcılık	  faaliyetleri	  için	  tahsis	  edilebilir	  ya	  da	  
kapatılabilir.	  

9. İç	  sularla	  ilgili	  balıklandırma	  çalışmaları	  yapılabilir	  ve	  bu	  alanlar	  amatör	  avcılığa	  
açılabilir.	  

10. Gıda,	  Tarım	  ve	  Hayvancılık	  Bakanlığı	  tarafından	  amatör	  balıkçılara	  ve	  bunları	  temsil	  
eden	  STK’lara	  “nasıl	  eğitim	  verilmelidir	  eğitimi”	  verilebilir	  ve	  dernekler	  bu	  eğitimi	  
üstlenebilir.	  Diğer	  bir	  değişle	  “eğitimcinin	  eğitimi”	  sağlanmalıdır.	  Amatör	  SAD	  bu	  
konuda	  yetki	  alabileceğini	  ifade	  etti.	  Bu	  eğitim	  ve	  sertifika	  çalışmaları	  için	  yeni	  
dernekler	  kurulabilir	  fakat	  bu	  derneklerin	  en	  az	  3	  yıllık	  bir	  geçmişi	  ve	  tecrübesi	  olması	  
uygun	  olur.	  Aynı	  zamanda	  bu	  derneklerin	  düzgün	  çalışması	  gerekmektedir.	  Özellikle	  
federasyonda	  bu	  işi	  anlatan	  eğitmenlerinde	  denetlenmesi	  ve	  fizibilitesinin	  yapılması	  
gerekir.	  

11. Eğitim	  aşama	  aşama	  olabilir	  ve	  lisans	  almanın	  maddi	  bir	  bedeli	  olmalıdır.	  
12. Bazı	  bölgelerde	  sadece	  yerel	  balıkçılığa	  izin	  verilip,	  zıpkın	  ve	  amatör	  balıkçılık	  

yasaklanabilir.	  
13. Amatör	  balıkçılık	  lisansı	  zorunlu	  olursa	  bu	  işi	  uzun	  zamandır	  bilen	  kişilere	  de	  aynı	  

sistem	  mi	  uygulanacak?	  Bunun	  bir	  alternatifi	  oluşturulması	  gerekir.	  
14. Olta	  satışı	  yapılırken	  bilgilendirici	  bir	  kitapçıkta	  verilmesi	  zorunlu	  hale	  getirilmelidir.	  
15. Örneğin	  balon	  balığı,	  avlanma	  antrenmanlarının	  ve	  yarışmaların	  üzerinde	  yapıldığı	  bir	  

alternatif	  iyi	  bir	  tür	  olabilir.	  
16. 	  Sualtında	  çözünebilir	  misinaların	  kullanımı	  zorunlu	  tutulabilir.	  	  
17. Turistik	  bölgelerdeki	  dükkanlarda	  satılan	  amatör	  avcılık	  araçlarının	  satış	  miktarı	  ile	  

ilgili	  bu	  dükkanlardan	  bir	  belge	  istenebilir.	  
18. Amatör	  avcılık	  malzemeleri	  sertifikalı	  yerlerde	  satılmalıdır.	  
19. Belirli	  dönemlerde	  dernekler	  vasıtası	  ile	  özellikle	  sualtında	  kalan	  av	  malzemelerini	  

hedef	  alan	  	  sualtı	  temizlikleri	  organize	  edilebilir.	  
20. Balık	  Bulucuların	  (Fish	  Finder)	  denetlenmesi	  ya	  da	  kullanılmaması	  öneriliyor.	  Ancak	  

malzeme	  satıcılarının	  da	  bu	  konu	  görüşlerinin	  alınması	  gerekiyor.	  
21. Jigler	  türler	  üzerinde	  oldukça	  baskı	  yaratıyor.	  100	  m’nin	  altında	  korunaklı	  bölgelerdeki	  

balıklarlar	  için	  özellikle	  tehdit	  oluşturuyor.	  Fakat	  yine	  malzeme	  satıcıları	  için	  önemli	  
olabilir	  detaylı	  tartışılması	  lazım.	  	  	  

22. Mümkün	  olduğunca,	  türleri	  korumaya	  yönelik	  boy	  limitlerinin	  üzerinde	  türleri	  
avlamak	  gerekiyor.	  

23. Yetkili	  olan	  tüm	  sorumlu	  kurumların	  denetlemede	  aktif	  rol	  oynaması,	  acil	  ihbar	  
sisteminin	  kurulması	  gerekiyor.	  
	  

ÇALIŞMA	  GRUBU-‐3	   Sorumlu	  Balıkçılık	  Kodlarının	  ve	  Kitapçığının	  Yaygınlaştırılması	  	  

1. Proje	  ve	  Kitapçık	  Logo	  ve	  maskotları	  taraflarca	  beğenildi,	  onaylandı	  
2. Amatör	  Balıkçılıkta	  olumlu	  ve	  olumsuz	  davranışları	  ifade	  eden	  animasyon	  yapılacak	  
3. Kitapçıktaki	  tanım	  ve	  ifadelerin	  mümkün	  olduğunca	  basit	  ve	  sade	  olması	  kararlaştırıldı	  
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4. Kitapçığın	  tebliğe	  ek	  olarak	  basılması	  teklif	  edilebilir,daha	  önce	  benzeri	  bir	  uygulama	  
yapıldı.	  

5. Kitapçıkta	  olabildiğince	  az	  yazı	  ve	  bol	  grafik	  okunabilir	  tasarım	  olması	  kararlaştırıldı.	  
6. Kitapçık	  proje	  final	  toplantısı	  olan	  Ankara	  Toplantısı’na	  basılı	  olarak	  gelmemesi	  ve	  

bunun	  yerine	  paydaşların	  son	  defa	  görüşlerinin	  alınarak	  proje	  bitiminden	  sonra	  
baskıya	  verilmesi	  konusunda	  mutabakat	  sağlandı.	  Kitapçık	  editörleri	  ve	  proje	  
yürütüme	  birimi	  de	  bu	  görüşe	  destek	  verdiler.	  

7. 	  Kitapçığın	  Ankara	  Toplantısına	  dijital	  kopyasının	  getirilmesi,	  son	  kez	  Ankara	  
Toplantısında	  ele	  alınması	  ve	  onaylanarak	  basılması	  kararlaştırıldı.	  
	  

	  

ÇALIŞMA	  GRUBU-‐4	  	  	  	  	  	  	  	   Denetleme	  ve	  Sektör	  İçi	  Oto	  Kontrol	  	  	  

	  
1. Perakende	  satış	  noktalarında	  denetim	  için	  Belediyelerin	  Veteriner	  Şube	  Müdürlüğü	  

altında	  Su	  Ürünleri	  Birimi	  Kurularak,	  Su	  Ürünleri	  Mühendisleri	  denetleme	  görevi	  
yaparak	  satış	  yerleri	  denetimi	  yapılabilir	  

2. Amatör	  avcıların	  ruhsatlandırılması	  (kara	  ve	  deniz	  faaliyeti	  Ruhsat	  Belgesi’nde	  avcılık	  
usulünün	  belirlenmesi	  (olta,	  zıpkın	  ve	  diğerleri	  …)	  

3. Uygulamalarda	  kolaylık	  sağlaması	  ve	  bilgilendirme	  olması	  açısından	  Tebliğlerin	  
(kitapçık	  olabilir,	  bilgisayar	  çıktısı	  olabilir	  )	  kullanıcılarda	  bulunması,	  bulundurulması.	  
Bunun	  mecburi	  olduğunun	  Tebliğ’de	  bildirilmesi.	  

4. Elektronik	  sistemler,	  hidrolik	  ve	  elektrikli	  kuvvetler	  kullanılarak	  amatör	  avcılık	  
yapılmasının	  yasaklanması	  (jig	  ve	  elektronik	  sistemler	  gibi)	  

5. Usulsüz	  avcılıkta	  düşük,	  orta	  ve	  ileri	  seviye	  (minor,	  major	  ve	  ekstrem)	  şeklinde	  
hatanın	  seviyesine	  ve	  içeriğine	  göre	  yaptırımlar	  uygulanması	  

6. Denetleme	  konusunda	  paydaşların	  işbirliği	  olanaklarının	  arttırılması	  
7. Sorumlu	  tüketici	  kavramının	  arttırılması	  (Kamu	  spotları,	  bilgi	  afişleri,	  duyurular,	  

çocuklara	  yönelik	  eğitim)	  

	  

Bu	  rapor	  SAD	  EKOG	  proje	  ekibi	  	  tarafından	  gerçek	  notlara	  sadık	  kalınarak	  temize	  çekilmiştir.	  
Notların	  orijinal	  kopyaları	  proje	  klasöründe	  saklanmaktadır.	  

	  

Proje	  Son	  Dönemi	  Süreç	  Akışı	  :	  

-‐	  Kaş	  Toplantısında	  geliştirilen	  yukarıdaki	  öneri	  ve	  yaklaşımlar	  Kaş	  Toplantısı	  katılımcıları	  nihai	  
değerlendirmeleri	  ardından	  ve	  	  Ankara	  Toplantısı	  katılımcıları	  dikkatlerine	  toplantı	  15	  gün	  
öncesinde	  sunulacak	  ve	  toplantı	  öncesi	  yazılı	  yorum,	  teklif	  ve	  eklemeleri	  talep	  	  edilecektir.	  	  

-‐Kısıtlı	  toplantı	  süre	  ve	  koşulları	  gereği	  öncelikle	  yazılı	  olarak	  alınan	  teklif	  ve	  talepler	  
toplantıda	  değerlendirilecektir.	  

-‐Ankara	  Toplantısı’na	  sadece	  ilgili	  kamu	  kurum	  ve	  sivil	  toplum	  örgütü/	  ulusal	  çapta	  forum	  	  
yöneticileri	  davet	  edilecektir.	  	  Toplantıya	  davetli	  basın	  mensubu	  üyeleri	  katılabilecektir.	  
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-‐Ankara	  Toplantısı	  14	  Haziran	  2013’de	  gerçekleştirilecektir.	  

-‐	  Ankara	  Toplantısında	  Sorumlu	  Amatör	  Balıkçılık	  Uygulama	  Esas	  ve	  Standartlarına	  getirilen	  
öneriler	  hızla	  	  revize	  edilecektir.	  Bu	  revizyon	  ardından	  mutabakat	  	  sağlanan	  konularda	  nihai	  
öneri	  ve	  talepler	  içinde	  en	  önemlileri	  ortak	  bir	  basın	  duyurusu	  haline	  getirilerek	  Ankara	  
toplantısından	  bir	  sonraki	  hafta	  basına	  deklare	  edilecektir.	  Tüm	  ve	  detaylı	  mutabakat	  raporu	  
ilgili	  kamu	  kurumları	  ve	  sivil	  toplum	  örgütlerine	  ayrıca	  yazılı	  olarak	  bildirilecektir.	  

-‐	  Ankara	  Toplantısında	  Sorumlu	  Amatör	  Balıkçılık	  Rehber	  Kitapçığı	  son	  kez	  revize	  edilecektir.	  
Toplantı	  ardından	  	  baskıya	  girilecek	  ve	  2000	  kopya	  ilgili	  kamu	  kurumları,	  proje	  paydaşları,	  
hedef	  kitle	  ve	  basına	  dağıtımı	  yapılacaktır.	  

	  

Yukarıdaki	  iki	  eylem	  sonunda	  proje	  aktiviteleri	  tamamlanmış	  olacaktır.	  Projenin	  etkilerinin	  
sürdürülebilirliği	  için	  proje	  paydaşları	  ortak	  temas	  ve	  eylemlerine	  devam	  edeceklerdir.	  

	  

	  

SAD-‐	  EKOG	  Proje	  Ekibi	  

30.04.2013	  

Ankara	  


