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SAD’ dan  Sorumlu Balıkçığa Geçiş İçin Hazırlık Çalışmaları 

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), tarafından yürütülen “Sorumlu Balıkçılık 
Uygulamalarına Geçiş Projesi” kapsamında deniz ekosistemi ve insan ilişkileri 
ele alınıyor. Araştırmacılar ilgili resmi kurum temsilcileri yetkililerini ziyaret 
ederek proje içeriğini tanıtıyor. Projede ayrıca Datça ve Bozburun yöresinde 
nesli tehlike altında Akdeniz foku gibi türler başta olmak üzere balıklar, deniz 
kuşları hakkında bilgi ve bilinç seviyesini de ölçmeye çalışılıyor. Yerel 
ekonominin nerelerde kan kaybettiğini anlamak üzere yasadışı balıkçılık 
kavramı ele alınıyor. Yasadışı balıkçılığın özellikle yasadışı sualtı avı ve 
ardından trol ve benzeri büyük ölçekli balıkçılık faaliyetlerinde ağırlık 
kazandığına dair kanaatler araştırma neticeleri geldikçe kuvvetleniyor. Datça 
Sahil Güvenlik Bot Komutanları ile yapılan görüşmelerde denetim 
çalışmalarının çok dikkatle yürütüldüğü, özellikle yasadışı sualtı avcılığı 
baskısının yoğun olduğu anlaşılıyor.  

Datça yarımadası genelinde hem yerelden hem de dışarıdan yarımadaya yoğun 
bir sualtı avı baskısı olduğu, bu baskının önemli bir kısmının ticari amaçla 
gerçekleştirildiği anlaşılıyor. Kimi şahıslar ve hatta ekipler için özellikle yaz 
döneminde artan balık talebi paralelinde, sualtında avcılık yaparak bazı 
restoranlara balık sağlama yasadışı aktivitesi onlarca yıldır süregelen 
ekonomik bir faaliyet. Oysaki zıpkınla avlanan balığın restoranlarda veya ticari 
amaçla satışı ülkemiz genelinde tamamen yasak.  

Türkiye’de kıyı kentlerimize büyük kentlerden gelen ve ekonomik durumu iyi 
kimi tüketicilerin zıpkınla avlanmış balık talebi olduğu farklı kaynaklarca bizlere 
ifade ediliyor. Bu talebin temelinde “Zıpkınla avlanılmış ise yediğimiz balık 
deniz balığıdır” bakış açısının etkili olduğu anlaşılıyor. Tüketici çiftlik balığı ile 
deniz balığını ayırt etme konusunda endişeli ise fiyata ve balığın avlanılma 
usulüne göre karar vermek istiyor. Tüketici zıpkınla vurulan balığın satışının 
yasak olduğunu bilemeyebiliyor. Zıpkın yarası kimi restoranlarda saklanırken 



	  

	  

kimi restoranlarda müşteriye direkt gösteriliyor.  Bu durumla Türkiye’nin bir 
çok yerinde karşılaşmak mümkün.   

Datça’da birçok kıyı kasabasında olduğu gibi deniz balığı talebi çok kuvvetli. 
Öyle ki bu kuvvetli talep paralelinde olsa gerek, çok sağlam kaynaklardan, 
Datça da geçtiğimiz yaz sezonunda münferit bir restoranda zıpkın şişi ile 
delinmiş çiftlik balıklarının satışa sunulduğu bilgisini alıyoruz. Bu bizim için 
oldukça şaşırtıcı bir durum. 

Proje ekibi olarak yerel balıkçılar, restoranlar, resmi kurum temsilcileri ve 
tüketiciler ile proje kapsamında temaslarımız yaz döneminde devam edecek. 
Projemiz bilinçli avcı ve restorancılar tarafından oldukça olumlu karşılanıyor.  
Şu ana kadar elde edilen bilgiler gösteriyor ki tüketiciyi bilinçlendiremez isek 
yasadışı balıkçılığın önüne geçmek bir hayli güç. Datça’ yı sevdiği için buraya 
gelenler Datça yereline zarar vermek istemezler. Ancak ortada bir kısır döngü 
var.  Yerel değerlerle can bulan turizmi, kültürü, doğayı dışarıdan gelen 
bilinçsiz talepler veya aşırı baskıya yanıt vermek üzere yönetmek mümkün 
değildir.  Bu kapsamda Datça ve Bozburun’da  kültürü, doğayı ve yerel 
ekonomiyi korumak amacıyla sahada birçok proje çalışması yürütülüyor. Bizim 
projemiz bunlardan sadece bir tanesi. Önümüzde maraton bir süreç var. Datça 
da resmi kurumlar, balıkçılar, restoranlar ve bizler birlikte hareket edebilirsek 
denizlerin korunmasına katkıda bulunmak şansımız var. Biyolojik ve kültürel 
değerleri üstün olan Datça’nın ve Bozburun’un Sorumlu Balıkçılık kavramını 
Türkiye’ye yayan alanlar olacağına inanıyoruz.  

TVK Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin 
Güçlendirilmesi Projesi ve GEF Küçük Destek Programı (SGP) – COMDEKS 
desteğindeki projenin çok  önemli ve olumlu  bir değişim sürecine başlangıç 
vereceğini düşünüyor. 
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