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ÖNSÖZ

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü’nün Balıkçılık ve Su Ürünleri
Komitesi tarafından balıkçılık kaynaklarının korunarak sürdürülebilir bir şekilde
işletilmesine yönelik temel esasların yer aldığı ve birçok çok gelişmiş ülke tarafından
benimsenen “Sorumlu Balıkçılık İlkeleri” esas alınarak hazırlanmış böyle bir eserin,
Ülkemiz amatör balıkçılarının ve ilgili tüm paydaşların istifadesine sunulmuş
olmasından dolayı memnuniyetimi belirtir ve eserin hazırlanmasında emeği
geçenlere şükranlarımı sunarım.
Eserin, balıkçılık kaynaklarının sürdürülebilir işletilmesine ve korunmasına katkı
sağlayacağı, ilgilenenler üzerinde olumlu bir etki yapacağı, konu hakkında toplumda
önemli bir farkındalık oluşturacağına inanmaktayım.
Eserin ülkemiz balıkçılığında sayıları ve önemi gün geçtikçe artan “amatör
balıkçılara” bir rehber olmasını dilerim.
Dr. Durali KOÇAK
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü
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SORUMLU AMATÖR BALIKÇIDAN ÖNSÖZ
SAB Projesinin amacı doğrultusunda, değerli akademisyenlerin, proje kapsamında üç ayrı
toplantıyla ilgili paydaşların da görüş, öneri ve eleştirilerini alarak hazırlamış olduğu taslak
kitabı defalarca okudum. Kitapta yer alan kısımlar (Denizel ve kıyısal biyoçeşitlilik, deniz ve
kıyı habitatları, balıkçılık yöntemleri ve ekosisteme etkileri) ilk bakışta amatör balıkçıyı
doğrudan ilgilendirmiyor gibi görünebilir. Birçok kişi bunu gereksiz ve sıkıcı da bulabilir. Ancak
yıllarını bu uğraşa vermiş bir sorumlu amatör balıkçı olarak ben, bu bilgilerin verilmesinin
doğru olduğunu düşünüyorum. Böylelikle, kitabı okumaya niyeti olan kişi, denizler ve
balıkçılıkla ilgili bilmediği konuları da öğrenmiş olacaktır.
Kitapta da bahsedildiği gibi, daha iyileri zaman içerisinde pekâlâ yazılabilir. Ancak, şu an bir
ilk olarak bu çalışmanın gerekli mesajı verdiğine inanıyorum. SAB camiasının bu kitabı
beğeneceğini umuyorum. Sorumlu Amatör Balıkçı olarak bu proje kapsamında kitabın tanıtımı
ve içeriğinin paylaşımı konusunda şahsen üzerime düşen neyse yaptım ve daha da ötesini
yapmaya hazırım. Bu proje her ne kadar ağırlıklı olarak yasadışı avlanan zıpkıncıları proje
hedeﬁne alsa da, tüm branşları ile genel olarak amatör balıkçılığı kapsamakta.
Öncelikle şunu vurgulamak isterim; amatör balıkçılık sektörü, başta Amerika Birleşik Devletleri
olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde ekonomiye milyarlarca dolar katkı sağlamaktatır.. Bu
sektörün Türkiye ayağına gelince, potansiyel olarak diğer ülkelerden hiç de aşağı kaldığımız
söylenemez. Sınırları içinde deniz, göl, baraj, akarsu ve deresi olan bölgelerde yetkililerin,
dünyada milyarlarca dolar ekonomi alanı yaratan bu sektörü ülkemizde de kesinlikle ciddiye
almaları gerektiğini düşünüyorum.
“Sorumlu Amatör Balıkçılık Projesi” ile uzun vadede deniz ekosistemin korunması ve
sürdürülebilir balıkçılığı yakalamak için amatör balıkçılardan beklenilen değişimin
gerçekleşmesi amacıyla, merkezi idareler ve taşra teşkilatlarının amatör balıkçılarla aynı
sorumluluğu taşıyıp katkıda bulunmaları kuşkusuz bu süreci hızlandıracaktır.
Bilinçli, belgeli ve hatta av sonrası taşra teşkilatının ilgili birimine rapor verme sorumluluğu
taşıyan ‘Sorumlu Amatör Balıkçılar’ içsular ve denizlerimizde alınacak kararlarda rol
oynayabilmeli ve belirli kategorilerde ilgili kurumlar tarafından manevi değeri yüksek plaket
veya anlamlı kupalar ile ödüllendirilmelidir. Böylelikle sorumlu amatör balıkçılar bilinçli olmaları
yönünde teşvik edilmelidir.
Sorumlu Amatör Balıkçıların av sahasında belli bir yere yığılmalarını önlemek için sahillerde ve
iç sularımızda ruhsatsız olarak işgal edilmiş, dikenli tellerle kapatılmış, sahipsiz ve bakımsız
kalmış metruk yerler bir an önce onarılarak değerlendirilmeli; doğayı bozmadan,
betonlaşmadan amatör balıkçılığa uygun bir alt yapıyla sektöre kazandırılmalıdır.
Sorumlu Amatör Balıkçılardan, sorumluluk kavramını vurgulayan davranışlar geliştirmeleri
beklenirken, taşradaki yetkililerden de amatör balıkçıların ihtiyaçlarına uygun alt yapı tesis
etmeleri ve yasadışı balıkçılığı daha sıkı denetlemeleri gibi beklentiler vardır. Birden çok kişinin
avlanabileceği iskeleler, ihtiyaç yerlerine dağıtılmış kullanışlı temiz tuvalet ve çeşmeler, yabani
hayvanların deviremeyeceği geniş çöp kovaları; gerekirse geri dönüşümü olan ürünlerin
atılacağı ayrı kaplar ve kontrollü imha odaları, özel organizasyonlar veya aileleri ile gelip çadır
kurmak isteyenler için alt yapısı olan uygun piknik ve park alanları, alt yapıyı koruyan aynı
zamanda oraya gelen misaﬁrlere yönelik hizmetler için ücretli çalışan özel kıyafetli görevliler
bu beklentilerden bazıları olarak sıralanabilir.
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Bölge tanıtımı, olta malzemesi, kamp malzemesi, gıda, araç ve yakıt tüketimi vs ile ülke
ekonomisine büyük katkı sağlayan ve her gün gelişen büyüyen bu geniş camia, yerel
yönetimler ve alakalı kurumlar tarafından dikkate alınmayı hak etmektedir.
Milli parklar da dâhil bu tür av sahalarının amaca hizmet etmesi yönünde, sivil işletme veya
STK’lara işletme hakkı konusunda gereken destek verilmelidir.
En ücra av sahaları içinde değil ancak buralara yakın bölgelerde; doğaya uygun, konaklama,
dinlenme tesisleri yapılmalı ve bunların internet aracılığı ile kiralanması sağlanmalıdır. Ayrıca
bölgenin balık popülâsyonu hakkında bilgi verilmeli ve kurallar hatırlatılmalıdır.
Türkiye suları balık çeşitliliği, zenginliği ve varlığı hakkında sağlam veri elde edebilmek ve
bunun sürekliliğini sağlayabilmek için Sorumlu Amatör Balıkçıların kamp süresi içinde, tarih
bildirerek, tuttukları balıkların adet, kilo ve cinslerini belirten raporu sunmak için ilgili bakanlığın
web sayfasından bir link verilmeli, konuyla alakalı detaylar yazılmalıdır.
Amatör balıkçılığın diğer branşları için “yasaklamaktan” başka yapılması gereken işler de var.
“YASAK BÖLGE GİRİLEMEZ, ORMANA GİRMEK YASAKTIR, OLTA İLE BALIK AVLAMAK
YASAKTIR, ÖZEL MÜLKİYET GİRMEK YASAKTIR, MİLLİ PARKLAR BÖLGESİNDE BALIK
AVLAMAK YASAKTIR” gibi yasaklarla idare edilen bu alanların bir an önce bu yaklaşımdan
kurtarılması gerekir! “YASAK” kelimesi yerine her neresi olursa olsun “İZİNSİZ VEYA
BELGESİZ GİRİLEMEZ” veya “BALIK AVLAMA BÖLGESİ DEĞİLDİR” gibi ifadelerin daha
yapıcı ve itici olmayan yaklaşımlar olduğunu düşünüyorum. Zira gerçek budur ve bu iş böyle
olmalıdır!
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına bilimsel dayanağı olmadan “YASAK” koyarak, bazı kurum
ve kuruluşların kendilerine has statükolarını korumaya çalışmaları ve söz konusu sahalarda av
yapmaları, tamamen menﬁ, keyﬁ ve bencil bir uygulama olarak görülmektedir! Ortada bir
yasak olacaksa, bu tüm kurum, kuruluş ve şahıslar için geçerli olmalıdır.
Sonuç itibari ile 40 yıldan fazla amatör balıkçılığın içinde bir tutkulu olarak Türkiye’de amatör
balıkçılığın ciddi bir sorumluluk ve bilinç ile icra edilmesi gerektiğine canı gönülden
inanıyorum. Bundan dolayı birçok paydaşın desteğiyle ilk defa ülkemizde SAD tarafından
yürütülen “Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi Projesi” nin iyi bir fırsat olduğunu ve
sadece amatörlerin değil, yukarıda da bahsettiğim gibi birçok kesimin elini taşın altına koyması
ve desteklemesi gereken önemli bir proje olarak değerlendiriyorum.
Biz Sorumlu Amatör Balıkçılar olarak bu sektörde bilime dayanan bir değişimin zaruri
olduğuna inanıyoruz. Bizler hep birlikte kaybettiğimiz değerleri tekrar geri kazanmak için bu
mücadelede dün olduğu gibi, hiç şüphesiz bugün ve yarın, yine omuz omuza birlikte olacağız.
Doğa dostu ve balıkçılık internet forum yazarı
M. Talip GİRGİN
Haziran 2013, İğneada
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TEŞEKKÜR
“Türkiye’de Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi” projesi katılımcı ve paydaşların
destekleri olmadan hayata geçirilemeyecek bir projeydi. Gerek hazırlık ve gerekse yürütme
aşamalarında birçok kurumdan önemli destekler aldık. Başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü olmak üzere, üniversitelerden
akademisyenler, Kaş, Datça, İzmir ve İstanbul’dan denize duyarlı amatör balıkçılar ve
profesyonel kıyı balıkçıları ile sivil toplum kuruluşlarından OLTACILARDER, Balıkçılık İnternet
Forumları (www.turkbalikavi.com), Talip GİRGİN, Geleneksel Balıkçılığı Yaşatma Derneği
(GELBALDER), Kaş Sualtı Derneği (KASAD), Kaş Kültür ve Turizm Tanıtma Derneği, Amatör
Sualtı Avcıları Derneği (ASAD), Kaş Su Ürünleri Kooperatiﬁ, DEU-DBTE, EÜ-SÜFAK, Sinop
Üniversitesi SÜFAK ve WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı)’ye destek ve katılımları için
teşekkür ediyoruz. Kitaba başta bölüm yazarı olarak katkı veren tüm akademisyenlere,
uzmanlara, dernek ve internet platform temsilcilerine sonsuz teşekkürler. Onların değerli
tecrübe ve katkıları olmadan elbette bu ortak yayın ortaya çıkamazdı.
Çok iyi bilindiği üzere, sonuç almak ve başarılı olmak için sadece proje ﬁkri ve proje yürütme
azmi yetmiyor. Küçük Ölçekli Projeleri Destekleme Programı (GEF-SGP) ve MedPAN Vakfı’nın
maddi destekleri olmadan bu projenin hayata geçmesi mümkün olmayacaktı. Bu bakımdan
her iki kuruma ve özellikle GEF-SGP Koordinatörü Gökmen ARGUN ile MedPAN yöneticileri
Marianne ROMANI ve Marianne LANG’a, kitabın tasarım ve baskı çalışmalarında gösterdikleri
yakın alaka ve sabırdan ve harcadıkları mesaiden dolayı Rahim YURDAKUL’a ayrıca
teşekkürü borç biliriz.
Ülkemizde balıkçılıkla ilgili resmi otorite olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı – Balıkçılık
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne, başta BSÜGM Genel Müdürü Dr. Durali KOÇAK ve
Avcılık ve Kontrol Dairesi Başkanı Turgay TÜRKYILMAZ olmak üzere, Mahmut AKYÜREK ve
Hamdi ARPA ve ilgili tüm Genel Müdürlük personeline ve ayrıca Kaş Liman Başkanlığı, Kaş
Belediyesi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’na projeye sağladıkları önemli destek ve her aşamada
katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Projenin önemli çıktılarından olan bu kitabın son
redaksiyonunu yapan Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Zafer TOSUNOĞLU
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Dr. Ejbel ÇIRA DURUER’e ayrıca gerek projeye gerekse
kitap çalışmalarına olan katkılarından dolayı Gülay ÖZDEMİR ve Ecem Tuğçe GÖKER’e
teşekkürü bir borç biliriz.
Ülkemizde kendi alanında bir ilk olan bu çalışma ile sorumlu amatör balıkçılığın geliştirilmesine
katkı sağlayacağımızı umuyoruz. Ülkemize, doğamıza ve denizlerimize hayırlı olsun.

Nesimi Ozan Veryeri
Proje Yürütücüsü
SAD-EKOG
Mayıs 2013 Karaburun, İzmir
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1. GİRİŞ

Amatör balıkçılık bir tutkudur. © Barış Göker

Balıkçılık dünyada, ticari ve amatör balıkçılık olarak iki ayrı grupta sınıﬂandırılır. Ticari
amaçlı balıkçılık, avcılık yoluyla elde edilen toplam üretimin çok büyük bir bölümünden
sorumludur. Genellikle trol, gırgır, uzatma ağları ve paragat takımları kullanarak
avcılık yapan balıkçıların aşırı avcılık ve ekosistem tahribatında pay sahibi olduğu
konusunda ortak bir görüş vardır. Öte yandan, son yıllarda amatör avcılığın da bazı
bölgelerde ve belirli türler üzerinde oldukça etkili olduğu, denizden yararlanan gruplar
arasında ortaya çıkan anlaşmazlıklarda açıkça tartışılmaya başlandığı bilinmektedir.
Günümüzde amatör avcılık özellikle Deniz Koruma Alanları da dahil olmak üzere,
kıyısal alanın karasal kesiminde veya tekneden, dalarak ya da olta çeşitleriyle birçok
kişi tarafından yapılmaktadır. Bununla birlikte, amatör avcılığın bilimsel veya idari
olarak gereken ilgiyi gördüğünü iddia etmek mümkün değildir. Özellikle Türkiye’de
balıkçılıkla ilgili yapılmış çalışmaların çok azı amatör avcılık üzerinedir. İdareciler,
ticari avcılık ve beraberinde getirdiği sorunlara daha çok zaman ayırmaktadır. Her
türlü balıkçılığın kurallar dahilinde yapılmasından sorumlu Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı (GTHB), Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) ve Jandarma Komutanlığı
yetkilileri de, çalışmalarını daha ziyade ticari avcılığa odaklı yürütmektedir. Amatör
balıkçılıkta kontrol, denetim ve izleme ticari avcılığa kıyasla daha etkisizdir. Hiçbir
konuda düzenli veri toplanması ve analizi söz konusu değildir. Bu haliyle amatör
avcılığın geri planda ve yönetim anlamında sahipsiz kaldığı söylenebilir.
Amatör avcılık birçok insana hoşça vakit geçirme, stres atma, spor yapma, canlıları
tanıyarak doğayla bütünleşme ve hatta denizciliğin temellerini öğrenme gibi olanaklar
sağlayan ve bu etkinliği yapan ilgi gruplarının dikkate değer miktarlarda para
harcayarak gerçekleştirdikleri rekreasyonel bir faaliyet olarak kabul edilir.
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Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’da yürütülen çalışmalar,
amatör avcılığın bu ülkelerde milyonlarca insan tarafından yapıldığını ve büyük bir
ekonomi oluşturduğunu göstermekte. Daha çok 2000’li yılların başlarında yapılan
çalışmalar göstermektedir ki, amatör balıkçılık Avrupa’da yılda 25 milyar Avroluk,
Kanada’da 6,7 milyar Avroluk, Avustralya’da 2 milyar Avroluk bir ekonomi oluşturmakta.
Amerika Amatör Balıkçılık Birliği’nin 2002 istatistiklerine göre, Amerika’da denizlerde
14 milyon kişi yılda 93 milyon kez amatör avcılık seferi yapmakta. Amatör avcılık,
2010 verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri’nde yılda 50 milyar dolarlık bir
ekonomi yaratmakta ve 350 bin kişiye iş olanağı sağlamakta (NMFS, 2011). Ne yazık
ki benzer istatistikler Türkiye için mevcut değil. Amatör avcılık için zorunlu lisans
sistemine geçilememiş olması nedeniyle, kaç kişinin amatör avcılık yaptığı tam
olarak bilinmemekte, amatör balıkçılığın ekonomiye katkısı konusunda fikir
yürütülememekte, balık stoklarına ve ekosisteme etkileri konusunda da veri ya da
çalışmalara pek rastlanmamakta. Dileyen herkes eline olta veya zıpkın alıp kıyıdan,
tekneden ya da su altında amatör avcılık yapabilir. Amatör balıkçılar yakaladıkları
balık türlerini, miktarlarını, avcılık yaptıkları saatleri, bölgeyi herhangi bir yere rapor
etmek zorunda değildir. Bakanlık tarafından oldukça detaylı olarak hazırlanmış
amatör balıkçılık usul ve esaslarını içeren bir tebliğ olması önemli bir gelişme olmakla
birlikte tebliğ tek başına, amatör balıkçılığın yönetilmesi için yeterli değildir.
Amatör balıkçılıkla ilgili etik ve düzenleyici kurallar bilinmemektedir. Yasak olduğu
tebliğde açıkça belirtilmesine rağmen, tuttuğu balığı satmakta sakınca görmeyen
kişilerin, amatör balıkçılık adı altında bu davranışları sergiledikleri bilinmektedir. Bir
diğer yanlış, amatör balıkçılar tarafından avlanmış balıkların alıcı ve tüketici
bulmasıdır.
Amatör balıkçıların tuttukları balığa, avcılık yaptıkları çevreye, geleneksel balıkçılara
ve mevcut kural ve düzenlemelere karşı sorumluluklarını yerine getirmemesi hem
kendilerine hem de ekosistem ve topluma zarar verir. Bu nedenlerle, yeni bir amatör
balıkçılık yaklaşımı benimsenmelidir. Bu yaklaşım, tüm ekosistemi dikkate alan ve
amatör balıkçılık faaliyetinin yönetimine olanak sağlayan bir yapıda olmalıdır. Asıl
önemlisi, amatör balıkçılıkta davranış değişikliği yaratılmasına odaklanmalıdır. Temel
amaç, sürdürülebilir ekosistem, sürdürülebilir bir amatör balıkçılıktır. Bu ana hedef
içinde mevcut amatör balıkçılık ve amatör balıkçı kavramlarını gözden geçirmek belki
de yeniden tanımlamak gerekebilir. İşte bu proje ile ortaya çıkan “sorumlu amatör
balıkçılık” ve “sorumlu amatör balıkçı” kavramları bu ihtiyacı karşılamak için
geliştirilmiştir ve bu kitabın da konusunu oluşturmaktadır.
Bu kitabın, başta amatör avcılık yapanlar olmak üzere karar alıcılar, STK’lar, amatör
avcılık için malzeme ve ekipman sağlayan işletmeler, dernekler, kulüpler, balıkçılık
yönetiminden ve uygulamalarından sorumlu idareciler ve bilim adamları tarafından,
“Amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ” i tamamlayan yardımcı bir
kaynak ve bir rehber olarak kabul edilmesi umulmaktadır. Kitabın benimsenmesi ve
ayakta kalabilmesi, bir yandan içindeki bilgilerin belli zaman aralıklarıyla geliştirilmesi
ve güncellenmesine, diğer yandan da sorumlu amatör balıkçılık kavramı ve
uygulamalarının yaygınlaştırılmasına bağlıdır. Bu konuda görev başta bakanlık,
amatör balıkçı dernekleri, STK’lar ve üniversiteler olmak üzere tüm ilgili paydaşlara
düşmektedir.
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“Türkiye’de Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi Projesi” sadece deniz
balıkçılığını kapsadığından bu kitapta iç sulara değinilmemiştir. Proje gereği tüm
konular deniz canlıları ve deniz balıkçılığı çerçevesinde ele alınmıştır. Bu kitap,
amatör avcılığın etkilerinin bilinmesi, olumsuzlukların en aza indirilmesi ve doğru
uygulamalar konusunda yardımcı, rehber bir araçtır. Ancak sürdürülebilir amatör
balıkçılığı sağlamak amacıyla, benzeri uygun araç ve yöntemlerin seçimi ve
uygulamaya geçirilmesi için Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü amatör
avcılıkla ilgili politikalar geliştirmeli, amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen
tebliğde geçen kural ve düzenlemelere uyulmasını sağlamalıdır.

2. AMATÖR BALIKÇI TANIMI
İdeal amatör balıkçılığa ulaşmada sorumlu amatör balıkçı bilincini
oluşturmak ve bu amaçla sorumlu amatör balıkçılığı iyi tanımlamak
son derece önemlidir. Bu nedenle bu bölümde “Amatör Balıkçı” ve
“Sorumlu Amatör Balıkçı” kavramları tanımlanmıştır.
Amatör Balıkçı: Amatör balıkçılık, sadece rekreasyon, spor veya
dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen,
avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğidir (BSGM Tebliğ tanımı).
Amatör Balıkçı: Amatör balıkçılık, canlı deniz kaynaklarını kullanan
ve elde edilen avın satışının ya da ticaretinin yasak olduğu balıkçılık
aktivitesidir. Amatör balıkçılık, hoşça vakit geçirmek ve sportif amaçlı
olmak üzere iki grupta ele alınır. Akdeniz’de İtalya, Fransa gibi
ülkelerde uygulaması olan geleneksel balıkçılık turizmi (pesca
turismo) ise ticari bir yanı olması nedeniyle amatör balıkçılığın
dışında yer alır (GFCM tanımı).
Amatör Balıkçı: Amatör balıkçılık, kişinin birincil gıda ihtiyacını gidermeyen deniz
canlılarının, genellikle ihraç, yerel ya da karaborsa gibi ticari amaçlar olmadan
avlanmasıdır. Rekreasyonel balıkçılık ve geçimlik balıkçılık arasındaki ince çizginin
belirlenmesi genellikle güçtür. Diğer taraftan, amatör balıkçılık yaparak geçim
kaynakları yaratmak, aradaki bu ince çizgiyi belirgin biçimde aşmaktadır. Dünya
genelinde en yaygın rekreasyonel balıkçılık tekniği, olta avcılığıdır ve bu nedenle
rekreasyonel balıkçılık, sıklıkla rekreasyonel olta avcılığı ile eş anlamlı olarak
kullanılır (EIFAC ve FAO tanımı).
Sorumlu Amatör Balıkçı: Sorumlu Amatör Balıkçı, Amatör Balıkçı’nın da ötesinde
sadece mevzuata ve kurallara uyan değil aynı zamanda dünya üzerinde büyük
kitlelerce yapılan amatör balıkçılığın doğaya olabilecek etkilerini en aza indirgemede
etik kuralları bilen ve uygulayan hatta ön ayak olan balıkçıdır.
Elbette bir amatör balıkçı, kural ve kaidelere uymakla yükümlüdür. Ancak doğa dostu
sorumlu bir amatör balıkçıdan beklenen; mevzuata birebir uyan amatör balıkçıdan
daha bilinçli olması, kurallara uymanın ötesinde deniz ve kıyı ekosistemine daha
duyarlı ve etkisi en az düzeyde olacak şekilde davranışlar geliştirmesidir. İşte bu
durumda dünyada yeni bir amatör balıkçı tipi ortaya çıkmaktadır; bu da sorumlu
amatör balıkçıdır.
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Sorumlu Amatör Balıkçı (SAB), balık avcılığını serbest zamanlarında dinlence ve
hobi amaçlı yapan, yakaladığı ürünü satmayan, takas etmeyen veya onu kullanarak
bir çıkar elde etmeye kalkışmayan, kısacası “amatör amaçlı su ürünleri avcılığını
düzenleyen tebliğ” çerçevesinde hareket eden, bunların ötesinde canlıları iyi tanıyan,
temel deniz ekosistemi bilgisine sahip olan, amatör avcılığın kuralına uygun olsa da
yaptığı avcılığın ekosisteme etkilerini bilen, mümkün olabildiğince ekosistemi
okuyabilen, ekosisteme daha az zarar vermek adına yasal düzenleme ile kendine
izin verilen limitleri zorlamadan, gerektiğinde limitlerin altında avlanan ve denizi
koruma sorumluluğuna sahip ve yanısıra bu çerçevede bilinçli-sorumlu amatör
avcılık etik ve prensiplerini etrafına yayan avcıdır.

3. SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA
KATILIM NEDEN ÖNEMLİ?
Amatör avcılığın Akdeniz’de gerçekleştirilen toplam balık avının %10’undan
fazlasından sorumlu olduğu belirtilmektedir. Amatör balıkçıların sayısı hem dünyada
hem de ülkemizde artık ciddi sayılara ulaşmıştır. Küçük veya büyük, olumsuz etkilerin
toplamı azımsanamayacak boyutlardadır. Dolayısıyla, bugün tüm bilim adamları ve
ilgili paydaş gruplar, amatör balıkçılığın hem balık stokları hem de deniz-kıyı
ekosistemleri üzerine hissedilir bir etkisi olduğu konusunda hemﬁkirdirler. Öte yandan
yarattığı ekonomik değerin büyüklüğü ve insanlara doğal, temiz, sağlıklı bir çevrede
spor yapma, denizi öğretme ve sevdirme, güzel vakit geçirme imkanı sağlaması gibi
nedenlerle tercih edilen bir aktivite olmuştur.

Mercanlar. Balıktürü, kilogram miktarı veya sayısı, balık boyu, avlanma yeri ve zamanı avcılık limitlerini belirler.
© N. O. Veryeri / SAD-EKOG
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Amatör balıkçılığın deniz ekosistemleri ve balık stokları üzerindeki kümülatif olumsuz
etkilerini en az indirmek amacıyla çözümler geliştirmek ve uygulamak zorunda
olduğumuz aşikar. Bu durumda akla gelen çarelerden biri, amatör balıkçılığın her bir
bireyinin ideale yaklaşması ve bu amaçla ideal amatör balıkçılık ilke/prensiplerinin
ortaya konulması gelmektedir. Bu ise ancak amatör balıkçılığın bilimsel çalışmalar ve
ilgili paydaşların görüşleri alınarak hazırlanmış bir takım prensip ve etik kurallar
dahilinde yapılması ile gerçekleşebilir. Bu ideal balıkçılık prensiplerini benimseyen
balıkçı “sorumlu amatör balıkçı”, bu ideale yaklaşmaya ise ülkemizde yeni bir
yaklaşımla “sorumlu amatör balıkçılık” diyoruz. Sorumlu amatör balıkçılık kavramını
yaygınlaştırmak ise sonraki hedef olmalıdır. Böylelikle milyonlarla ifade edilen amatör
balıkçıların deniz ekosistemine toplam olumsuz etkisi en aza indirilmiş olacaktır.
Ancak, bu hedefe yaklaşmada en önemli adım, mümkün olduğunca tüm amatör
balıkçıların “sorumlu amatör balıkçılığı” algılaması, benimsemesi ve prensiplerini
yerine getirmesi olacaktır.
Bu kitaptaki yaklaşımımız, amatör balıkçılarımıza balık avlama kurallarını ve
mevzuatı anlatmak değil. Esas amacımız, sorumlu amatör balıkçılığın temel ilkeleri
üzerinde durmak, deniz ekosistemini ve denizlerin yapısını temel bilgilerle anlatmak,
aşırı ve yasadışı balık avı ile balık stokları arasındaki ilişki kavramını aktarmak ve
mevzuatın da ötesinde düşünen “sorumlu amatör balıkçı“ olma yönünde “balıkçılarda
davranış değişikliği” ön görmek.
İşte bu yaklaşımın amatör balıkçı camiası genelinde anlaşılıp benimsendiği takdirde
sürdürülebilir balıkçılığın yakalanabileceğinin farkındayız. Sorumlu amatör balıkçı
olma yolunda balıkçılarda davranış değişikliği öngörümüzün, “Türkiye’de Sorumlu
Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi” projesiyle tohumları atılmış oldu. Bu çerçevede bu
kitapla ortaya koyulan amatör balıkçılarda davranış değişikliği önerileri aynı zamanda
ileriki kuşaklara da aktarılabilecek bir bilgi kaynağına dönüşmüş durumda. “Sorumlu
amatör balıkçılık” prensipleri, kitabın 16. Bölümünde, ülkemizde kendi konularında
yetkin ve yeterli tecrübeye sahip kıdemli amatör balıkçılar, üniversitelerimizden
akademisyenler, bireysel uzmanlar ve ihtisaslaşmış STK temsilcileri tarafından detaylı
bir şekilde kaleme alındı.
Herbir balıkçı ekosistemdeki bozulmaları bilerek ve anlayarak mevzuatın da
ötesinde, deniz ortamının durumuna göre kendi oluşturduğu bireysel av baskısının
ölçüsünü azaltmayı bilecek ve uygulayacak kadar hassas olmak ve hatta avcılığı
olmayan nesli tehlike altında olan deniz canlılarına karşı da azami özeni gösterecek
bilinçte olmak durumundadır. İşte bu başarıldığı takdirde ülkemizde amatör balıkçılıkta
somut olarak kitlesel bir değişim ortaya konulabilecektir. Bu nedenle, sorumlu amatör
balıkçılığa katılımın çok önemli olduğu ve tüm paydaşlar, özellikle amatör balıkçılar
tarafından iyi algılanması ve desteklenmesi gerekmektedir.
Bu arada, projenin yürütülmesi sırasında fark ettik ki, başta BSÜGM olmak üzere
sorumlu resmi kurumlardan amatör balıkçı STK’larına ve balıkçılık malzemeleri
satıcılarından doğa korumacı derneklere ve üniversitelerdeki akademisyenlerden
balıkçılık uzmanlarına kadar tüm ilgili paydaşlardan bu yeni kavrama tam bir ilgi ve
destek var. Bu olumlu yaklaşım iyi bir başlangıcın işareti. Elbette bu kitabın daha
iyileri ve güncellenmiş baskıları ileride yapılacaktır, ancak bir işi tamamlamanın en
önemli basamağının başlamak olduğunu bilerek bu yayınla ilk ışığı tutacağımızı ve
paydaşlarca “sorumlu amatör balıkçılık” aşamasına katılımın başlayacağını
düşünüyoruz.
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4. AMATÖR BALIKÇILIK YÖNETİMİ
4.1. Geleneksel yaklaşım
Geleneksel anlamda amatör balıkçılık yönetiminin esasını koruma ve sürdürülebilirlik
oluşturur. Bu amaçla avcılığı hedeﬂenen türler ve ilişkide olduğu çevrenin korunması,
varlıklarının devamının sağlanmasına yönelik çeşitli araçlardan faydalanılır (FAO,
2002; Hindson et.al, 2005). Bilimsel çalışmalar ve geçmiş tecrübelere dayalı olarak;
bölge yasakları, zaman kısıtlamaları, tür ve boy yasakları ve günlük av limitleri belirlenir.
Böylece korunması gereken türler daha etkin biçimde korunabilir.
Alan yasakları, genelde tüm canlıların yaşamını ilgilendiren ekolojik olarak hassas
alanlarda, balıkların üreme ve büyüme alanlarında uygulanır. Aşırı kullanım nedeniyle
stokları yıpranan sahalarda da geçici yasaklar uygulanabilmektedir.
Zaman yasakları, balıkların yumurtlama dönemini kapsayan zaman aralığında
avcılığın yasaklanması yoluyla uygulanır.
Tür yasakları, nesli tehlikede olan balık türleri, ekolojik değere sahip türler ve özel bir
amaçla yapay olarak kaynaklara bırakılan türlerin avcılığının yasaklanmasıdır.
Bunlar kalıcı olabildikleri gibi, geçici olarak da uygulanabilir.
Boy yasakları, en küçük avlama boyu balıklara en az bir kere üreme şansı tanımayı
amaçlar ve mutlaka bir defa üredikten sonraki bir büyüklüğü tanımlar. Bazı durumlarda
sadece anaç balıkların ve belli bir eşeyin avcılığının yasaklanması da mümkündür.
Avlanma Miktarına İlişkin Sınırlamalar, sezonluk ya da günlük limitler balık
varlığının devamlılığını tehlikeye sokmadan avlanabilecek miktara göre belirlenir.
Burada avcı sayısının da belirli yada sınırlı olması ön plana çıkar. Çünkü kişi başı
limitler toplam kapasitenin avcı sayısına bölünmesiyle hesaplanabilir (FAO, 2012).

Kaş-Kekova ÖÇK Bölgesinde amatör balıkçılık ve sualtı avcılık özelinde deniz aktiviteleri ve denizde mekansal
Planlaması. © 2013 SAD-EKOG
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Bir eğitim ya da sınav sonrasında verilen amatör balıkçılık belgesi, kuralların herkese
bildirilmesini ve tutulan kayıtlar sayesinde balıkçı sayısı ve avlanan balık miktarının
izlenebilmesini sağlar. Ruhsat, sertiﬁka veya lisans olarak adlandırabileceğimiz bu
belge, balıkçılık yönetiminin en önemli araçlarındandır. Bu belgeler farklı ülkelerde ve
farklı kaynaklar için çeşitlilik gösterebilmektedir. Örneğin; Almanya’da her amatör
balıkçı bir amatör balıkçılık belgesi almak zorundadır. Özellikle iç su kaynaklarında
kaynağa özel lisans uygulaması da vardır. ABD’de çeşitli eyaletlerde amatör balıkçı
ruhsatları gruplandırılmıştır. Ömür boyu ya da geçici süreli lisansların yanında basit
lisanslar ve öncü balıkçı lisansları ayrı ayrı tanımlanmıştır (Anonymous, 2013).

4.2. Güncel yaklaşım (ekosistem yaklaşımı)
Günümüzde gerek ticari gerekse amatör avcılığın yönetiminde ekosistem
yaklaşımını dikkate alan yönetim stratejileri dikkat çekmektedir. Zira balıkçılıkla
uğraşanların talepleri ancak ekosistem dengesi korunarak karşılanabilir ve balıkçılık
her yönüyle uyum içinde sürdürülebilir.
Balıkçılık yönetiminin ana hedeﬁ sürdürülebilirliktir ve bunun biyolojik, ekolojik,
sosyo-kültürel, ekonomik ve hatta kurumsal boyutları vardır. Sürdürülebilirliği
gerçekleştirmek üzere getirilecek düzenleyici kararlar ve önlemler mümkün olan en
iyi bilimsel çalışmalar temelinde alınmalıdır. Ancak harekete geçmek, bazı tedbirler
almak için bilimsel çalışmaların yeterli seviyede olmaması ya da eksikliği gerekçe
gösterilemez.
En yaygın yönetim stratejisi av miktarını ve av çabasını sınırlandırmak (girdi ve çıktı
kontrolü) şeklinde yönetimdir. Amatör avcılıkta habitat ve stok çoğaltmaya yönelik
uygulamalar birçok ülkede özellikle iç sularda yaygın olarak görülmektedir.
Türkiye’de amatör avcılık yapmak isteyenler için herhangi bir lisans sınırlandırması
yoktur. Dileyen herkes kıyıdan ya da tekneden, dalarak zıpkınla ya da oltayla amatör
avcılık yapabilir. Ancak avlanacak miktar konusunda günlük amatör balıkçı başına 5
kg limiti vardır. Bazı türler için de adet sınırlandırması yer alır. Bununla birlikte amatör
avcılıkta bulunacak kişi sayısına herhangi bir sınırlandırma getirilmemiştir. Her gün
binlerce, yüzbinlerce, hatta milyonlarca amatör avcı 5 kg balık avlayabilir. Yani
denizdeki balık stoklarına olan etki, etkinlikte bulunacak kişi sayısına göre değişecektir.
Kaç kişinin amatör avcılık yaptığı ve bunların hangi av araçlarıyla, hangi türleri hedeﬂediği,
nerede ve ne miktarlarda avcılık yaptığı bilinmeden amatör balık avcılığı yönetilemez.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
tarafından çıkarılan bir tebliğ ile amatör avcılık faaliyetleri kural ve düzenlemelere
tabi tutulur. Amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğ, her amatör
avcının bilmesi ve uyması gereken yasal düzenlemeleri içerir. Ancak tebliğ tek
başına amatör avcılığın yönetilmesini sağlayamaz. Zira yönetim dediğimiz sadece
kural ve düzenlemelerden ibaret değildir. Amatör balıkçılığın yönetimi için Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’ne önemli
görevler düşmektedir. Yönetimden sorumlu resmi otorite olarak canlı sucul
kaynakların sürdürülebilir kullanımını garanti etmek, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
gereğince ilgili bakanlığın sorumluluğu ve yetkisi altındadır.
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Etkili bir amatör avcılık yönetimi için; uygun yöntemlerle veri toplama, analiz etme,
planlama, yürütme gibi faaliyetleri yerine getirmek, amatör balıkçıların ve amatör
balıkçılıkla ilgili diğer paydaşların bugünkü ve gelecekteki davranışlarını kontrol
edecek çalışmaları yürütebilmek gerekir. Yönetimin parçalarını oluşturan bu işler
yerine getirilirken, üniversitelere ve amatör avcılık derneklerine çok önemli görevler
düşmektedir. Ancak en büyük sorumluluk, “sorumlu amatör balıkçıya” yani size
düşüyor!
Türkiye’nin de uzun yıllardır üyesi olduğu, 1949 yılında kurulan Akdeniz Genel
Balıkçılık Konseyi 2010 yılında İspanya’da bir çalıştay düzenlemiştir. Çalıştay
sonuçları amatör avcılığın problemleri, yönetimi ve Akdeniz’deki geleceği için önemli
saptamalar içermektedir. Yönetim adına en büyük problemlerden biri veri olmayışı
diğeri ise denetim ve yaptırımların zayıﬂığı olarak dikkat çekmektedir. Türk
delegesinin de bulunduğu toplantı resmi raporunda, amatör avcılığın yönetimi adına
acil olarak yapılması gerekenler şu şekilde sıralanmıştır:
• Amatör balıkçılığı aktif olarak yapan kişi sayısını belirlemek için lisans sistemi
başlatılması
• Amatör balıkçılıkta kullanılan av araçlarına sınırlama getirilmesi
(sepet, pinter gibi pasif av araçlarının yasaklanması)
• Uygun ve hazır olan bölgelerde kapalı sezon, kapalı alan uygulamalarına geçilmesi
• İhlalin derecesine göre uygun cezai yaptırımların getirilmesi
• Av miktarına sınırlandırmalar getirilmesi
(toplam av miktarı sınırlaması yanısıra hassas türler bazında günlük av sınırı)
• Belli türlerin avcılığının tamamen yasaklanması
• Amatör balıkçılığı izleme sisteminin tesis edilmesi

Sağlıklı deniz ekosistemi, sürdürülebilir balıkçılığın garantisidir. © N.Ozan Veryeri / SAD-EKOG
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• Balıkçılık gücünün (avcılık çabasının) sınırlandırılması
• Ulusal seviyede uygulamaya geçirilecek bir “Amatör Balıkçılık Ahlakı ve
Prensipleri” çalışması yapılması
• Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması
• Diğer sektörlerle etkileşime önem verilmesi (örneğin turizm)
• Amatör balıkçılıkla ilgili farkındalık, eğitim ve promosyon çalışmalarının yapılması
• Tedbirli yönetim yaklaşımının benimsenmesi ve yeni av araçlarının çevreye
balıkçılığa olan potansiyel etkilerinin saptanması
• Amatör avcılığın dolaylı etkilerinin saptanması

Akya sürüsü (Lichia amia). © N. O. Veryeri / SAD-EKOG

Ekosistem Temelli Balıkçılık Yönetimi
Ekosistem, belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde olan
canlılar ile bunların cansız çevrelerinin oluşturduğu bütün olarak tanımlanmaktadır.
Ekosistemin bütün bileşenleri bağlantılıdır ve bu bileşenlerden herhangi birine zarar
verilmesi telaﬁsi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir. Bir kez ekosistemin dengesi
bozulduğunda eski haline çevirmek mümkün olmayabilir. Şunu iyi bilmek gerekir ki;
ekosistemler bizim düşündüğümüzden ve düşünebileceğimizden daha karmaşıktır.
Bu düşünce birçok ekolog tarafından da benimsenmektedir.
Deniz ekosisteminden, başta balıkçılık olmak üzere birçok sektör yarar sağlamakta
ve bu durum ekosisteme çeşitli şekillerde zarar vermektedir. Teknolojinin gelişmesine
paralel olarak balıkçılık sektörü de gelişmiş, canlı deniz kaynakları hızla sömürülmeye
başlanmıştır. Zamanla deniz ekosisteminin yapısal ve işlevsel organizasyonu
bozulmuştur. Kullanıcı sektörlerarası (ticari balıkçılar, akua kültür işletmeleri, amatör
balıkçılar, ulaştırma, askeri ve turizm amaçlı kullanıcılar vb) anlaşmazlıklar artmış,
balıkçılık karlı olmaktan çıkmıştır. Bu gibi nedenlerle, daha rasyonel, daha kapsamlı
ve yeni balıkçılık yönetimi yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Mevcut yönetim yaklaşımları
geleneksel araçlara (ağ gözüne, balık boyuna, av zamanına düzenlemeler getirilmesi
vb) ve tek tür veya birkaç türe odaklandığı için aşırı avcılıkla başa çıkamamış ve
“sürdürülebilirlik” konusunda başarılı olamamıştır.
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Mutlu ve sorumlu bir amatör balıkçı. © M.Tahir Gürkan

Ekosistem temelli balıkçılık yönetimi (ETBY) ekosistemdeki muhtemel doğal
değişime, belirsizliğe rağmen kaynakların sürdürülebilir kullanılmasını garanti
etmeye çalışan bir yönetim stratejisidir. Bu strateji, var olan balıkçılık yönetimi
yaklaşımlarına önemli katkılar sağlamaktadır. ETBY, ekosistemin uzun dönemde
sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, biyolojik çeşitlilik, türlerin doğal yaşam alanları,
hassas türleri ve bunların üzerindeki baskıları ve tehditleri dikkate alarak insan
faaliyetlerini düzenlemeyi hedeﬂer.
Farklı ekosistemlerin sınırlarını belirlemek ve tanımlamak, yönetimde de bu
farklılıkları dikkate almak gerekir. ETBY’nin hedeﬁ, bir yandan optimum fayda
sağlarken diğer taraftan sürdürülebilirliği muhafaza etmektir. ETBY’de, hedeﬂere
ulaşabilmek amacıyla çeşitli araçlar kullanılır. Bu araçlar; geleneksel yönetim
araçlarının yanı sıra, Deniz Koruma Alanları ve rezerv alanları oluşturmak, geleneksel
ve kalitatif bilginin kullanılması ve balıkçılığa girişin net olarak sınırlandırılmasıdır.
ETBY, şu anda var olan balıkçılık yönetimi kaynaklı sorunların hepsini çözemez.
Deniz koruma alanları, araştırma, denetim, caydırıcı cezalar, izleme programları ve
hepsinden önemlisi politik kararlılık yok ise ETBY balıkçılıktaki sorunları ve kötü
gidişi durdurmak için etkili olamaz. Sürdürülebilir balıkçılık için biyolojik çeşitliliği
korumak, ekosistemi yapısal ve işlevsel olarak sağlıklı tutmak zorundayız. Ekosistem
sağlığı ve sürdürülebilir balıkçılığa giden yol ekosistem temelli yaklaşımı dikkate
alan yönetim planları hazırlamaktan, deniz koruma alanları oluşturmaktan ve bu
alanları harita üzerinde değil gerçekten koruyabilmekten geçmektedir. Sorumlu
amatör balıkçılar olarak avcılık faaliyetinde bulunurken, ekosistem yaklaşımını
dikkate alan bir davranış sergilemekle amatör balıkçılığın ve deniz ekosisteminin
uzun dönemde sürdürülebilirliğine katkı sağlayabiliriz.
Sorumlu amatör balıkçının ekosistemi daha iyi anlayabilmesi ve ona en az zarar
verecek davranışlarda bulunması balıkçılığın sürdürülebilirliği açısından hayati
önem taşımaktadır. Bu amaçla sorumlu amatör balıkçının öncelikle ekosistemi ve
bileşenlerini bilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, kitabın bundan sonraki kısmında bu
konular üzerinde bilgiler verilecektir.
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5. DENİZEL VE KIYISAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
5.1 Algler ve Bitkisel Plankton (Fitoplankton)
Denizlerde besin zincirinin ilk halkası olan algler (yosunlar) güneş ışığını kullanarak
kendi besinlerini üretirler. Birincil üretici olarak besin piramidinin en alt katmanında
yer alan bu canlılar daha yukarı katmanlarda bulunan tüketici canlıların temel
besinini oluşturur. Kök, gövde, yaprak gibi gelişmiş vücut bölümleri bulunmayan
algler gerçek bitki değildir, tohumla değil sporlanarak ürerler. Çok çeşitli vücut şekillerine
sahip olabilen alglerin tekhücreli türleri olduğu gibi boyu 50 m'yi aşan çokhücreli
türleri de vardır. Okyanuslarda 300 m derinliklere kadar yayılım gösterirler. Çokhücreli
alg türlerinin büyük çoğunluğu zemine tutunmak için özel yapılar geliştirmiştir. Bu
türler deniz yüzeyinden ışığın ulaşabileceği maksimum derinliklere kadar kıyı
bölgelerinde yaşayabilirler. Buna karşın tekhücreli alglerin zemine tutunma gereksinimi
yoktur ve kıyıya bağımlı değillerdir. Bu nedenle tekhücreli algler açık denizlerde ve
okyanuslarda da yaşayabilirler. Bitkisel planktonu (ﬁtoplankton) oluşturan tekhücreli
alglerin dünyadaki toplam miktarı çokhücreli alglere kıyasla çok daha fazladır.
Fotosentez yoluyla oksijen ve besin üretimi göz önüne alınırsa, tekhücreli alglerin
besin zincirindeki önemi büyüktür.

Şekil 1: Fitoplankton (Bitkisel planktonlar) denizlerdeki beslenme ağının ilk halkasını oluşturan çok önemli
deniz canlılarıdır.

Algler deniz suyunda sınırlı miktarlarda bulunan nitrat, fosfat gibi besin tuzlarına karşı
son derece duyarlıdır. Söz konusu besin tuzlarının konsantrasyonunda olabilecek
artışlar çok hızlı bölünebilme kapasitesine sahip türlerin denizin üst katmanlarında
aşırı artışına neden olur. Bitkisel plankton patlaması olarak tanımlanan bu durum
deniz suyunun renklenerek ışık geçirgenliğinin azalmasına ve zemine tutunarak
yaşayan alglerin yeterli ışık alamadıkları için kitlesel ölümlerine yol açar. Evsel atıklar
ve sanayi atıkları tarafından kirletilen bölgelerde plankton patlamasına bağlı çevre
felaketleri sıkça görülür. Plankton patlamasından dolayı ortaya çıkan ve ağ takımlarına
yapışan yoğun alg kitlesi balıkçılarımız arasında “salya” olarak adlandırılır.
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Şekil 2: Deniz eriştesi (Posidonia oceanica) genel görünüş. Çiçekli bir deniz bitkisidr ve deniz çayırları
arasında en iyi bilinlerdendir. © Barış Akçalı /DEU-DBTE

5.2 Deniz Çayırları: Gerçek Bitkiler
Deniz çayırları olarak adlandırılan bitki türleri, evrim geçirerek karalardan tekrar
denizlere dönen çiçekli gerçek bitkilerdir. Alglerden farklı olarak karadaki bitkiler gibi
kök, gövde, yaprak gibi özelleşmiş vücut yapıları bulunur, çiçek açarlar ve karadaki
bitkiler gibi tozlaşarak tohum üretirler. Ülkemiz kıyılarında Posidonia oceanica,
Cymodocea nodosa, Zostera marina ve Zostera noltii gibi yerel türlerin yanısıra
Halophila stipulacea gibi Kızıldeniz kökenli göçmen türler de bulunur.
Kökleri sayesinde kumun altında çürümüş olan organik materyale erişebilmeleri
nedeniyle sadece deniz suyundan yararlanabilen alglere göre besin tuzu bulmada
daha avantajlıdırlar. Ancak tutunabilmek için kumul zeminlere ihtiyaç duymalarından
ötürü her türlü sert zemin üzerinde yaşayabilen alglere göre de dezavantajlıdırlar. Bu
nedenle algler su sıcaklığı ve besin tuzu durumuna göre mevsimsel olarak ortaya
çıkarken, deniz erişteleri kumul alanlarda sabit köklü öbekler oluşturur.
Algler gibi besin zincirinde birincil üretici konumunda olan deniz erişteleri, geniş
alanlara yayılmış, uzun yapraklı, yoğun öbekler oluşturmaları nedeniyle, besin ve
oksijen üretiminin yanısıra diğer deniz canlıları için önemli korunma alanları da
oluştururlar. Özellikle korunaklı kıyılarda bulunan deniz eriştesi öbekleri birçok balık
türünün larva ve yavruları için hayati önem taşır.
Deniz eriştelerinin büyüme ve üremeleri tamamen sualtında gerçekleşmektedir.
Büyüme için gerekli olan besin tuzlarını ve inorganik karbonu su kolonundan yaprakları
ve kökleri yardımıyla tabandan kara bitkilerine benzer bir biçimde almaktadır.
Polenlerin dağılımı akıntılar yardımıyla olmaktadır. Deniz çayırlarının sediman
üzerindeki görülebilen kısımları sürgünler veya 3-10 dikey yapraktan oluşan yaprak
demetlerinden oluşmaktadır. Sürgünler sediman içinde veya üzerinde sürünen
rizomlara (dikey ve/veya yatay) bağlıdır.
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Deniz Eriştesi
Posidonia oceanica yani deniz eriştesi sadece Akdeniz’de yaşayan bir türdür. Deniz
erişteleri, başta körfezler ve ada civarları olmak üzere kıyısal çevrede geniş alanlarda
dağılım göstermekle birlikte son yıllarda gelişen aşırı kıyı kullanımı ve yerleşimden
etkilenmeye başlamışlardır. Deniz çiçekli bitkileri deniz yosunlarına oranla çok az
türü içermekle birlikte canlı kütle yönünden Akdeniz ekosisteminde ön sıralarda yer
almaktadır. Deniz erişteleri yosunlardan farklı olarak kök, gövde, yaprak, çiçek gibi
organları ile diğer deniz bitkileri arasında özel bir yere sahiptir.
Deniz eriştesi Posidonia oceanica ülkemiz kıyılarında sığ sulardan 40 metre derinliğe
kadar yayılış gösterir. Kökleri ile deniz içindeki ve plajdaki erozyona engel olması,
dipte gerçekleştirdiği fotosentez ile denizel ortama oksijen kaynağı teşkil etmesi,
balık ve diğer deniz canlılarının barınmasına, beslenmesine ve üremesine ortam
oluşturması, besin zincirinin ilk halkasını oluşturması nedeniyle denizde ekonomik ve
ekolojik olarak çok önemlidir. Deniz çayırlarının ekosisteme sağladığı ekonomik
fayda ile ilgili yapılan çalışmalarda bu türün katkısının her bir hektar için senede
15.837 Avro olduğu tespit edilmiştir ki bu tarımsal alanların sağladığından fazladır.
Sıralanan bu ekolojik ve biyolojik özellikleri ile karadaki ormanlara eşdeğer fonksiyonu
olan deniz eriştelerinin denizdeki hayatın kaynağını oluşturur. Bu canlıların korunması
ve hasar görmüş bölgelerde yapılan yetiştirme çalışmaları türün yayılım alanını
arttırmak için gereken önlemlerden birkaçını oluşturmaktadır. Bütün bu nedenlerle
denizel ortamda çok önemli işlevleri olan deniz bitkilerinin hassasiyetle korunması
gerekmektedir.
Günümüzde Fransa, İtalya, İspanya gibi birçok Avrupa ülkesinde bu tür deniz koruma
alanlarında nesli korunması gereken türler listesine alınmıştır.

Şekil 3: Deniz çayırı (Posidonia oceanica) yaprak yapısı. Oksijen sağlaması, balıklara yuva-barınak olması ve aynı
zamanda besinleri olması nedeni ile deniz ekosisteminin çok önemli elemanlarındandır. © Barış Akçalı/DEU-DBTE
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Deniz Eriştesinin Ekolojik Önemi

Posidonia oceanica deniz eriştesi denizin derinliklerinde gerçekleştirdikleri
fotosentez ile canlıların temel gereksinimi oksijenin kaynağıdır. 1m² alanı kaplayan
bitki topluluğunun günde 10 litre oksijen ürettiği tespit edilmiştir. Ayrıca karbonu da
hapsederek fotosentezde kullanırlar. Böylece, küresel iklim değişikliğine neden olan
atmosferdeki karbondioksiti, aynen karalardaki ormanlar gibi kullanarak karbon
oranının azalmasına neden olmaktadırlar. Bunun yanında, balıkların besin zincirinde
temel taşı olarak önemli bir yer teşkil eder. Deniz dibinde canlıların yaşaması için
uygun ortam yaratmaktadır. Denizde 1 m²'lik bir bitki topluluğu, algler için 10-15 m²'lik
alan yaratmaktadır. Rizom ve kök yapısı sayesinde deniz içinde toprak yüzeyini
tutarak, deniz içinde gelişen erozyona engel olmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı
bitki ekolojik açıdan çok önemlidir.
Bu deniz çayırı türü Akdeniz’de 11 ºC ile 29 ºC sıcaklıklar arasında, tuzlu ve temiz
sularda dağılım göstermektedir. Sürgünlerle üremelerinin yanı sıra uygun şartların
olduğu ortamlarda eşeyli olarak ürerler. Çiçeklenme genelde Eylül, Ekim aylarında
gerçekleşir. Meyve olgunlaştığında bitkiden ayrılır, yüzebilme kabiliyeti nedeniyle su
yüzeyine çıkar. Olgun meyve zeytin tanesi büyüklüğündedir. Posidonia oceanica
çayır oluşumu yıllar alan uzun bir süreci kapsar.
Deniz eriştesi çayırlarının gövdesinin yatay gelişimi ile tabanda bir ağ şeklinde
yayılım göstermektedir. Bu ağda herhangi bir nedenle (tekne çapaları, dreç, trol,
dinamit vb) oluşabilecek yırtık ve deformasyonda çayırın gelişimi duracak açılan
bölge genişleyecek, ancak bir süre sonra toparlanma başlayacaktır. Türün
büyümesinin yavaş olmasından dolayı açılan bölgenin tekrar kapanması uzun zaman
alacaktır. Bazı durumlarda çevresel faktörlerden dolayı bu bölge kapanamayabilir.
Ayrıca, yoğun etkinin olduğu bölgede yaprak uzunlukları düşer, çayır sıklığı azalır.

Tekne pervaneleri ve çapalar tip ve boyutlarına göre deniz çayırları alanları içinde
yırtıklar oluşturarak boşluklara neden olurlar. P. oceanica, deniz çayırları içinde en
uzun yaşayan ancak en yavaş büyüyen türdür. Bu deniz çayırları üzerinde küçük
teknelerle bile çapalama yapmak çayır üzerinde küçük çaplı etkiler oluşturmaktadır.
Teknelerin deniz eriştelerinin yoğun oldukları bölgeleri ziyareti ve kullanımı ne kadar
artarsa çayırların üzerindeki olumsuz etki de yıllar içinde o kadar kronik bir şekilde
artacaktır.

5.3 Hayvansal Plankton (Zooplankton)

Şekil 4: Zooplankton
(Hayvansal planktonlar)
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Besin zincirinin ikinci halkasını tekhücreli ve çokhücreli hayvanların larvalarını içeren
hayvansal p l a n kto n o l u ştu rma kta d ır. Hayvansal plankton kategorisine giren
türlerin boyları en küçükleri 2 mikrondan (nanoplankton) en büyükleri 20 cm'e kadar
(örnek: deniz anası) değişkenlik gösterir. Hayvansal plankton da bitkisel planktonun
olduğu bir yerden bir yere taşınması kendi hareketlerinden çok denizlerdeki akıntılarla
gerçekleşir. Hayvansal plankton birçok balık ve bazı deniz memelilerinin temel
besinidir.

Şekil 5: Eklem bacaklılardan karides (Penaeus semisulcatus) ticari değeri yüksek bir tür. © Zafer
Tosunoğlu/EÜ-SÜF

5.3 Omurgasızlar
Ahtapotlar, kalamarlar, karidesler, ıstakozlar ve yengeçler omurgasız deniz canlılarına
örnek olarak verilebilir.
Karides, Avrupa denizlerinde ve Kuzey Amerika kıyılarında yaşayan, kabuklular
sınıfındandır. Silindirik vücutlu, uzun duyargalıdır. Vücudu kalsiyum karbonattan
meydana gelen bir zırhla örtülüdür. Gövdesi eklemlidir. Geniş yüzgeçimsi kuyruğunu
sallayarak geri geri yüzer. Tatlı suda yaşayan türleri yumurtalarını bıraktıktan sonra
yumurtalar açılıncaya kadar yürüme bacakları arasında tutar. Denizel türlerde
yumurtalar sırt bölgesinde gelişerek açılması için suya bırakılır.
Karidesler, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan on ayaklı eklembacaklılardır. Boyları 1-30 cm
arasında değişir. Karidesler oymağının yedi familyası bilinmektedir. En yaygını
çalıkaridesgillerdir. Beş çift bacaklarının en az iki çiftinde kıskaçlar bulunur. Kuyrukları
belirgin olup, yelpazeye benzer. İki çift olan duyargaları ise çok uzun ve iki çatallıdır.
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Şekil 6: Kafadan bacaklılardan ahtapot (Octopus vulgaris) ülkemizin en yaygın ahtapot türü olmasına
karşın aşırı ve yasadışı avcılık yüzünden büyük bir baskı altında. Dolayısı ile denizlerimizde gitgide
azalma eğiliminde. © Murat Draman/KASAD

5.4 Balıklar (Kemikli ve Kıkırdaklı Balıklar)

Omurgalı canlılardan olan
balıklar kendi içinde 2 ana
takıma ayrılır; kemikli balıklar
ve kıkırdaklı balıklar.
Ülkemizde toplam 450 civarında
balık türü olup, bunlardan çok
büyük
çoğunluğu
kemikli
balıklardan
oluşmakta
ve
içlerinde yaklaşık 60 civarında
ise köpekbalığı türü (yani
kıkırdaklı balıklar) yaşamaktadır.

Şekil 7: Tipik bir demersal balık düğmesiz kalkan
(Psetta maxima) © Luc Viatour www.lucnix.be

Kemikli balıklara örnek olarak orfoz, lagos, kalkan, dil, çipura, levrek, sinarit, lüfer,
hamsi ve istavrit verilebilir.
Kıkırdaklı balıklara örnek olarak camgöz köpekbalığı, büyük beyaz köpekbalığı, kum
köpekbalığı ve vatoz türleri örnek verilebilir.
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Balıklar denizlerde yaşadıkları
yerlere göre 2 ana kategoriye
ayrılabilir. Denizde yüzeye yakın
üst sularda, kıyıda veya açık
denizlerde su sütununda yaşamını
geçirenlere pelajik balıklar denir.
Pelajik balıklar dibe bağlı ve dibe
bitişik alanlarda yaşamazlar. Genelde
sürü halinde yaşayan balıklardır.
Örnek olarak gümüş, hamsi, sardelye,
istavrit, palamut ve orkinos
balıklarını gösterebiliriz.
Şekil 8: Kemikli balıklardan orfoz (Epinephelus marginatus)
demersal bir balık. Yasadışı sualtı avcılığının büyük baskısı
olan alanlarda tükenme eşiğine gelmiştir. IUCN’e göre nesli
tehlike altında olan orfozun korunmasında, sorumlu amatör
balıkçılar kadar, bu balıkların satışını yapan restoranlar ve
tüketicilerin bilinçli tutumları ve işbirliği artık öne çıkmıştır. ©
Murat Draman/SAD-EKOG

Öte yandan deniz tabanında veya
tabana yakın bölgelerde yaşayan
balıklara demersal balık denir.
Demersal balıklar deniz tabanına
bağımlı yaşayan balıklardır ve
pelajik balıklar gibi su kütlesinde
yaşayamaz ve uzun mesafeler kat etmezler. Lagos, orfoz, sinarit, çipura, eşkina, dil,
mersin ve kalkan gibi balıklar demersal balıklara örnek verilebilir.

Şekil 9: Kıkırdaklı balıklarımızdan kum köpekbalığı (Carcharinus plumbeus). Tüm Akdeniz
havzasında sadece 3 ülkede görülen ve Türkiye’de ise yalnızca Gökova Körfezi
Boncuk Koyu’nda yaşayan nadir balıklarımızdan. © Cem O. Kıraç/SAD-EKOG
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Sorumlu Amatör Balıkçılık yolunda bilinçlenmek ve amatör balıkçıların ideal amatör
balıkçı olmaları yolunda balıklar hakkında bilmeleri gereken bazı konular bulunmaktadır.
Bu kitapta en önemli gördüğümüz 4 başlığa değineceğiz;
1- Türlerin ayırt edilmesi (yakalanan balıkların tür bazında bilinmesi)
2- Balıkların asgari üreme boyu (cinsel olgunluğa erişme boyu)
3- Balığın gelişimi içinde cinsiyet değiştirmesi (hermafrodizm)
4- İstilacı deniz canlıları (istenmeyen sucul organizmalar)
1- Öncelikle tüm amatör balıkçılar, icra ettikleri hobinin ciddi bir sorumluluk
taşıdığının farkında olarak, denizdeki canlı türlerini mümkün olduğunca çok iyi
tanımak durumundadır. Aksi takdirde “sorumlu amatör balıkçı” hedef dışı türleri veya
hassas türleri ayırt edemez ve gereğini yerine getiremez. Bunun için ülkemizde gerek
Türk gerekse yabancı araştırmacılar tarafından hazırlanmış fotoğraﬂı veya resimli
birçok kaynak yayın mevcuttur.
2- Denizde avlanabilecek balıkların minimum avlanma boylarını çok iyi bilmelidir.
Limitlerin altında olan balıkları denize geri bırakmalıdır. Bu konuda tüm bilgilendirme
ve uyarılar 3/2 Amatör Su Ürünleri Avcılığı Tüzüğü’nde yer almaktadır.
3- Orfoz, lagos ve sinarit gibi bazı balıklar ilk birkaç yıl dişi daha sonra erkek
cinsiyete dönüşür. Buna balıklarda hermafrodizm denir. Sorumlu Amatör Balıkçı bu
gibi türler için, dişi cinsel olgunluk yaşı ve diğer cinsiyete dönüşme yaşını çok iyi
bilmelidir.
4- Balon balıkları, sokkan balıkları ve daha birçok yabancı tür aslında ülkemizin
orijinal deniz balıkları değildir. Yabancı denizlerden ülkemiz limanlarına uğrak yapan
gemilerin balast suları veya Süveyş Kanalı vasıtasıyla Kızıldeniz’den Akdeniz’e giren
deniz canlıları bu kapsamda “istenmeyen sucul canlılar” grubundadır. Amatör
balıkçılar olarak bu balıkları da tanımamız önem arz etmektedir. Zira bazıları oldukça
zehirli hatta tüketilmeleri durumunda ölüme sebebiyet verebilmektedir (örneğin balon
balıklarından Lagocephalus sceleratus). Ayrıca mücadele edilmesi en azından
izlenmesi gereken yabancı türler de vardır (örneğin katil yosun olarak bilinen
Caulerpa racemosa). Zira başka denizlerden gelen istenmeyen sucul organizmalar
ülkemizdeki yerli türler üzerinde farklı şekillerde baskı oluşturmakta ve deniz
ekosistemini olumsuz etkileyebilmektedir. Örneğin Akdeniz’e has olmayan yosunlar
(Caulerpa racemosa ve Caulerpa taxifolia) dışarıdan Akdeniz’e ulaştıklarında yerli
deniz çayırlarından olan deniz eriştesinin (Posidonia oceanica) yayılmasını ve doğal
gelişimini engelleyen dominant rol oynarlar.
Üzerinde aşırı av baskısı olan ve ekonomik değeri yüksek bazı yerli balık türleri
hakkında daha detaylı bilgi sahibi olunmasında fayda vardır. Zira bu balıkları ne
kadar yakından tanırsak o düzeyde bilinçli ve sorumlu amatör balıkçı olma yolunda
mesafe alacağımız açıktır. Bu nedenle bazı balık türlerimizi daha yakından tanımak
amacıyla aşağıda kısaca bilgiler aktarılmıştır;
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Orkinos (Thunnus thynnus)

Şekil 10: Orkinos (Thunnus thynnus) © FAO

Orkinos, ton balığı olarak
da bilinir. Uskumrugiller
(Scombridae) familyasından
Thunnus, Euthnnus ve
Katsuwonus
cinslerini
oluşturan boyu 5-6 metre,
ağırlığı 900 kilograma
ulaşabilen göçmen balık
türleridir.
Çok hızlı yüzerler. Ekonomik
değeri oldukça yüksek bir
balıktır. Eti çoğunlukla
konservecilikte kullanılır.

Vücutları yuvarlak olup, ön kısmı büyük, arkaya doğru incelen bir yapıya sahiptir. İki
dorsal yüzgeç arasında az bir mesafe vardır. 8 veya 9 adet pinnul denen yalancı
yüzgeç bulunur. Bu yüzgeçler hem sırtta, hem anal yüzgecin arkasında bulunur.
Vücudun üst tarafı koyu mavi veya siyah, yanlar gümüşi beyaz, karın yüzgeci arasında
sarkık iki et parçası bulunur. Kuyruk yüzgecinin kenarı beyaz renklidir. 1 miyona yakın
yumurta bırakabilirler. Mart, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları üreme dönemleridir.
Göçmen balıklardır. Sürü halinde gezerek, kendilerinden küçük balık türleriyle
beslenirler. Sardalya, hamsi, tirsi, uskumru, torik, palamut, lüfer gibi balık sürülerini
kovalar ve yerler. Saatte 65–70 km hızla yüzerler. Genç orkinoslar, sürü halinde torik
ve palamutlarla birlikte boğazdan inerler. Üç yılda erginleşirler. Olgunlaşmış
orkinoslarının ağırlığı bir tona, boyu 5-6 metreye kadar ulaşır. Orkinos avcılarının
çeşitli avlanma metodları vardır. Bu balıklar özel olta iğnelerine tüy veya bitki liﬂerinden
yapılmış suni sinekler takılarak avlanırlar. Canlı sardalya balıkları bağlanarak sabit
oltalarla da orkinos avcılığı yapılır. Bu tip avlar ancak gemilerle yapılır. Orkinos tekneleri
yaklaşık 20-25 metre uzunluğunda olur. Teknenin motorları güçlü ve oldukça hızlı
gitmeye müsaittir. Bu teknelerde yem olarak kullanmak için canlı sardalya havuzları
ve yakalanan orkinosların muhafazası için soğuk hava depoları da bulunur. Amatör
balıkçılar motorların arka güvertesinde döner koltuğa oturarak, makaralı oltayla
maharet ve bilgi gerektiren bir spor olarak bu güçlü balıkları avlarlar.

Orfoz (Epinephelus marginatus)

Şekil 11: Orfoz (Epinephelus marginatus) © FAO
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Orfoz Serranidae familyasından demersal bir balık türüdür. Vücudu yandan yassı ve
ovaldir. Başı ve ağzı büyüktür. Derisi kalın olup ufak pullarla kaplıdır. 1'inci sırt yüzgeci
daha yüksek olup, 2'nci sırt yüzgeci ile birleşmiştir. Kafa, sırt ve yanlarında canlı iken
görülen, ölünce kaybolan yeşilimsi, sarı lekeler ve dikey bantlar bulunur. Alt tarafı
daha açık renklidir. Solungaç kapakları açık ve dikenlidir. Kuyruk yüzgeci yuvarlaktır.
Orfoz hermafrodit olup, cinsel olgunluğa eriştiği zaman dişi cinsiyet organlarına sahiptir.
Hayatının belirli bir dönemini dişi olarak geçirdikten sonra 18. yaşına geldiğinde dişi
cinsiyet organları kaybolarak yerine erkek cinsiyet organları gelişir ve hayatının geri
kalanını erkek olarak yaşar. Derinliği 100 m kadar olan suların kaya aralarında yaşar.
Büyüklüğü ortalama 60 cm’dir, maksimum 140 cm olur. Ortalama ağrlığı 15 kg
civarındadır, maksimum 60 kg olur. Yaşadığı her yılda bir kilo alır ve 60 yıl yaşar.
Orfoz demersal yani tipik bir dip balığı ve yuvası civarından ayrılmayan, bulunduğu
bölge ve enleme bağlı olarak geç büyüyen ve geç üreyen bir balık. Akdeniz havzasında
(Karadeniz ve Marmara hariç) ve bitişik Atlas Okyanusu doğu kıyılarında dağılım
gösterir. Ekonomik değeri en yüksek ve nispeten az çıkan türlerden biri dolayısı ile
talebi de çok yüksek. En yaygın avlanma yöntemi büyük oranda paragat ve zıpkın.
Haliyle kıyı balıkçıları, paragatçılar ve zıpkıncılara bu türü korumak için önemli görev
düştüğü düşünülmektedir. Değişik ölçeklerde doğrudan balık türleri veya genel
anlamda denizel biyolojik çeşitlilik üzerine yapılan saha çalışmalarında türün genel
olarak azalmaya yüz tuttuğu ve koruma önlemleri alınmaz ve denetleme etkin hale
getirilmez ise türün durumunun daha olumsuz bir konuma geleceği düşünülmektedir.
IUCN kırmızı liste uzmanlar grubuna göre Akdeniz’de nesli (EN) kategorisinde tehlike
altındadır. Fransa’da tam koruma altında ve avlanma izni yoktur. İspanya’da ise
deniz koruma alanlarında koruma altındadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
yetkilileri restoranlara satılan zıpkınla avlanmış orfozları yerinde denetleyerek türün
yasadışı pazarlanmasında ciddi caydırıcılık etkisi yaratabilir. Denizde yapılacak
denetlemeden daha etkin ve az maliyetli olduğundan konudan sorumlu kurum olan
GTHB’na karada denetlemelere sistematik olarak ağırlık verilmesi konusunda
öneriler getirilmiştir.

Beyaz lagos (Epinephelus costae)

Şekil 12: Beyaz lagos (Epinephelus costae) © FAO
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Serranidae familyasından tipik bir demersal balık türü olup, ekonomik değeri en
yüksek balıklarımızdan biridir. Doğu Atlantik Kıyıları ile Akdeniz havzasında dağılım
gösterir. Ülkemizde Akdeniz kıyılarında daha çok ancak Ege’de daha az olmak üzere
rastlanan ve avlanan bir türdür.
200 m derinliğe kadar yaşar. Erginliğe ulaşma boyu 30-35 cm arasındadır. En fazla
140 cm boya kadar büyüdüğü bilinmektedir. Kumlu, çamurlu ve kayalık zeminlerde
yaşar. Gençleri küçük gruplar halinde birlikte dolaşır. İstakoz ve böcek gibi krustaseler,
yumuşakçalar ve balıkları yiyerek beslenir. (Heemstra and Randall, 1993). Ülkemizde
bazı bölgelerde aşırı av baskısı yüzünden stokları erime noktasına kadar gelmiştir.
Gökova’da son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla beyaz lagos stoklarının yok
denecek kadar azaldığı ortaya konulmuştur (Ünal ve ark., 2009). Yasadışı ve aşırı
sualtı avcılığı bu tür üzerindeki en önemli baskılardan biridir. Profesyonel balıkçılar
genellikle paragatla avlar. Çok daha seyrek olmakla birlikte ağla da yakalanabilmektedir.

Sinarit (Dentex dentex)

Şekil 13: Sinarit (Dentex dentex) © FAO

Sparidae familyasından ekonomik değeri yüksek balıklarımızdan biridir.
Sinarit Akdeniz'de yaygındır, ama Karadeniz ve Britanya Adalarından Moritanya’ya,
bazen Senegal ve Kanarya Adalarına kadar Doğu Atlas Okyanusu'nda da görülür.
200 m derinliğe kadar kumlu veya taşlı derinliklerde yaşar ve diğer balıklar,
yumuşakçalar ve kafadan bacaklılarla beslenen etkin bir yırtıcıdır.
Sinarit yılın çoğu döneminde yalnızdır, ama üreme süresince birkaç hafta grup
halinde yaşar: tamamen büyümüş sinaritler ilkbahar boyunca, yüzeye yakın sıcak
suda 2-3 hafta birlikte kalırlar. Yetişkin sinarit bir metreden fazla boya ve 20 kg
ağırlığa erişebilir. Genç sinaritlerin mavi yüzgeçlerle birlikte kahverengi-mavi olmak
üzere gri-mavi olan yetişkinlerden daha farklı bir yüzeyi vardır.
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Lüfer (Pomatomus saltatrix)

Şekil 14: Lüfer (Pomatomus saltatrix) © FAO

Pomatomidae familyasından ekonomik değeri yüksek bir balık türü.
Vücutları uzun, sırt yüzgeçleri iki tane, kuyrukları çatallı, ağızları iri, dişleri sivri ve
güçlüdür. Yan çizgi hemen hemen düz olup, pullarla örtülüdür. Yan çizgide pul sayısı
95-100 adettir. Sırt tarafı koyu mavi yeşilimtırak, alt tarafı gümüşî, yanları daha açık
renk olan bu balıkların karnı parlak beyazdır. Keskin dişleri vardır. Uzunlukları 130
cm'ye, ağırlıkları 14,4 kg'a ulaşabilir. Üreme boyu 25 cm dir. Esasen bir deniz balığı
olmasına karşılık yerine göre nehir ağızlarında deltalara ve lagünlere de girebilir.
Dolayısı ile deniz suyu, acı su ve tatlı suya toleranslı bir türdür. Diğer balıkları,
krustaseleri ve kafadan bacaklıları avlayarak yaşayan etçil bir balıktır ve çok avcı
olarak bilinir.
Eylül sonu ekim başı gibi Karadeniz'de yumurtlayan balıklar İstanbul boğazından
çıkmaya başlarlar (Dooley, 1990).
Küçükten büyüğe doğru defneyaprağı, çinekop, sarıkanat, lüfer, kofana olarak
adlandırılır. Çok nadir de olsa kofanadan büyükleri de olur, bu en büyük boy lüfere
balıkçılar arasında sırtıkara denilir. Ülkemizde tüm denizlerimizde görülen bir türdür
ve Akdeniz’le Karadeniz arasında düzenli göç yapan pelajik bir balıktır. Gerek
geleneksel kıyı balıkçıları gerekse amatör balıkçıların avlamak için rağbet ettiği bir
türdür. Bu balığın balıkçılık kültürümüzde ayrı bir yeri vardır, zira boylarına göre 6
değişik isim takılan başka bir balığımız yoktur.

Mersin Balıkları (Acipenseridae familyası)

Şekil 15: Mersin balığı (Acipenser rudiventris) Türkiye’nin en nadir balıklarından.
Aşırı ve yasadışı balıkçılıktan soyu tükenme noktasına geldi. © FAO

29

Mersin balığıgiller, Acipenseridae familyasını oluşturan büyük cüsseli balıklardır.
Mersin balıkları çok "ilkel" hayvanlardır. İskeletleri sadece kısmen kemikleşmiştir.
Yan taraﬂarında beş sıralı dizili olan büyük pullar vardır. Kuyrukları asimetriktir,
ağızları aşağıya yönelmiş ve gerekli olduğunda çenelerini dışarıya çıkarabilirler. Dört
bıyıkları vardır. Bunlarla suyun dibinde yem arayabilirler. Bazı mersin balıkları beş
metre uzunluğa ulaşabilirler, ve bu yüzden en büyük tatlı su balıklarıdır. Ama çoğu
türleri sadece yumurtlamak için tatlı suya gelirler ve aslında tuzlu suda yaşarlar. En
büyük mersin balığı türü olan mersin morinası (Huso huso) neredeyse sadece tuzlu
suda yaşar ve yumurtlamak için denizden ırmaklara geçer. Mersin balıkları hem tatlı
suda, hem tatlı-tuzlu karışık suda (ırmak deltaları), hem de denizde yaşarlar. Bazı
türleri sadece tatlı suda yaşarlar. Göçmen türler genç dönemlerini tatlı suda geçirip,
sonradan denize göç ederler ve erginleşince çiftleşmek için tekrar tatlı suya dönerler.
Mersin balıkları çok geç erginlik çağına ulaşırlar. Özellikle dişiler, ancak 20 yaşına
varınca ilk kez yumurtlarlar. Sadece bazı küçük türleri bir iki yaşında erginliğe ulaşırlar.
Bazı mersin balıklarının 100 yaşına varabildikleri ispatlanmıştır. Bu yaşa varanları
1,4 ton ağırlığına ulaşabilir, Böylece dünyanın en büyük tatlı su balıkları ünvanına
sahiptir. Mersin balıklarının yüksek bir su kalitesine ihtiyaçları olduğu için, kirlenen
ırmaklardan dolayı 20'nci yüzyılda batı Avrupa'da nesli neredeyse tamamen
tükenmiştir. Ayrıca çoğu mersin balığı türlerinin yaşam çemberlerinin bir kısmı olan
ırmak-deniz göçebeliğinin bütün büyük ırmaklarda bulunan baraj duvarlarında sona
ermesi ve balıkların çiftleşip yumurtlamak için ırmağın üst kesimlerine ulaşamamaları
önemli bir rol oynamaktadır. Mersin balıkları özellikle çok pahalıya satılan havyarları
için avlanılmaktadır. Yasa dışı mersin balığı avı özellikle Sovyetler Birliği’nin
dağılması ile çok yoğunlaşmıştır. Bu yüzden Rusya'da mersin balığı türleri tükenmek
üzeredir. Ülkemizde ise sadece Karadeniz’de olmak üzere, tümü nesli azalmış olan
4 türü görülür. Bunlardan üç tanesi Acipenser cinsi ve bir tanesi Huso cinsidir.
Korunması gereken hassas balık türlerimizin başında gelirler ve yavruları istenmeden
yakalanır ise zarar görmeden denize geri salınmaları kuvvetle önerilir.

Kalkan (Psetta maxima)

Şekil 16: Kalkan balığı
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Kalkan balığı (Psetta maxima), Scophthalmidae familyasına ait, gözleri vücudunun
sol tarafında bulunan ve sağ tarafı ile denizin tabanında yatan demersal bir balık
türü. Yassı ve asimetrik şekli hemen dikkati çeker. Atlas Okyanusu'nun doğusunda
Akdeniz’e bitişik sularda ve Akdenizde, Ege Denizi'nde, Marmara Denizi'nde ve
Karadeniz'de, 20 ila 70 metre derinlikte yaşar. Denizin dibinde yaşayan küçük
balıklar, yengeçler ve diğer küçük deniz hayvanları ile beslenir. Neredeyse tamamen
yusyuvarlak olan bu pulsuz ve tüketicilerin sevdiği balık türü ortalama 50 ila 70 cm
boyuna ulaşır. Boyu bir metreye ve ağırlığı 20 kiloya varmış olanları çok nadir tutulur.
Zira aşırı av baskısından dolayı ülkemizde azalmıştır ve stokların azlığından dolayı
ekonomik değeri yüksek bir balık haline gelmiştir. Öte yandan Karadeniz’de Romanya,
Ukrayna ve Rusya kendi karasularındaki Kalkan stoklarını göreceli olarak daha iyi
koruduklarından bu ülkelerdeki Kalkan stokları bizdekinden daha iyi durumdadır.
Dişileri ilkbahar ve yaz boyunca, denizin 10-40 metre derinliğinde, kendi büyüklüğüne
göre 10 milyon ila 15 milyon yumurta döker. Erkek balık bunları dölledikten 7-9 gün
sonra bu yumurtalardan mekik şeklinde vücutları olan yavrular çıkar. Bu yavrular
8-10 cm boya ulaşana kadar ve metamorfozları başlayana kadar sığ sularda plankton
ile beslenerek yaşarlar. Ancak sağ gözleri kafalarının sol tarafına doğru kaymaya
başlayınca ve vücutları yassılaşmaya başladığı zaman derin sulara göç ederler.
Ancak 5 yaşına gelince çiftleşip üreyebilirler.
Dişileri ilkbahar ve yaz boyunca, denizin 10-40 metre derinliğinde, kendi büyüklüğüne
göre 10 milyon ila 15 milyon yumurta döker. Erkek balık bunları dölledikten 7-9 gün
sonra bu yumurtalardan mekik şeklinde vücutları olan yavrular çıkar. Bu yavrular
8-10 cm boya ulaşana kadar ve metamorfozları başlayana kadar sığ sularda plankton
ile beslenerek yaşarlar. Ancak sağ gözleri kafalarının sol tarafına doğru kaymaya
başlayınca ve vücutları yassılaşmaya başladığı zaman derin sulara göç ederler.
Ancak 5 yaşına gelince çiftleşip üreyebilirler.

5.5 Deniz Kuşları
Balıkçılarımız kıyılarda ve denizlerde en çok martı, sumru, yelkovan ve karabatak
türü deniz kuşlarına rastlarlar.

Şekil 17: Tepeli karabatak (Phalacrocorax aristotelis) © Kazım Çapacı
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Büyük gümüş martı, ada martısı, sumru, küçük sumru, yelkovan, boz yelkovan,
karabatak, tepeli karabatak ve cüce karabatak en çok karşılaşılan türlerdir. Bunların
arasında ada martısı, boz yelkovan, tepeli karabatak ve cüce karabatak diğerlerine
nazaran daha az sayıdadır ve rahatsızlıklara karşı hassastırlar. Ayrıca delta ve
lagünlerde ﬂamingo, ak pelikan ve tepeli pelikan da görülebilir. Bunlardan tepeli
pelikan dünya çapında nesli azalmaya yüz tutmuş bir kuş türüdür.
Burada bahsedilen tüm deniz kuşlarımız çok küçük, küçük veya orta büyüklükte
olmak üzere farklı boyutlarda ve genelde pelajik balıklarla beslenir. Büyüklü küçüklü
gruplar halinde denizlerde veya deltalarda avlanan sumru, küçük sumru, ada martısı,
yelkovan ve boz yelkovan görürseniz o bölgede bu deniz kuşlarının avlandığı küçük
boylu epipelajik (yüzeye yakın dolaşan) balıklar ve ak pelikan veya tepeli pelikan
görürseniz küçük veya orta boylu pelajik sürü balıklarının olduğuna kanaat
getirebilirsiniz. Bu küçük pelajik balıklar olmadığı takdirde sayılan deniz kuşları
bahsedilen deniz veya kıyı habitatlarında varlıklarını sürdüremez. Karabatak ve
tepeli karabatak ise ağırlıklı olarak demersal (dip) balıkları avlarlar.
Bu kuşlardan ağlara veya olta/paragat takımlarına takılarak kazara yakalananlar olur
ise nasıl müdahale edileceği konusu kitabın 14. bölümünde verilmiştir.

Şekil 18: Tepeli pelikan (Pelecanus crispus solda) ve Ak pelikan (Pelecanus onocratulus sağda)
karşılaştırması © Emin Yoğurtçuoğlu

Şekil 19: Tepeli pelikan (Pelecanus crispus) ©
Kazım Çapacı
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Şekil 20: Yelkovan (Pufﬁnus yelkouan) © Emin
Yoğurtçuoğlu

Şekil 21: Ada martısı (Larus audouinii) © Cem O. Kıraç/SAD-DEZKUŞ

5.6 Deniz Kaplumbağaları

Şekil 22: İribaş deniz kaplumbağası(Caretta
caretta) Türkiye’de hem üreyen hem de kışlayan
deniz canlılarımızdan. Ağlara ve oltalara takılma
sıkça karşılaşılan sorunlardan biri. © Murat
Draman/KASAD

Şekil 23: Yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia
mydas), ülkemizde iribaş deniz kaplumbağasından
daha az sayıda ürer ve daha seyrek üreme kumsallarına sahiptir. Yine ağlara ve oltalara takılma bu
tür için de karşılaşılan sorunlardan biri. © Alexander Vasenin
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Türkiye’de 2 tür deniz kaplumbağası yaşar; “iribaş deniz kaplumbağası” Caretta
caretta ve “yeşil deniz kaplumbağası” Chelonia mydas. Bu deniz canlıları Akdeniz
havzasında Türkiye dahil sadece 4-5 ülkede üremektedir. Bunların arasında 20
üreme kumsalı ve en fazla yumurta bırakan dişi sayısı ile Türkiye tüm Akdeniz’de
başı çekmektedir. Türkiye’deki üreme kumsallarının tümü Akdeniz sahillerimizdedir.
Bu 20 üreme kumsalı, en batıda Ekincik kumsalı (Muğla) ve en doğuda Samandağ
kumsalı (Hatay) arasında bulunmaktadır. Bu canlılarımızın amatör balıkçılık ve
geleneksel kıyı balıkçılığı ile ilişkisi zaman zaman ekipmanlara takılmaları şeklinde
olmaktadır. Her iki türden bu deniz kaplumbağaları olta iğnelerine takılabilir, olta
takımlarına ve misinalara çaparize olabilir veya ağlara takılabilir. Bazen pervane
kesiklerinden dolayı haﬁf veya ağır yaralı deniz kaplumbağalarına da rastlanmaktadır.
Bu gibi durumlarda gerek iribaş, gerek yeşil deniz kaplumbağası için ikinci önemli
tehdit yegane çoğalma alanları olan üreme kumsallarında habitat tahribatıdır; yani
kumsalların betonlaşması, otel veya ikincil konut inşaatları, kumsala yol açılması,
kum çekilmesi ve insan işgalidir.

5.7 Deniz Memelileri
Az bilinmelerine karşılık Türkiye’de farklı takımlardan birçok deniz memelisi vardır.
Odontoceti alt takımından dişli balinalar (yunuslar dahil), Mysticeti alt takımından
Yüzgeç balinası, Pinnipedia alt takımından Akdeniz foku ve Carnivora takımından ise
tatlı su ekosistemlerinde yaşayıp zaman zaman denizde de görülen tek sucul memeli
su samuru.
Bu deniz memelileri birbirlerinden oldukça farklı yaşam döngülerine ve farklı yaşam
alanlarına sahiptirler. Dişli balinaların yaşam döngüleri sadece denizlerde geçer.
Bazıları açık diğerleri ise kıyılara yakın sığ sularda yaşar. Denizde çiftleşir, denizde
doğurur ve yine denizde yavrularını emzirerek anne sütüyle beslerler. Mutur sadece
Karadeniz’de görülürken, diğer yunuslara tüm denizlerimizde, balinalara ise Ege ve
Akdeniz’de rastlanır.

Şekil 24: Akdeniz keşiş foku (Monachus monachus) dünyanın en nadir ilk 12 canlısı arasında. Soylarının
tükenmesinde en önemli etken kıyıların imara açılması, bakir kıyıların-koyların betonlaşmaya yenik düşmesi. Kısacası habitat kaybı türün baş düşmanı. Yavru fokların bırakma ağlarına takılarak boğulmaları da 2.
sırada önemli tehdit olarak sayılabilir. © Cem O. Kıraç/SAD-AFAG
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Akdeniz foku tam bir sığ su ve kıyıya bağımlı deniz memelisidir. Yaşam döngüsünün
yarısı denizde yarısı karada geçer. El değmemiş bakir kıyılar olmadan yaşamını
devam ettiremez. Zira yavruyu kıyıdaki ücra bir deniz mağarası içinde karada
doğurur. Anne fok karada sütüyle besler ve mağara içinde ve yakın civarında büyütür.
Avlanmak, dolaşmak ve eş bulmak için ise vaktini denizde yüzerek ve dalarak geçirir.
Dolayısı ile Akdeniz foku ücra kara parçaları ve el değmemiş kıyılar olmadan soyunu
sürdüremez. Türkiye’de esasen Ege ve Akdeniz kıyılarında el değmemiş, doğal
özelliklerini barındıran kayalık kıyılarda görülür. Az da olsa Marmara’nın ücra kalmış
güney kıyılarında ve Marmara Adaları’nda yaşamlarını sürdürmektedir.
Su samuru ise hem ırmakları hem de kıyısal deniz habitatlarını kullanır. Ancak esas
yaşam alanları temiz, el değmemiş ve içinde balık yaşayan tatlı su ekosistemleridir.
Tüm denizlerimizde, ırmakların denizle buluştuğu kıyılarda ve bazen liman mendirek
taşları arasında görülür.
Amatör balıkçılarımız bu saydığımız deniz memelileri ile denizlerde ve kıyılarda az
veya çok sıklıkla karşılaşırlar. Burada bilinmesi gereken birer avcı (predatör) olan bu
sucul memelilerin sayılarının gittikçe azalmış olmasıdır. Besin piramidinin en
tepesinde olan bu canlılar sağlıklı deniz-kıyı ekosistemini temsil ettiklerinden korunmaları
son derece önemlidir. Ekolojik bakış açısının yanısıra, yanıbaşımızdaki bu estetik ve
sevimli canlıları denizlerimizin vazgeçilmez renkleri olarak kabul ederiz. Ayrıca,
binlerce yıldır denizle kucak kucağa yaşayan kıyı insanları, denizciler ve balıkçıların
yaşamlarında yerini almış bu canlıların denizcilik ve doğa kültürümüzden çıkmaları
sanırız hiçbirimiz tarafından kabullenilemez.

Şekil 25: Şişe burunlu yunus (Tursiops truncatus) yaklaşık 3.5 m boyuyla irice bir deniz memelisi. Bazı
balıkçılar tarafından kasıtlı olarak öldürülmesi, yunus gösteri merkezleri için canlı yakalanmaları ve balık
stoklarındaki azalma bu türe yönelik en önemli tehditler. © SAD – DEMAG Arşivi
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Hem Akdeniz fokları hem de su samurları için en önemli tehditlerin başında habitat
tahribatı gelmektedir. Akdeniz foku için bakir kıyıların imara açılması ve su samuru
için dere vadilerindeki HES’ler ve betonlaşma gibi nedenlerden dolayı yaşam
alanlarının yok olması ya da parçalanması geri dönüşü olmayan temel sorunlardır.
Ayrıca coğrafyaya göre değişkenlik gösterse de bu türlerin kasıtlı olarak vurulmaları
da ikinci bir olumsuz etken olarak karşımıza çıkabilmektedir.
Dişli balinalar
Afalina (Şişe burunlu yunus)
Tırtak
Çizgili yunus
Mutur
İspermeçet balinası (Kaşalot)
Kuvier balinası
Grampus
Balenli balinalar
8 Yüzgeç balinası
Yüzgeçayaklılar
9 Akdeniz (keşiş) foku
Etçiller
10 Su samuru
1
2
3
4
5
6
7

Odontoceti
Tursiops truncatus
Delphinus delphis
Stenalla coeruleoalba
Phocoena phocoena
Physeter macrocephalus
Ziphius cavirostris
Grampus griseus
Mysticeti
Balaenoptera physalus
Pinnipedia
Monachus monachus
Carnivora
Lutra lutra

Tablo-1: Türkiye’deki deniz memelileri tablosu

5.8 Besin Zinciri
Karada olduğu gibi denizel ekosistemlerde de, ekosistemi oluşturan türler arasında
bir besin zinciri, diğer bir deyişle besin piramidi vardır. Zincirin ilk halkasını oluşturan
türler fotosentez veya kemosentez yaparak kendi besinlerini oluşturan birincil üretici
canlılar, yani bitkisel planktonlar (=ﬁtoplanktonlar, ör: bazı bakteri grupları ve algler)
ve deniz erişteleridir. İkinci halkayı birincil üretici canlılarla beslenen otçullar, yani
birincil tüketiciler (hayvansal plankton = zooplanktonlar başta olmak üzere) oluşturur.
Birincil tüketicilerden sonra sırasıyla onlarla beslenen ikincil tüketiciler (etçiller) ve
üçüncül tüketiciler gelir. Biyolojik sistemlerde besin olarak kullanılan moleküllerden
elde edilen enerji %100'lük bir verimde kullanılamaz, enerji sağlamak amacıyla
gerçekleştirilen her kimyasal tepkimede önemli ölçüde enerji kaybı gerçekleşir.
Bu kayıp farklı besin zincirleri ve zincirin halkaları arasında değişkenlik gösterse de,
ortalama olarak alınan enerjinin ancak %10'u bir sonraki halkaya aktarılabilir. Bu da
1 kg et oluşturmak isteyen bir canlının 10 kg et tüketmesi gerektiğini göstermektedir.
Bir ton balığının ağırlığının 1kg artması için 10 kg palamut yemesi, 10 kg'lık palamudun
100 kg hamsi yemesi, 100kg'lık hamsinin 1.000kg'lık hayvansal plankton tüketmesi,
1.000 kg'lık hayvansal planktonun da 10.000kg'lık bitkisel plankton tüketmesi gerekir.
Bu nedenle besin piramidinin en altında bulunan canlıların kolay çoğalabilmesi ve
sayıca büyük popülasyonlar oluşturabilmesi gerekirken, piramidin tepesinde bulunan
canlıların zor üremesi ve kalabalık popülasyonlar oluşturmaması gerekir. Sistemi
kontrol eden piramidin tepesindeki türlerin aşırı av baskısı, habitat tahribatı gibi doğal
olmayan nedenlerden ötürü sayıca azalması / yok olması piramidin alt bölümlerinde
bulunan canlıların üzerinde baskıyı kaldırarak aşırı üremelerine ve ekosistemin
dengesinin bozulmasına neden olur. Sağlıklı bir ekosistem için ekosistemi oluşturan
bütün türlerin belirli büyüklükte popülasyonlarının olması şarttır.
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Besin piramidinin katları arasında görülen bu enerji kaybı başka bir tehlikeyi daha
ortaya çıkarmaktadır. Deniz suyunda biyolojik bir etki yaratmayacak konsantrasyonlarda
bulunan bir kirleticinin beslenme zinciri boyunca oluşacak canlıların bünyelerinde
birikim (biyo-akümülasyon) nedeniyle giderek konsantrasyonu artacaktır. Bu nedenle
çevre kirliliğinden ilk etkilenen türler, deniz memelileri, köpekbalıkları, ton balıkları
gibi genellikle besin piramidinin en üstünde yer alan türlerdir.

5.9 Yerli Türler, Göçmen Türler, Egzotik Türler
Yerli türler yaz ve kış her daim belirli deniz alanlarında yaşayan ve her daim görülebilen
türlerdir. Göçmen türler yaz ve kış mevsimleri arasında ilkbahar ve sonbahar aylarında
farklı denizler arasında göç eden deniz canlılarıdır. Egzotik türler ise, denizlerimizde
doğal olarak bulunmayan ancak Kızıldeniz veya başkaca okyanuslardan gemilerin
balast suları ile taşınmış veya Süveyş kanalı vasıtasıyla ülkemiz sularına geçiş
yapmış olan yabancı türleri tarif etmektedir.
Akdeniz yüzey alanı olarak dünya denizlerinin %0,8'ini kaplamasına karşın, bilinen
denizel türlerin %8'ini içerir. Bu oranlar, hacmiyle kıyaslandığında yüksek bir
biyoçeşitliliğe sahip olduğunun bir göstergesidir. Tanımlanmış 17.000 balık türünün
yaklaşık %10'u Akdeniz'e endemiktir, yani başka denizlerde bulunmaz. Bu yüksek
biyolojik çeşitliliğe rağmen Akdeniz'de yaşayan türlerin büyük çoğunluğu besin azlığı
nedeniyle diğer denizlerde görüldüğü gibi büyük popülasyonlar oluşturmazlar.
Yaz-kış arasında görülen büyük sıcaklık farklılığı ve besin tuzu azlığı Akdeniz'i yaşanması
zor bir ortam haline getirmektedir.
Mevsimsel olarak göç eden türler genellikle beslenme ve üreme amaçlı göç ederler.
Bu göç sırasında önemli bir biyokütlenin başka bir bölgeye taşınması o bölgenin
ekosistemi için ciddi etkilere neden olabilmektedir. Göç eden tür avcı olabildiği gibi
başka lokal türler için av da olabilmektedir. Üreme sırasında ortama bırakılan yumurtalar
birçok canlı için önemli bir besin kaynağıdır. Bu nedenle büyük kitleler halinde göç
eden türler ekosistem için vazgeçilemez unsurlardan biri olabilmektedir.
Deniz taşımacılığı faaliyetlerindeki artış ve gelişmeler, ekosistemler arasında türlerin
gemilerle veya kanallar vasıtasıyla taşınmasına da yol açmaktadır. İnsan müdahalesiyle
başka bir ekosisteme taşınan canlı türüne karşı ekosistemin bir koruması olmayabilir.
Girdiği yeni ekosistemde düşmanı olmayan bir yabancı tür aşırı popülasyon artışı
göstererek ekosistemin hakim türü haline gelebilir, diğer türleri besin olarak tüketebilir,
zehirleyici ya da enfekte edici özellikler gösterebilir. Hiçbir zararı yokmuş gibi
düşünülen bazı türlerin aşırı derecede çoğalması doğal yaşam alanlarının bozulması
ve yerel türlerin dolaylı olarak etkilenmesine neden olabilir. İnsan kaynaklı tahribata
uğramış ekosistemlerde yabancı türlerin geldikleri yeni ortamda daha çabuk egemenlik
kurdukları ve ekosistemi kendi özelliklerine göre şekillendirdikleri birçok yerde
görülmüştür. Akdeniz’de gemilerin balast sularıyla yada gövdelerine yapışık olarak
taşınmış birçok yabancı tür tespit edilmiştir. Ancak Akdeniz'deki yabancı türlerin
büyük bir çoğunluğu Süveyş Kanalı aracılığıyla Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçmiş,
İndo-Pasiﬁk kökenli canlılardır. Doğu Akdeniz ekosistemine hakim olan bu türler
küresel ısınma etkisiyle Akdeniz içinde doğudan batıya doğru ilerlemektedir. Süveyş
Kanalının açık olması nedeniyle yabancı tür istilasını durdurmak mümkün olmasa da,
yerli türlerin iyi korunduğu sağlıklı bir ekosistemin oluşmasıyla yabancı türlerin istilasının
yavaşlayacağı ve olumsuz etkilerinin azalacağı açıktır.
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6. DENİZ ve KIYI HABİTATLARI
6.1 Littoral Zon (Güneş Alan Bölge):
Littoral zon: Dalga ve gelgit hattının etkin olduğu kıyı bölgesidir. Kendi içinde iki
bölgeye ayrılabilir;
a) Supralittoral bölge: Su dışında kalan denizel hareketler sayesinde ıslanan bölgedir.
b) Mediolittoral bölge: Dalga ve su hareketleri ile (gel-git) zaman zaman sualtında
kalan bölgedir.
Sublittoral zon: Littoral zondan sonra 200 m derinliğe kadar olan bölgedir ve kıta
sahanlığını tanımlar.
a) Infralittoral bölge: Tamamen sualtında kalan kıyı zonundan başlıyarak fotoﬁl yosunlar
ve deniz çayırlarının ulaştığı son derinliğe kadar (40-50 m) olan bölgedir.
b) Sirkalittoral bölge: Deniz çayırları ve fotoﬁl yosunların sonlandığı derinlikten çok az
ışıkla yaşayabilen yosunların dağılım gösterdiği derinlik olan 200 metre derinliklere
kadar olan bölgedir.
Okyanuslarda en fazla güneş ışığı alan bölgeler olduklarından Littoral zon ve Sublittoral
zon canlı türleri ve prodüktivite bakımından en zengin bölgelerdir.

6.2 Bentik Zon ve Pelajik Zon,
Denizel ortam ekolojik özellikler yönünden Bentik zon ve Pelajik zon olarak 2 bölgeye
ayrılmaktadır.
deniz alanları ve bölümleri
açık deniz pelajik

kıyı

denizin altında
ışık alan bölge
karada ışık
alan bölge

sığpelajik

ortapelajik

ışık alan bölge
200m
az ışık alan bölge
ışıksız bölge
1000m

derinpelajik

ışıksız bölge
4000m

dip

en derin pelajik
6000m
10,000m

Şekil 26: Deniz alanları ve zonları
kıyı

dik
yalıyar

kıyı alanı
kıyı
geri
ön kıyı
kıyı
teras
dalga zonu

kıyıya yakın deniz
kıyı cizgisi

dalga kırılma sığlığı

ışık alan bölge

Şekil 27: Kıyı alanları ve zonları
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acıkdeniz

denizin yüksek
seviyesi
denizin düşük
seviyesi

yaklaşık
60m

Bentik Zon: Kıyı çizgisinden başlayarak okyanusların en derin bölgesine kadar olan
deniz tabanını oluşturan alana bentik bölge denir. Bentik bölge Littoral zon ve derin
deniz zonu olarak ikiye ayrılır. Derin deniz zonu ise kendi içinde farklı derinliklere
göre sığdan derine sırasıyla şu bölümlere ayrılır; batiyal, abisal ve hadal zon. Ne
derinlikte olursa olsun deniz tabanında yaşayan canlılar bentik canlılar olarak
gruplandırılır.
Batiyal zon: Sublittoral zondan 4000 m derinliğe kadar olan dik eğimli deniz
tabanıdır. Güneş ışığının bu derinliklere erişememesi nedeniyle burada yaşayan
canlılar karanlığa adapte olmuşlardır.
Abisal zon: 4000 m'den daha derin okyanus tabanlarını tanımlar.
Hadal zon: 6000 m'den daha derin okyanus çukurlarıdır.
Pelajik Zon: Deniz tabanını örten su kütlesidir. Başka bir ifadeyle bentik bölgeyi
kaplayan tüm su kütlesine pelajik zon denir.
4 ana bölgeden oluşur. Sığdan derine doğru pelajik deniz katmanları şunlardır;
1. epipelajik
2. mezopelajik
3. batipelajik
4. abisalpelajik
Su kolonunda yaşayan canlılar pelajik canlılar olarak gruplandırılır.

6.3 Işıklı ve Işık Almayan Bölgeler
Denizler güneş ışığını alabilen ve alamayan katmanlara göre de ayrılır. Buna göre 2
zon vardır;
1) Işık Alan (Fotik) zon: Deniz yüzeyinden ışığın erişebildiği derinliğe kadar olan su
katmanıdır. Fotosentez bu katmanda gerçekleşir. Dolayısı ile denizler için hayati
önemi haiz birincil üretim de bu zonda olur.
2) Işık Almayan (Afotik) zon: Işık almayan derin deniz ortamını tanımlar. Işığa
bağımlı canlılar bu katmanda yaşayamazlar.

6.4 Deltalar, Lagünler ve Kıyı Kumulları
Nehirlerin denizlerle buluştuğu yerlerde kıyılarda geniş deltalar oluşur. Bu deltalar
bazen bünyelerinde küçüklü büyüklü lagünler de oluşturabilir. Deltalarda hem tatlı
hem tuzlu su ekosistemleri görüldüğü gibi ayrıca tatlı ve tuzlu suların karıştığı acı su
adı verilen 3. bir sucul ekosistem de yer alır. Deltalar yavru balıkların üreme ve
yetişme alanlarının başında gelir. Bu bakımdan korunmaları ve su ürünleri av
düzenlemelerinin çok sıkı takip edilmesi gereken deniz-kıyı alanları olarak kabul edilir.
Kıyı kumulları kumsallardan farklı bir yapıya sahiptir ve kumsalların arkasında iç
kısımlarda oluşurlar. Özellikle zambak gibi sadece kumul habitatlarda yaşayabilen
bitkilerle kendine has bir habitat oluşturur. Kumsallar ve kumullar dişi deniz
kaplumbağalarının yegane üreme alanlarıdır.
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6.5 Kayalık Uçurumlar,
Sualtı ve Suüstü mağaraları ve Adalar
Ülkemizde deltaların, kumsal ve kumulların yanısıra oldukça uzun kayalık kıyılarımız
da mevcuttur. Kayalık kıyılar bazen dik ve yüksek yalıyar yapıya sahiptir. Bu kıyı
habitatı da kendine özgüdür ve bazı nadir deniz-kıyı canlılarını barındırdıklarından
önemlidir. Sualtında deniz eriştelikleri, orfoz, beyaz lagos ve sinarit gibi canlıların
yanısıra, kayalık yarlarda gökdoğan, küçük kerkenez, akkarınlı ebabil, büyük gümüş
martı, ada martıları ve tepeli karabatak gibi deniz kuşları ve en önemlisi dünyanın en
nadir canlılarından Akdeniz fokunu barındırır. Dik kayalık kıyılar aynı zamanda
suüstü veya sualtı girişli kıyı mağaralarına ev sahipliği yapar. Bunların arasında,
içinde hava ve çakıl/kumsal/kaya rampalık olanlar uygun Akdeniz foku üreme
mağaraları olup, bu bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Adalarda biyolojik çeşitlilik
anakaraya göre daha azdır ancak insan faaliyetleri ve tehditlerden uzak kalması
nedeniyle yaban hayatın hüküm sürdüğü ve varlığını koruduğu alanlardır. Birçok
deniz kuşu türü özellikle martı türleri gibi koloni halinde üreyenler, akkarınlı ebalil,
gökdoğan, kara doğan, küçük kerkenez gibi yırtıcılar ve Akdeniz fokları için ücra
adalar vazgeçilmez yaşam alanlarıdır.

6.6 Dip, Orta ve Yüzey Su Akıntıları
Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesinden dolayı üzerinde bulunan su kütlesi de
hareket kazanır. Ayrıca ayın kütlesel çekim kuvveti gel-git oluşturur. Bu nedenle
okyanuslarda sabit yönlü akıntılar görülür. Akdeniz kapalı ve okyanuslara nazaran
daha küçük bir alanı kaplaması nedeniyle, okyanus akıntılarından etkilenmez, gel-git
akıntıları ise çok düşük seviyelidir. Ancak astropikal kuşakta bulunan Akdeniz
havzasının sıcak iklimi nedeniyle yüksek bir buharlaşma hızı vardır. Bu
buharlaşmadan dolayı yüzey seviyesi Cebelitarık Boğazı ile bağlantıda olduğu
Atlantik Okyanusunun yüzey seviyesinden daha düşüktür. Seviye farklılığı Atlantik’in
soğuk sularının Cebelitarık Boğazından içeri girerek bir yüzey akıntısına neden olur.
Bu akıntı saatin tersi yönünde hareket eden Atlantik suları Kuzey Afrika kıyılarını
geçerek Doğu Akdeniz’e ulaşır, İskenderun Körfezinden tekrar batıya dönerek Akdeniz
kıyılarımız boyunca batıya doğru hareket eder.
Akdeniz’in Atlantik sularına göre daha tuzlu ve yoğun olması, Cebelitarık boğazının
derinliklerinde birbirleriyle temas eden iki su kütlesinin yoğunluk farkına göre yer
değiştirmesiyle sonuçlanmaktadır. Daha yoğun olan Akdeniz suları yaklaşık 200 m.
derinliklerde Atlantik Okyanusu’nun içine doğru akar. Bu dip akıntısı Akdeniz'in tüm
genelini etkiler. Besin tuzları bakımından son derece zengin olan bu katmanın Atlantik
Okyanusuna akması Akdeniz'in besin tuzları bakımından en fakir denizlerden biri
olmasının nedenidir.
Akdeniz ve Atlantik Okyanusu arasında görülen akıntıların bir benzeri de Karadeniz
ve Ege Denizi arasında gerçekleşir. Seviye bakımından daha yüksek olan Karadeniz
suları Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı üzerinden Ege Denizi’ne akar. Bunun
karşılığında Ege Denizi’nin daha tuzlu ve yoğun olan dip suları, Çanakkale
Boğazından içeri girerek Marmara tabanını doldurur ve Boğaziçi’nin derinliklerinden
Karadeniz’in dibine doğru akar.
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Şekil 28: Yukarıda Atlantik’ten Akdeniz’e giren suların oluşturduğu yüzey akıntı şeması ve aşağıda
Akdeniz’de Atlantik Okyanusuna çıkan su kütlesinin oluşturduğu dip akıntı şeması.

Akdeniz genelinde görülen yüzey ve dip akıntılarının yanı sıra lokal rüzgarlara bağlı
oluşan küçük çaplı akıntılar da görülebilir. Sürekli kıyıdan açığa doğru esen hakim
rüzgarlara bağlı olarak kıyı yüzey suları açığa doğru itilir ve yerlerini derinden gelen
besince zengin dip suları doldurur. Bu tür akıntılar, taşıdıkları besin tuzları nedeniyle
kıyı ekosisteminin zenginleşmesine neden olur. Bunun tersi olarak, sürekli kıyıya
doğru esen hakim rüzgarlar, besin açısından tükenmiş olan yüzey sularının kıyıya
yığılmasına ve besince zengin olan dip sularının daha da derinlere itilmesine yol
açar.
Akıntılar, farklı ﬁziksel özelliklere sahip büyük su kütlelerinin yer değiştirmesi ve sabit
yaşayan canlılara gerekli besin akışının sağlanabilmesi bakımından deniz ekosistemleri
için çok önemlidir.
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7. EKOSİSTEME UYUMLU DAVRANMA
7.1 Deniz Ekosistemini Tanıma ve Doğayı Okuma
Bir balık avında, eğer bulunduğunuz mekanda ada martısı (Larus audouinii), tepeli
karabatak (Phalacrocorax aristotelis) ve küçük sumru (Sterna albifrons) görürseniz
burada deniz ve kıyı ekosisteminin göreceli olarak bozulmadığını, denizin ve kıyının
insan baskısından diğer yerlere göre nazaran daha az etkilendiğini düşünebilirsiniz.
Zira büyük gümüş martı (Larus michaellis), sumru (Sterna hirundo) ve karabatak
(Phalacrocorax carbo) insanların bulunduğu kalabalık ortamlara daha alışıktır ve
insan varlığından daha az rahatsız olur. Bu türler, nispeten kirlenmiş deniz ve kıyılarda
da bulunabilirler. Dolayısı ile yukarıda saydığımız ilk üç deniz kuşu bulunduğunuz
ortamın deniz ve kıyı ekosisteminin sağlıklı olduğunun, kirlenmediğinin ve daha az
insan baskısına maruz kaldığının önemli birer göstergeleridir. Ada martısı, yelkovan,
sumru ve küçük sumrunun küçük pelajik balıklardan (ör: gümüş, çaça, hamsi veya
yavru kefal sürüleri gibi) başkaları ile beslenme şansı yoktur. Bu kuş türlerini üreme
kolonisi halinde ve ayrıca yuva yapmış veya yavrulu 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, hatta yavru fok gözleminde bulunmuş iseniz o bölgenin
çok az insan tarafından kullanıldığını, bölgede fokun avlayabildiği balık veya
ahtapotun olduğunu, kıyıların bozulmadığını ve denizin hala temiz olduğunu
söyleyebilirsiniz. Akdeniz foku temiz ve sağlıklı kıyı/deniz ekosisteminin kuvvetli bir
göstergesidir. Bu nedenle, bu türden alanları çok daha dikkatli kullanmalı ve insan
baskısının artmaması yönünde bilinç oluşturmalıyız. Öte yandan, üreme, yuva 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. Aynı
şekilde, sualtında orfoz, lagos ve sinaritleri sıkça veya fazlaca görüyorsanız, sağlıklı
ve yoğun deniz erişte yataklarına rastlıyor iseniz o bölgede bentik ekosistemin nispeten
çok daha az rahatsız edildiğine kanaat getirebilirsiniz.

7.2 Taşıma Kapasitesi Kavramı
Taşıma kapasitesi aslında sadece balıkçılık için değil, dünya üzerinde tüm diğer
sektörler ve insan kullanımları için geçerli olan bir kavramdır.
Kısaca taşıma kapasitesi; bir alandaki canlı veya cansız doğal kaynaklardan
yararlanırken, bu kaynakların varlığını riske etmeyen ve kullanma yoğunluğunu belli
kriterleri göz önünde bulundurarak bilimsel hesaplarla öneren bir optimal yararlanma
oranını ifade eder. Daha iyi algılamak amacıyla, taşıma kapasitesi değişik örneklerle
anlatılabilir. Örneğin; balık stoklarını eritmeden belirli bir alanda çalışacak azami
balıkçı tekne sayısı veya bir alanda doğal ortama ve türlere zarar vermeden su
altında aynı anda ve birim zaman içinde toplamda görüntüleme yapacak azami dalıcı
veya sualtı fotoğrafçısı sayısı akla gelen gerçek durumlardır.
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Balıkçılık konusunda taşıma kapasitesi, her bir deniz veya kıyı alanı için değişkenlik
gösterir. Kısa ömürlü pelajik balık stoklarının zengin olduğu deniz av sahalarında ﬁlo
taşıma kapasitesi yüzlerce gırgırdan oluşabilirken, örneğin Gökova’daki küçücük
Boncuk koyu barındırdığı nadir ve koruma altındaki kum köpekbalıkları tek bir amatör
oltacının faaliyetinden bile olumsuz etkilenebilir. Dolayısıyla taşıdığı farklı ve özel
niteliklerinden dolayı Boncuk koyu için taşıma kapasitesi sıfır teknedir. Yani her bölge
için koşullar ve değerlendirme kriterleri iyi bilinmeli ve bir dizi hesap yapılmalıdır ki
ancak o takdirde o bölgenin her anlamda taşıma kapasitesi ortaya çıkarılabilsin
(Kaboğlu ve ark., 2012).
Zira her ekosistem kendi üretkenlik kapasitesi içerisinde, birbirleriyle doğrudan veya
dolaylı olarak belli sayıda canlı türü ve bu türlere ait birey sayısı barındırabilir. Avlanma söz konusu olduğunda, bu sistem içerisinden belli bir zaman dilimi içerisinde
alınarak eksilen canlı sayısının, bu eksiği, üreme yeteneklerinin elverdiği hız (canlı
nüfusunun kendi türünü yenileme hızı) ile kapatabilmeleri, sürdürülebilirliği sağlayacak
temel ilkedir. Şu halde, bu avlanma miktarı ve üreme hızı arasında bir denge gözetilmesi
söz konusudur. Her ekosistemde hedeﬂenen her türe ait yenileme hızının belirlenmesi
gerekli ancak gerçekleştirmesi zor iş olduğundan, baş parmak kuralı olarak,
ekosistemde avlanması hedeﬂenen her bir canlı türe ait nüfusa yeni katılan bireylerin
en az bir kere üreme şansı elde etmesinin sağlanması gerekir. Bu nedenle, her türe
ait avlanabilir en küçük boyun belirlenmesine çalışılır. Şu halde avcılık açısından
taşıma kapasitesi, belli bir zaman içerisinde, bu canlı türüne ait nüfusun azalmasına
yol açmadan, avlanabilir boylarda kaç bireyin avlanabileceğini ifade eden bir hesaplama
ile ifade edilebilecektir. Ancak, olta ve ağ ile balık avcılığında, doğrudan ve kusursuz
bir seçicilik sağlama olanağı olmadığından, avlanacak balıkların türü ve boyutları
kesin olarak bilinemez. Bu durumda, avlanılan ekosistemde nesli tehdit altında olan bir
tür mevcutsa ve kullanılan av araçları ile bu türün yakalanması olanaklı ise, bu ortamın
avcılık açısından taşıma kapasitesinin sıfır kabul edilmesi gerekir.

7.3 Tekne Demirlemeleri ve
Ekosisteme Zararlarından Kaçınma
Tüm tekneler denizde sabitlenmek için demir atmak veya diğer deyişle çapalamak
durumundadır. Bu yapılırken ister istemez dibe bırakılan demir, dip yapısına bir zarar
vermektedir. Teknelerin demir atma, demir alma veya kimi zaman teknelerin demir
taraması esnasında çapa ve zincirin dibi taraması dip yapısına fiziki zarar
verilebilmektedir. Bu konuda amatör balıkçılarımız arada bir denizde ava çıktıklarında
tek bir demirlemenin etkisinin çok fazla olmayacağını düşünebilir. Ancak ülkemizde
amatör balıkçılık yapan yüzbinlerce tekneyi düşündüğümüzde, ardı ardına aynı
koyda yapılan münferit demirlemelerin toplam etkisini hesaba katmamız gerektiği
açıktır.
Burada karşımıza çıkabilecek en önemli konu nesli tehlike altında olan ve deniz
ekosisteminin çok önemli elemanlarından biri olan deniz eriştelerinin (Posidonia
oceanica) zarar görmesidir. Bunu engellemenin en temel yöntemlerinden biri,
teknelerin sıklıkla demir attıkları koylarda ve kıyılarda tonoz ve mapa sistemlerinin
projelendirilmesi ve uygulanması ile son yıllarda geliştirilen ve dipteki deniz eriştelerine
zarar vermeden atılıp çekilebilen çapa tasarımlarını benimsemektir.
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Şekil 29: Tekne demirleri ve demir zincirleri dip ekosistemine ciddi zararlar vermekte. Gökova’da bir tekne
demir zincirinin denizlerimizin önemli türlerinden aynı anda deniz eriştesi (Posidonia oceanica) ve pina
(Pinna nobilis) üzerindeki olumsuz etkisi görülüyor. © Zafer Kızılkaya/SAD-EKOG

Her iki yöntem birlikte de uygulanabilir. Ülkemizde henüz özel tasarım çapalar
kullanılmamaktadır. Bunun yaygınlaşması ise zaman alacaktır. Ancak bir ÖÇK Bölgesi
olan Göcek Koylarında projelendirildiği ve bir dönem başarıyla uygulandığı üzere,
tonoz ve mapa sistemlerinin pratikte uygulanabilir olduğu gözlenmiştir. Fizibilite
çalışması yapılarak dibe önceden yerleri belirlenen noktalara kıyıdan yaklaşık 10-50
metre civarında açıkta betondan tonozlar bırakılır. Karşılık gelen kıyıda ise karadan
bağlama noktaları olan demir mapalar kıyıya sabitlenir. Baştan veya kıçtankara
yapan tekneler bir taraftan tonozun şamandırasındaki ipe bağlanırken diğer taraftan
kıyıdaki mapaya bağlar. Böylece çapa atmaktan kaçınılmış olur ve deniz dibindeki
deniz çayırları her defasında gereksiz yere taranmamış olur ve sonuç olarak dipte
habitat tahribatı önlenir. Öte yandan karada genelde ağaçlara veya doğal kayalara
bağlanan halatlar artık doğal öğelere değil demir mapaya bağlanacağından
ağaçların ve kayaların zamanla halat aşınmalarından hatta kırılıp kopmalarından
kaçınmış oluruz. Ayrıca diğer bir önlem olarak, uygun olduğu koşullarda aynı alana
gelen amatör balıkçı teknelerinin birbirlerine bordalamaları önerilir. Böylelikle gereksiz
demirleme işleminden de kaçınmış oluruz.
Amatör balıkçılar olarak demirlemenin planlandığı kıyılarda dipte yoğun deniz eriştesi
çayırları, pinalar ve nadir de olsa mercanların bulunduğunu biliyorsak dip yapısının
bozulmamasını teminen demirleme konusunda daha dikkatli davranmamız doğru bir
hareket tarzı olacaktır.
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8. BALIKÇILIK YÖNTEMLERİ
VE EKOSİSTEME ETKİLERİ
Kıyı Balıkçılığı
Kıyı kesiminde yapılan balıkçılığa verilen isimdir. Özellikle bu alanda lokalize olmuş
ve geçit yapan türleri yakalamada uzatma ağları, paragat, pinter, sepet ve oltalar,
biraz açıklarda ise trol ve gırgır kullanılmaktadır.

Uzatma ağları, galsama, fanyalı ve dolanan ağlar olmak üzere farklı yapıda
olmaktadır. Bu ağlar ile genelde türe özgü avcılık hedeﬂendiğinden özellikle galsama
ağları ile seçici bir avcılık gerçekleştirilebilmektedir. Ülkemizde gerek türe odaklı
gerekse işlevsel özellikleri nedeni ile çok değişik özellikte ve farklı yapıda uzatma
ağları mevcuttur. Ölçüleri tebliğde belirlenmiş olan yemlik ağlar dışında amatör
avcılıkta kullanımları yasaktır.
Paragat, ana bir misina beden üzerinde, her bir köstek ucuna bağlı çok sayıda iğneden
oluşan av aracıdır. Genellikle, türe özgü avcılık hedeﬂendiği için seçici av araçlarındandır.
Dip paragatları, ince ve kalın olmak üzere farklı iki yapıdadır. İnce paragat ile mercanlar
başta olmak üzere,
çipura, karagöz, kupes,
mırmır gibi türler, kalın
paragat ile orfoz, lahoz,
sinagrit gibi türler
yakalanmaktadır. Ayrıca
pelajik paragatlar ile
orkinoz ve kılıç balıkları da
yakalanmaktadır. Amatör
avcılıkta
kullanımları
yasaktır.
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kıta sahanlığı sınırları

derinlik
metre

(dipte yaşayan) canlılar

küçük ölçekli takımlar

ıșık alan bölge

troller ve gırgırlar

kıta sahanlığı

dip

kıyısal

pelajik
(su kolonunda
dolaşan canlılar)

dipte eğimli bölge

Troller ciddi şekilde genç erişkin
olmayan canlıları yakalarken diğer
seçici takımlar erginleri hedeﬂer

acık deniz
Kıyı devletlerinin hükümranlık
alanlarının da ötesine dolaşma
alanına sahip olan uzun mesafeler
giden göçmen türlerdir.Mevcut
durum itibariyle yakalanan pelajik
balıkların çoğunluğu küçük ve
genç bireylerden oluşmaktadır.Özellikle kılıç balığı ve
orkinosun yaklaşık yarısından
fazlası boy limitlerinin altındadır.

gırgırlar ve yüzey paragatları

açık deniz

Akdeniz'de en çok kullanılan balıkçı takımları

Pinter, kıyısal alanda, lagüner
sahalarda ve göllerde yılan balığı,
sparid türleri (mercangiller) ve
kerevit avcılığında yaygın olarak
kullanılan pasif bir av aracıdır.
Yakalanan türler son kısımdan
çıkarıldıktan sonra pinter tekrar av
sahasına bırakılmaktadır. Sürekli
avcılık yapması ve av sahasını
işgal etmesi olumsuz özellikleridir.
Kontrol sırasında küçük bireylerin
canlı olarak tekrar denize
bırakılmasına olanak tanıması
önemli bir özelliğidir. Dip habitatına
zarar vermez. Amatör avcılıkta
kullanımları yasaktır.
Sepetler, su ürünlerinin üstten daralan
bir giriş koridoru vasıtası ile içine
girerek
hapsoldukları
pasif
av
araçlarıdır. Sepetin giriş kısmına yönelen
canlılar içeri rahatça girebilmekte
ancak çıkamamaktadır. Yemli ve
yemsiz şekilde kullanılır. Son zamanlarda
telden yapılan sepetler ile kıyı
kesiminde birçok türün avcılığı
hedeﬂenmektedir. Av sahasında, sıkça
kaybolmaları ve avcılığa devam
etmeleri (hayalet avcılık) ekosisteme
olan olumsuz etkilerindendir. Amatör
avcılıkta kullanımları yasaktır.
© SAD-EKOG Arşivi

Trol ve Gırgır

Trol, hareketli bir tekne arkasından çekilen sürükleme av aracıdır ve ağ dibi sürükleyerek
ilerler. Trol, bir tekne, ağın enine ağız açılmasını sağlayan kapılar, kapı ile tekne
arasında derinliğe göre uzunluğu ayarlanan çelik halatlar, kapı ile ağ arasında
palamar halatı ile ağız kısmı geniş, son kısma doğru daralan ve kapalı olan bir ağdan
oluşmaktadır. Ülkemizde, zeminde dağılım gösteren türleri yakalamada dip trol ağları
ve algarna, dip ve yüzey arası katmanda sürü oluşturan balıkları yakalamada ise orta
su trol ağları kullanılmaktadır. Dip trol ağları ile bakalyaro, barbun, tekir, mezgit ve
bazı karides türleri (çimçim, kırmızı karidesler) gibi ticari türler, orta su trolleri ile
özellikle Karadeniz’de hamsi, istavrit, çaça ve sardalye vb gibi türler yakalanmaktadır.
Ülkemizde dip trol avcılığına, Tebliğ ile önemli düzenlemeler getirilmiştir. Bunların
başında kıyıdan belli bir uzaklıkta (3 deniz mili) çalışmaları, yer ve zaman yasakları
ile torba kısmındaki ağın göz açıklığı (baklava göz 44 mm, kare göz 40 mm) gelir.
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Kamuoyunda trolün, balık yumurta ve larvalarına zarar verdiği yönünde birtakım
yanlış bilgilendirme söz konusudur. Trolün en önemli zararları yukarıda bahsedilen
kurallara uyulmadığında, tüm av araçlarında olduğu gibi yetişkin balık popülasyonlarına
ve ekosisteme zarar vermesidir. Tesadüﬁ avcılık yapan bu av aracında hedef tür/türler
ile aynı zamanda avcılığı istenmeyen birçok tür de aynı anda yakalanmaktadır. Yani
tür seçiciliği yoktur. Bunun yanında, hedeﬂenen ve hedeﬂenmeyen ticari türlerin
(by-catch) boylarına uygun seçicilik özelliği göstermemesidir (düşük boy seçiciliği).
Deniz dibini tarayarak uygulanan bir yöntem olduğundan bentik ekosisteme ve dip
habitatına zarar verdiği bilinen bir gerçektir.

Gırgır, pelajik balık sürülerinin
(hamsi, sardalye, orkinos, palamut,
lüfer, istavrit, çaça vb) etrafını
çevirerek yakalayan av aracıdır.
Balık sürüsü, gündüz balık bulucular
(sonar, echo sounder) ile tespit
edilirken, gece ise lamba kayığı
yardımıyla bir araya toplanarak
tespit edilir. Balık sürüsünün etrafı
gırgır ağı ile çevrildikten sonra, ağın
altı istinga halatı ile büzülür. Daha
sonra ağ toplama makarası (power
block) yardımıyla ağ güverte
üzerine alınır. Bocilikte tava edilen
(sıkışan) av, balık pompası veya
kepçeler ile gırgır teknesi veya
taşıyıcı tekneye aktarılır. Ülkemizde
gırgır ﬁlosunun çok güçlü olması
(tekne sayısı, boy, motor gücü, ağın
uzunluğu ve derinliği bakımından)
aşırı avcılığa neden olmakta, bu
nedenle stoklar günden güne
kötüye gitmekte ve üretim miktarları
düşmektedir.
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Olta, Sırti, Jig
Olta en geniş anlamı ile bir kamışa bağlı olsun veya olmasın misinaya bağlı iğne veya
iğnelerden oluşan genelde ucunda bir ağırlık olan avlanma aracıdır. Olta iğnelerine
canlı veya cansız gerçek yem de takılabildiği gibi tamamen yapma yemlerden veya
tüy gibi malzemeler de kullanılabilir. İğne boyutuna bağlı olarak yakalanan balığın
büyüklüğü değişir. Büyük iğnelerle daha büyük balıklar yakalanırken iğne küçüldükçe
yakalanan balıkların boyutları küçülür.
Sırti ise yaklaşık 4-5 deniz mili süratle giden tekneden denize bırakılan misina, ucuna
takılı kaşıklı takım anlamına gelmektedir. Kaşık iç bükey olduğundan olta çekildikçe
kaşık sürekli döner ve bu dönme sırasında güneş ışınlarının etkisinden dolayı sürekli
pırıldar ve denizde ilerleyen bir balık izlenimi verir.
Jig ise ülkemizde nispeten yeni uygulanan bir olta balıkçılığı yöntemidir. Oldukça
derinlere iyi bir ağırlıkla salınır. Kamışın ucundaki misina deniz altında dikey olarak
ve hızla yukarı doğru sert hamlelerle çekilir. Hızla çekme sırasında oltanın ucundaki
kaşık sırtideki gibi döner ve parıldama yapar. Balık bu parıldamaya atlar ve kaşığın
ucundaki üçlü kancaları ısırmasıyla yakalanır.

Sualtı (Zıpkın) 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.
Zıpkınla avcılık, avlanma yöntemleri içinde en çok efor gerektirendir. Yüksek bir kondisyon, nefes tutma kabiliyeti, uzun mesafeler yüzebilme becerisi, cesaret ve avcılık
yeteneği ister. Bunun yanında deniz canlıları, meteoroloji, denizcilik gibi konularda
yeterli bilgi birikimi ve tecrübe gerektirmektedir.
Zıpkınla balık avı, seçiciliği en yüksek olan avlanma yöntemidir. Bunun temel sebebi,
avı bizzat görerek avlama ve dalmanın getirdiği sınırlamaların oluşturduğu
avantajlardır;
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1. Balıklar tek tek avlandığı için, çok şanslı bir günde bile yakalanabilecek av miktarı
sınırlıdır.
2. Balığın avlanacağı sürü, ister 2 balık ister 1000 balıktan oluşsun, alınabilecek
balık sayısı istisnalar haricinde 1 (bir)’dir.
3. Sürdürülebilir avcılık için ilke olarak kabul edilen bazı 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.
4. Görsel seçicilik ve tek tek avlanmanın bir sonucu olarak, zıpkınla balık avında
ıskarta ve hedef dışı av oranı sıfırdır. İstenmeyen boy ve türde balığın yanlışlıkla
avlanma ihtimali yoktur. İstenmediği takdirde koruma altındaki canlılar zarar görmez.
5. Yasal yöntemler göz önünde bulundurulduğunda, avın en çabuk öldüğü avcılık
yöntemidir. Kısa süreli ölüm, balığın çırpınarak enerji kaybetmesine ve erken
bozulmasına da engel olur.
6. Sualtı avcılığı yapmak için başka canlıları öldürmek ya da acı çektirmek gerekmez.
7. 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 canlılar riske atılmaz.
8. Zıpkınla balık avında canlıların yaşam alanları zarar görmez. Av sırasında ve
sonrasında, balıkların beslendiği ve ürediği alanlar tahrip olmaz. Mercan ve resiﬂerin
yoğun olduğu 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.
9. Yukarıda anlattığımız maddelerin yanında kuralına uygun 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 düşüktür. Nefes tutarak yapıldığı
için, insanın ciğer kapasitesiyle inebileceği derinlik ve dipte kalabileceği süre oldukça
kısadır. 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.

Zıpkınla Yasadışı Balık Avcılığı ve
Ekosistem Üzerine Etkileri
Sorumlu amatör balıkçı, yasadışı avcılığın ekosistem ve geçimi balıkçılığa bağlı
balıkçılar üzerindeki etkisini iyi bilir. Küçük ölçekli av araçlarıyla avcılık yapan
geleneksel balıkçıların amatör avcılıktan özellikle de yasadışı yapılanından çok
olumsuz etkileneceğini bilir ve ona göre hareket eder. Özellikle zıpkınla gerçekleştirilen
yasadışı avcılık kıyı balıkçısı için hayati önem taşıyan değerli balık türlerini
hedeﬂemektedir. Bir çalışmaya göre (Ünal ve Erdem, 2009), Gökova Körfezi’nde
yılda 2.5 ton lahos, 1 ton sinagrit, 1.5-2 ton levrek yasadışı zıpkın avcılığıyla
avlanmakta ve pazarlanmaktadır. Bu miktar, körfezde avcılık yapan geleneksel
balıkçıların avladığından daha fazladır.
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Seçici bir avcılık olmasına karşın nefesli dalışla sualtı avcılığı, dünyada ve ülkemizde
zıpkınla balık avında kullanılan tek dalış yöntemi değildir. Özellikle 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 ekosistemlerde, kabul edilmeyecek bir
yöntem olduğu açıktır. Ülkemizde gece veya gündüz tüplü dalışla zıpkınla avlanmak
mevzuata aykırıdır 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 olan balıklar, geceleri daha sığ
sularda emek harcanmadan kolayca av olabilecek savunmasız canlılar haline
gelmektedir. Sürü halinde, özellikle kayalık bölgelerde uykuya yatmış (düşük
metabolizmada) durumda olan bu balıklar, geceleri fenerle balık katleden sorumsuz
kimseler tarafından gerek tüplü gerek tüpsüz olarak yok edilmektedir.
Yasadışı ve yoğun bir ticari balık akışı sağlayan bu sistem, gerek denizde denetimin
zorlukları, gerekse avlanan balığın her zaman alıcı bulması nedeniyle yaygın şekilde
yapılmaktadır. Özellikle güney bölgelerinde, organize olarak çalışan bu gruplar
sayesinde denizden restoranlara ve mezatlara ticari değeri yüksek balıklardan
oluşan bir balık transfer ağı bulunmaktadır. İllegal zıpkınlı ekipler o denli organize
çalışmaktadır ki, malzemeler, balıklar ve kaçak avcıları için üç grup farklı kara
araçları ve farklı deniz taşıtları ile tüm transferler yapılmaktadır. Bu da yasadışı sualtı
avcılığının denetimini zor bir hale getirerek ve hedef şaşırtarak sistemli bir şekilde
gerçekleşmesine neden olmaktadır.
Deniz ekosisteminde geri dönüşü olamayacak tahrip gücüne sahip bu etik ve kural
dışı avcılık yönteminin en büyük hedeﬁ, ticari değeri yüksek olan türlerin anaç
bireyleridir, örneğin orfoz, lagos, sinarit. Kaçış sansı tanımadan bu bireyleri kolay ve
kitlesel bir şekilde yok etmek popülasyonların devamlılığını tehlikeye atmaktadır.
Daha geniş çapta düşünüldüğünde, türlerin neslinin tehlikeye atılması ve geçimi bu
türlere bağlı balıkçıların büyük zarar görmesi de söz konusudur.
Bilinçli ve yasal olarak uygulandığında seçici ve elit bir avcılık olan zıpkınla balık avı
gece ve tüple yapıldığında bir bölgedeki demersal balık stoklarını birkaç günde
çökertebilecek sonuçlara neden olabilir. Ekosisteme zararı dışında insan hayatını
tehlikeye düşürebilecek önemli sonuçları da olabilmektedir.

Zıpkınla Balık Avı ve Yasal Sınırlar

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;
1. Zıpkınla avlanmak gün doğumundan batımına kadar yasaldır.
2. Turistik açıdan yoğun alanlar, askeri bölgeler, limanlar ve balıkçılığa kapalı alanlar
dışında kalan alanlarda zıpkınla avlanmak serbesttir.
3. Tüp, nargile ve benzeri herhangi bir yedek hava kaynağı kullanmak yasaktır.
4. Kişi başı 5 kg toplam balık avlama limiti ve 1 büyük balıkla buna ek olarak
4 kilogram parça balık avlama limitleri geçerlidir.
5. Orfoz ve lahosları içeren hanigiller (Serranidae) familyasının büyük türlerinden
avcı başına günde 1 adet ve 45 cm üzeri avlamak serbesttir.
6. Diğer amatör avcılık yöntemlerinde olduğu gibi zıpkınla avlanan balıkların satışı
yasaktır.
7. Her türlü gece zıpkınlı avcılık faaliyeti tamamen yasaktır.
8. İç suların (akarsular ve göller) tamamında zıpkınla avlanmak yasaktır.
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Agaşon tekniği ile avlanan bir sualtı avcısı © N. O. Veryeri/SAD-EKOG

Zıpkınla Balık Avı Yarışmaları
Pek çok amatör avcılık yöntemi ve spor faaliyetinde olduğu gibi, zıpkınla balık avında
da tüm dünyada ve ülkemizde yarışmalar düzenlenmektedir. Zıpkınla balık avı
yarışmaları diğer bazı ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de tartışmalı bir konudur. Zira
balık stoklarındaki aşırı azalma ile yasadışı ve aşırı balık avcılığı neticesinde deniz
ekosisteminin ciddi baskı altında olduğu düşünülürse, her sene en az 6 defa yapılan
yarışmalar ve sayısız zıpkın avcılığı antrenmanları sırasında belirlenen yarışmaantrenman bölgelerinde özellikle demersal balık türleri (taş balıkları) üzerinde kısa bir
zaman dilimi içinde ciddi bir av baskısı oluştuğu kesindir. Bu ise doğal olarak antrenman
/yarış bölgesinde özellikle demersal balıklarda önemli azalma olabileceği anlamına
gelmektedir.
Deniz ekosisteminin bir bütün olarak korunmasına hizmet etmeyen herhangi bir
zıpkınla balık avcılığı yarışması bir zaman sonra sorgulanmaya ve tartışmaya açık
hale gelecektir. Birçok platformda, panellerde ve özellikle bu kitabın da çıktıları
arasında olduğu “Türkiye’de Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi” projesi
kapsamında 2013 senesindeki Kaş ve Ankara toplantılarında gerek akademisyenler
gerekse sualtı avcılığı üzerine ihtisas derneği olan Amatör Sualtı Avcıları Derneği ve
diğer doğa korumacı STK’lar, mevcut haliyle Türkiye’deki zıpkınla balık avlama
yarışmalarının doğaya olumsuz etkilerini sorgulamışlar ve özellikle hassas türler
üzerinde halihazırdaki aşırı baskının bu yarışmalarla daha da arttığına kanaat
getirdiklerini ifade etmişlerdir.
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Sonuç olarak TSSF’nin konuyla ilgili
resmi kurumlar, akademisyenler ve
konusunda ihtisaslaşmış STK’lar ile
bir araya gelerek “zıpkınla balık
avcılığı yarışmaları” konusunda etraﬂıca
istişare yapılması ve tek bakış açılı
değil, bilimsel verilere dayalı olarak,
özellikle bu yarışmalara ilgi duyan ve
kendilerini legalize etmeye çalışan
yasadışı
ticari
amaçlı
zıpkın
avcılarının görüşlerine itibar etmeden
ve bu kitabın başlarında belirtilen
“ekosistem temelli balıkçılık yönetimi”
kavramı göz önünde bulundurularak,
ülkemizde tüm paydaşların mutabık
olduğu uygulamaya yönelik ortak bir
karar alınması ihtiyacı açıktır.
Kuralına gore avlanan sualtı avcısı doğal olarak
deniz ekosisteminin korunmasına katkıvermiş
olur. © N.O. Veryeri/SAD-EKOG

Teknik ve Çevresel Faktörler
Deniz ortamında yaşayan canlılar, beslenmek ve kendilerini savunmak için çeşitli
sistemler geliştirmiştir. Bu sistemler keskin dişler, sivri keskin ya da tahriş edici vücut
uzuvları zehirli organ ya da hücreler gibi çok çeşitli şekillerde olabilmektedir. Tüm
dalıcılar ve sualtı avcıları denizdeki doğal tehlikelerden zarar görmemek için
bulundukları bölgede yaşayan deniz canlıları ile alakalı doğru bilgiye sahip olmak
zorundadır. Aksi takdirde;
1.
2.
3.
4.
5.

Anemonlar, denizanaları, çıyanlar acı ve kaşıntı veren tahrişlere,
Kabuklu canlılar, deniz kestaneleri kesilme ve diken batmalarına,
Müren ve mığrı gibi canlılar ciddi yaralanma ve enfeksiyonlara,
İskorpit, trakonya, sokkan, rina, vatoz gibi balıklar ciddi zehirlenme ve ölümlere,
Çipura, trança, lüfer gibi balıkların ısırıkları ile orfoz, lahoz ve levrek gibi balıkların
solungaçları, kulak kemikleri ve yüzgeçleri yaralanmalara neden olabilmektedir.

Ayrıca, zıpkınla balık avı teknikleri ve malzemeleri gerekli eğitim alınmadan
kullanıldığında, bazı problemleri beraberinde getirmektedir. Örneğin, taş altı avcılığı
yapılırken, avın heyecanı ile kafa travmaları çok sık karşı karşıya kalınan bir durumdur.
Zıpkın makarasında doğru özellikte ipi kullanmamak ve doğru yüzerlikte zıpkın
kullanmamak ipe dolaşıp çapariz olmaya ve sonucunda ölüme neden olabilmektedir.
Ağırlık hesaplaması bilmeden fazladan ağırlık takmak, dipten çıkışta fazla oksijen
tüketimine, eksik ağırlık takmak da dibe inerken fazla oksijen tüketimine neden
olmaktadır. Türünü ve özelliklerini bilmeden avladığımız bir balığı elimize almak
zehirlenmelere neden olabilmektedir. Kışın suda yetersiz malzeme ile uzun süre
kalmak vücut sıcaklığının fazla düşmesi ile hipotermi ve sonucunda ölüme sebep
verebilmektedir. Şamandıra kullanmadan tekne traﬁğinin yoğun olduğu bölgelerde
avlanmak deniz kazalarına davetiye çıkarmaktadır. Bunlar gibi pek çok sebepten
dolayı sualtı avcılığına eğitim alınmadan başlanmamalıdır.
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9. ULUSAL MEVZUAT VE
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
Su Ürünleri Kanunu

Su Ürünleri Kanunu, “Bu kanun su ürünlerinin korunması, istihsali ve kontrolüne dair
hususları ihtiva eder” cümlesiyle başlamaktadır. 15/05/1986 tarihinde 3288 numaralı
yasa ile revize edilen kanun günümüz koşullarına cevap veremediği gerekçesiyle
revizyon aşamasındadır.

Su Ürünleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik 22.03.1971 gün ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa dayanılarak
hazırlanmıştır. Yönetmelik, yasa ve ilgili tüzük hükümlerine açıklık getirmek üzere
işlemlerin nasıl yürütüleceğini belirlemek amacıyla Bakanlıkça çıkartılan düzenlemeleri
içerir.

3/2 Numaralı Amatör amaçlı su ürünleri
avcılığını düzenleyen tebliğ
Bu tebliğ 1/9/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve
22223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanarak
hazırlanmıştır.
Bu tebliğin amacı; 1/9/2012 - 31/8/2016 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli
kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak için, ticari amaç dışı veya spor
maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla, su ürünleri istihsal edeceklerin
avlanma usul ve esaslarını belirlemektir. Tebliğ, 1/9/2012 - 31/8/2016 tarihleri arasında
amatör amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanacak yasak, sınırlama ve
yükümlülükleri düzenler. Tebliğde; yedi bölümde ele alınmış birçok düzenleme ve
bilgi yer almaktadır. Birinci bölümde tebliğin amacı, kapsamı ve dayanağının yanı
sıra amatör balıkçı, amatör balıkçılık, amatör balıkçılık turizmi, amatör sualtı avcısı,
sportif balıkçılık gibi birçok tanımlama yer alır. İkinci bölümde amatör balıkçılık
yapılması, üçüncü bölümde türlere ilişkin yasak ve sınırlamalar, dördüncü bölümde
yöntem ve sınırlamalar, beşinci bölümde alan yasakları ve sınırlamalar, altıncı bölümde
yasal işlemler ve yasak kararları ve son bölümde de çeşitli ve son hükümler
açıklanmaktadır.
Sorumlu amatör balıkçı, bu tebliğde yer alan bilgileri, yasak, sınırlama ve
yükümlülükleri bilir ve uygular. Tebliğ amatör avcılığın düzenlenmesi ve amatör
balıkçıların bilgilendirilmesi adına mevcut yegâne kaynaktır. Öte yandan, balıkçılığın
ve deniz ekosisteminin dinamik olma özelliğinden dolayı tebliğ de değişiklik ve
geliştirilmeye açıktır. Bu anlamda, amatör avcılık dernekleri, akademisyenler, ilgili
STK’lar, Su Ürünleri Kooperatiﬂeri ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün
tebliğ hazırlama çalışmalarında bir araya gelmesi ve etraﬂıca istişarelerde bulunması
süreçte uzun vadede sağlıklı olacağı düşünülmektedir. Dolayısı ile, 3/2 Numaralı
Tebliğde yer alan yasak, sınırlama ve yükümlülükler amatör avcılıkla ilgili tüm
paydaşların görüş ve katkıları alındıktan ve müzakere edildikten sonra ortaya çıkarılması
önerilmektedir. Zira hem sektörün hem de bilim adamları ve ihtisaslaşmış STK ların
düşüncelerini birlikte ele almakla konuya bütüncül yaklaşım sağlanmış olacak ve
düzenleyici resmi kurum olan BSÜGM alt yapısı iyi oluşturulmuş ve tartışmaya açık
olmayan kararlar almış olacaktır.
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İzleme ve Denetleme
Yasadışı balıkçılığın denetlenmesi hususu, balıkçılık yönetimi ve aynı zamanda
deniz-kıyı ekosistemlerinin korunması bakımından en önemli konuların başında
gelmektedir. Balıkçılık ve su ürünleri mevzuatı her ne kadar bilimsel temeller ve
sosyo-ekonomik öncelikler esas alınarak düzenlense de, denizde denetiminin tüm
dünyada balıkçılık faaliyetlerinin denetlenmesinde en pahalı ve zor yöntem olarak
kabul edildiği unutulmamalıdır.
Yukarıda bahsedilen mevzuat çerçevesinde öncelikle Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı izleme, denetleme ve ceza kesme
konularında yetkili kurumlardır.
Yasadışı balıkçılığın denetlenmesinde daha önceleri gerek üniversite gerekse
STK’ların rapor ve yayınlarında belirtildiği üzere, yakalanan balıkların karaya
çıkarıldıkları noktalarda, limanlarda, balık hallerinde ve son satış noktaları olan
pazarlar ve restoranlarda denetlenmesi ile etkinliğin artacağı düşünülmektedir. Bu
konuda kapasite artırımı yapılmasının ülkemiz açısından faydalı olacağı açıktır.
Ayrıca elektronik izleme tekniklerinden biri olan Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS)
Klas B sisteminin (balıkçı ve gezi teknelerinde kullanılan) etkin çalıştırılmasında
gözlenen boşlukların da giderilerek daha sıkı bir izleme ve denetleme
sağlanabileceği açıktır. Ayrıca OTS Klas B takma zorunluluğu olan balıkçı tekneleri
boy limitinin yetkili kurum ve kuruluşlar, STK’lar ve akademisyenlerce tekrar
değerlendirilmesi düşünülmelidir. Uygun görülmesi durumunda 9-10 m’lik tekneler
düzenleme kapsamına alınabilir. Bu tip bir düzenleme, yaklaşık 8.500 metrelik kıyı
uzunluğumuzda çalışan balıkçı teknelerinin avını belirlenmiş noktalardan karaya
çıkarmasını, yasadışı balıkçılığın kontrolünü ve düzenli balıkçılık istatistikleri
toplanmasını destekleyecektir. Buna amatör balıkçıların da dahil edilmesi ile bu yolla
elde edilen ürünlerin kayıtdışı ticaretinin yapılmasının büyük oranda önüne
geçileceği değerlendirilmektedir.

Uluslararası Sözleşmeler
Balıkçılık faaliyetlerinden dolayı, ticari değeri olsun veya olmasın nesli azalan deniz
canlıları bazı uluslararası sözleşmelerle koruma taahhüdü altına alınmıştır. Türkiye
Cumhuriyeti’nin taraf olduğu ve nesli azalma tehlikesi altında olan deniz canlılarını
korumayı hedeﬂeyen sözleşmeler şunlardır; 1- Bern (Avrupanın Yaban Hayatı ve
Yaşam Alanlarını Koruma Sözleşmesi), 2- Barselona (Akdeniz’in Kirliliğine Karşı
Korunması Sözleşmesi), 3- CBD (Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi), 4- CITES (Nesli
Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine Dair
Sözleşme), 5- ICCAT (Orkinosların Korunmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme).
Denizler ve kıyılarımızda yaşayan nesli azalan canlılar kitabın 12. Bölümünde verilmiş
olup, Türkiye Cumhuriyeti taraf olduğu bu sözleşmelerle hem bu türleri hem de
yaşam alanlarını koruma taahhüdü vermiştir.
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10. IUCN NEDİR?
KIRMIZI LİSTE NE ANLAMA GELİR?
IUCN uluslararası kuruluşunun anlaşılması amatör balıkçılar için sanıldığından daha
önemli. Bazen toplantılarda veya tartışma platformlarında balık tür yasakları, boy
limitleri, nesli tehlike altında türler gibi hassas konular tartışılmakta ve korumacıların
ve karar vericilerin IUCN kriterlerini bilimsel referans olarak almalarına karşın yetkin
bir kuruluş olan IUCN ve kırmızı liste kriterleri balıkçılar ve sualtı avcılarının bir kısmı
tarafından tam olarak anlaşılmamakta ve doğal olarak sorgulandığı bilinmektedir. Bu
bakımdan, bu bölümde IUCN’in kurumsal çalışma şekli ve Kırmızı Liste kavramının
kısaca tanıtılması amaçlanmıştır.

IUCN Kurumsal
Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN International Union for the Conservation of
Nature) 1948 yılında düzenlenen uluslararası bir konferansta “Doğanın Korunması
İçin Uluslararası Birlik (International Union for Protection of Nature-IUPN) adı ile
kurulmuş, 1990 senesinden bu yana da Dünya Koruma Birliği olarak adlandırılmasına
karar verilmiştir. Günümüzde IUCN ülkemizin de dahil olduğu 160 ülkeden 217 devlet
kurum ve kuruluşu ile 1050 sivil toplum kuruluşunun üye olduğu tanınmış ve de
küresel bir doğa koruma organizasyonudur. Kurumun kendi tanımlaması ile
dünyanın en eski ve en büyük doğa koruma kuruluşudur. IUCN 6 teknik komisyon, 8
bölge oﬁsi, 5 bölge komitesi ve 60 ulusal komite ile çalışmalarını yürütmektedir.
Küresel ölçekte yaklaşık 10.000 bilim insanı teknik komisyonlarında görev almaktadır.
IUCN üyeleri, dört yılda bir Dünya Kongresinde toplanarak Birliğin politikalarını,
çalışmalarını gözden geçirir ve faaliyet programını onaylar. Konsey idari bir birimdir
ve Konsey üyeleri Kongrelerde seçilir. Ülkemiz, IUCN’e Devlet Temsilcisi statüsü ile
1993 yılında üye olmuştur.
Devlet temsilcisi olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile sivil toplum kuruluşlarından
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve
Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı ve Doğa Derneği IUCN’e
üyedirler. Bu üyeler ile birlikte, IUCN Ulusal Komitesi 2005 yılında kurularak faaliyete
geçmiştir.
IUCN, türlerin tehlike sınıﬂarının belirlenmesi ve koruma stratejilerinin hazırlanmasında
dünyadaki tek organizasyondur. Amatör avcılığı ilgilendiren deniz canlılarının
(balıklar, kafadanbacaklılar, krustaseler vb.) dünya ölçeğinde ve de bölgesel ölçekte
soylarının tehlike altında olup olmadığı IUCN ihtisas komisyonu tarafından
belirlenmektedir. Bu kapsamda, Tür Koruma Komisyonu ile birlikte beş teknik
komisyon daha görev yapmaktadır. Bunlar;
1) Doğa Koruma ve Eğitim Komisyonu
2) Çevre Ekonomisi ve Sosyal Politika Komisyonu
3) Çevre Hukuku Komisyonu
4) Ekosistem Yönetimi Komisyonu
5) Türlerin Korunması Komisyonu
6) Korunan Alanlar Komisyonu'dur.
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IUCN Tür Koruma Komisyonları (SSC)
ve Kırmızı Liste
Mevcut yayın kapsamında öncelikle okuyucuları ilgilendiren komisyon IUCN Tür
Koruma Komisyonu’dur (SSC). SSC bilim tabanlı 7.500'den fazla gönüllü uzmandan
oluşan bir sosyal ağdır. SSC vizyonunu "biyoçeşitliliğin mevcut seviyelerinde
korunduğu ve değerini bilen bir dünya" olarak tanımlamıştır. SSC üyeleri 120 den
fazla uzman grubu, kırmızı liste otoritesi ve de çalışma grubunda faaliyet göstermektedir.
Bazı gruplar doğrudan bitki, mantar ve hayvan türlerinin korunması konularında
çalışırken, diğerleri türlerin orijinal yaşam alanlarına geri salınması ya da yaban
hayatı sağlığı vb. daha özelleşmiş konularda faaliyet gösterirler. Üyeler;
araştırmacılardan, devlet yetkililerinden, yaban hayatı veterinerlerinden, hayvanat
bahçesi ve botanik parkı uzmanlarından, deniz biyologlarından, korunan alan
yöneticilerinden, bitki, kuş, memeli, balık, amfibi, sürüngen ve omurgasızlar
uzmanlarından oluşmaktadır.
IUCN'in Küresel Tür Programı ile yakın temasta çalışan SSC'nin ana görevi IUCN'e
biyoçeşitlilik koruması, türlerin doğal değeri ile ekosistem sağlığı ve çalışmasındaki
rolleri, ekosistem hizmetlerinin sağladıkları ve insan yaşamına katkıları konularında
bilgi sağlamaktır. IUCN’in SSC birimi aynı zamanda değerlendirme yapacak
araştırmalar ve veriler olduğu takdirde, türlerin dünya popülasyonları ve dağılımlarını
da ciddiyetle ortaya koyar. Bunu yaparken dünyada yapılmış tüm bilimsel çalışmalar
ve veriler taranır ve derlenir. Bu bilgiler elbette IUCN Nesli Tehlike Altındaki Türler
Kırmızı Listesinin hazırlanmasına çok önemli katkı sağlamaktadır. En son hazırlanan
IUCN Türkiye ulusal kırmızı listesi kelebekler için Doğa Koruma Merkezi
koordinasyonunda tamamlanmıştır. Deniz canlıları ile ilgili ise bölgesel ölçekte
kıkırdaklı ve kemikli deniz balıkları, tatlı su balıkları ile deniz sürüngenleri ve memelileri
için kırmızı listeler hazırlanmıştır. Türkiye’yi ilgilendirecek şekilde IUCN SSC
tarafından birçok bilim insanının katkısıyla 2012 senesinde Akdeniz Bölgesi Balıklar
Kırmızı Listesi de yayınlanmıştır. Bu türler ile ilgili bazı temel bilgiler kitabın 12.
bölümünde verilmiştir.
Tebliğlerin oluşturulması aşamasında, karar verici kuruluş olan Balıkçılık ve Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün, balıkçılık sektörü, amatör balıkçılar, üniversiteler ve
korumacı STK’ların katılımları ile yapılacak istişarelerde IUCN SSC birimince hazırlanan
Balık Kırmızı Listesi’nin dikkate alınması bilimsel bir yaklaşım olacak ve sürdürülebilir
balıkçılığın uygulanmasına katkı sağlayacaktır. Zira amatör balıkçıların gerçekleri
yansıtan bilimsel verilerden yoksun olarak, ister istemez sübjektif olacak yaklaşımlarla
tür ve zaman yasakları, adet kotaları ve boy limitleri hakkında yorumda bulunmaları
ve yönlendirme yapmaları sağlıklı olmayacaktır. Kırmızı Liste bu anlamda oldukça
önemli bir role sahiptir.
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IUCN’e Göre Tür Kategorilendirmesi

IUCN kriterine göre canlıların kategorilendirilmesinde yukarıdaki tablodan görüleceği
üzere, durumları değerlendirilmiş olan türler kendi içinde en iyi ile en kötü durum
arasında 5 kategoriye ayrılmıştır;
1- Düşük tükenme riskine sahip (LC)
2- Tehdit altına girmeye yakın (NT)
3- Tehdit altında
4- Doğada nesli tükenmiş (EW)
5- Nesli dünyada tamamen tükenmiş (EX)
“Tehdit Altında” kategorisi ise kendi içinde 3 alt kategoride toplanır;
1- kritik derecede tehlike altında (CR)
2- tehlike altında (EN)
3- duyarlı veya hassas (VU)
Popülasyonları kritik seviyede azalmış olan canlılar bunların arasında soyu tükenmeye en yakın kategoriyi yani (CR) kategorisini ifade etmektedir.
Tükenmiş (EX)
Doğada Tükenmiş (EW)
Kritik (CR)
(Tehdit
altında)

Tehlikede (EN)
Duyarlı (VU)

Değerlendirildi

Tehdite Yakın (NT)
Düşük Riskli (LC)
Yetersiz Verili (DD)
Değerlendirilmedi (NE)

Tablo-3’de : Canlıların IUCN kategorilendirilmesi (Kaynak: Akçakaya, 2008)

11. YERİNDE KORUMA VE YÖNETİM
Deniz ekosistemini ve ekonomik değeri olsun olmasın tüm canlıları yerinde korumak
ve akılcı yönetmek için 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 riskimiz 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. Bu
bakımdan, öncelikle bilinçli amatör balıkçılar kritik ve hassas türleri ayırt etmeyi ve bu
türlerin avlanmamasına ilişkin gerekçeleri iyi bilmek durumundadır.
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Aşırı avcılık, kıyı tahribatı, çevre kirliliği gibi insan kaynaklı tahribatlar canlı deniz
kaynaklarını olumsuz etkilemektedir. Avcılığı yapılan türleri aşırı av baskısından
korumak için minimum boy ve mevsimsel zaman yasakları getirilmesi dünya
genelinde uygulanan yöntemlerdir. Burada amaç erişkinliğe ulaşmamış bireylerin
avlanmasına engel olmak, genç bireylere en az bir kez üreme fırsatı verilmesini
sağlamak ve üreme zamanlarında avcılığı durdurarak popülasyonun devamını
sağlayabilecek kadar yavru meydana getirmelerine olanak vermektir. Ancak, birçok
balık türünün larvaları ve yavruları, belirli bir süre erişkin bireylerden farklı habitatlarda
yaşam sürmektedir. Bu habitatların avcılık harici başka nedenlerden dolayı tahribata
uğraması, yeterince çiftleşme gerçekleşmiş olsa bile yavruların uygun yaşam alanı
olmamasından ötürü yok olmalarına yol açmaktadır. Bu gibi nedenlerle dünya
genelinde ve Akdeniz'in büyük bir kesiminde uygulanan diğer bir koruma yöntemi de,
insan kullanımın sınırlandırıldığı, sınırları ve kuralları belirli koruma alanlarının
oluşturulmasıdır.
Bu tür deniz koruma alanlarına bakıldığında genellikle üç farklı bölge (zon) içerdiği
görülmektedir. 1- Çekirdek bölge; her türlü insan faaliyeti sınırlandırılmıştır, her türlü
avcılık yasaklanmıştır. 2- Ara (tampon) bölge; insan faaliyetleri bazı kısıtlamalarla
daha serbest ancak kurallara bağlıdır, ticari avcılık belirli kurallar çerçevesinde
serbest, ancak yerine göre amatör avcılık yasaktır. 3- Dış bölge; insan faaliyetleri
üzerindeki sınırlamalar en az düzeydedir, ticari avcılık belirli kurallarla düzenlenmek
suretiyle serbesttir, amatör avcılık ise şartlara bağlı olarak belirli koşullar
çerçevesinde serbesttir, ancak zıpkınla avcılık kesinlikle yasaktır. Ticari ve amatör
avcılık ile diğer insan faaliyetlerini düzenleyen kurallar, alanın ﬁziksel, biyolojik ve
oşinograﬁk yapısına, kullanıcı sayısına, faaliyet türüne ve maruz kaldığı tahribata
göre alandan alana değişmektedir. Ancak bu alanların biyolojik çeşitliliği koruduğu,
korumakla kalmayıp çevreye de olumlu etki yaparak sürdürülebilir bir avcılığın
geliştirilmesini sağladığı pek çok örnekte tespit edilmiştir. Alanların oluşturulması
sırasında konulan kısıtlamalara en çok muhalefet eden ticari ve amatör balıkçıların,
belirli bir süre geçtikten sonra, alandan en çok faydayı sağlayan ve başka koruma
alanlarının oluşturulmasını destekleyen gruplar olduğu görülmüştür.
Bir koruma alanının başarılı olabilmesi için, bilimsel veriler doğrultusunda oluşturulması
gerekmekte, paydaş katılımlı bir yönetim planı oluşturularak alandaki insan
faaliyetlerinin düzenlenmesi ve sıkı bir şekilde denetlenmesi gerekmektedir. Yönetim
Planı olmadan bir alan korunamaz. Ancak bu yönetim planının bilimsel verilere
dayanan ve hakkaniyetli bir plan olması ilk şartlardan biridir. İyi uygulanması ve
değişen şarlara göre belli dönemlerde revize edilmesi ikinci şarttır. Ülkemiz kıyılarında
bulunan deniz koruma alanlarının ne yazık ki hiçbirinde deniz ve kıyı alanlarını
kapsayan bütünleşik bir yönetim planı hayata geçmemiştir. Ancak mevcut deniz-kıyı
korunan alanlarımızın en azından bir bölümünün (ör: Gökova ÖÇKB ve Foça ÖÇKB)
iyi birer Bütünleşik Yönetim Planına kavuşması için yeteri kadar bilgi birikimi, bilimsel
veri ve tecrübe oluştuğu kesindir (Kıraç ve ark., 2012).

12. DENİZLERİMİZDE AZALAN 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-2’de verilmiştir.
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Balıklar
Orkinos
Sinarit
Eşkina
Minakop
Orfoz
Beyaz lagos
Bakalaryo
Küçük kaya balığı
Yeşil lapin
Deniz alası
Mersin morinası
Mersin balığı
Kum köpekbalığı
Büyük camgöz
Sürüngenler
İri baş deniz kaplumbağası
Yeşil deniz kaplumbağası
Deri sırtlı deniz kaplumbağası
Nil kaplumbağası
Kuşlar
Yelkovan
Tepeli pelikan
Tepeli karabatak
Ada martısı
Memeliler
Akdeniz foku
Afalina (Şişe burunlu yunus)
Tırtak
Çizgili yunus
Mutur
Kuvier balinası
Grampus
İspermeçet balina
Fin balinası
Su samuru

Latince isim

Tehditler

IUCN kategori

Thunnus thynnus
Dentex dentex
Sciaena umbra
Umbrina cirrosa
Epinephelus marginatus
Epinephelus aeneus
Merluccius merluccius
Pomatoschistus minutus
Labrus viridis
Salma trutta labrax
Huso huso
Acipenser gueldenstaedtii
Charcharias plumbeus
Cetorhimus maximus

2
2-1-9
2-1-9
2-1-9
2-3-1-9
2-3-1-9
2-3-1-9
1-2-8
1-2-8
2
2-3-1
2-3-1
1-10-6
3-6

EN *
VU
VU
VU
EN *
NT
VU
VU
VU
NE *
CR
CR
VU *
VU *

Caretta caretta
Chelonia mydas
Dermochelys coricea
Trionix tringuinis

1-4-5
1-4-5
1-3-4

EN
EN
CR *
NE *

Pufﬁnus yelkouan
Pelecanus crispus
Phalacrocorax aristotelis desmarestii
Larus audouinii

1-5
1-4
1-10
1-4

VU
VU *
VU *
NT *

Monachus monachus
Tursiops truncatus
Delphinus delphis
Stenella coeruleoalba
Phocoena phocoena
Ziphius cavirostris
Grampus griseus
Physeter macrocephalus
Balaenoptera physalus
Lutra lutra

1-5-4
2-4-5-1
1-10-2-3
1-5
4-6-1-2
1-5
1-5-10
5
10-1
1-3-4

CR *
VU (Karadeniz EN)
EN (Karadeniz VU)
VU
EN
DD
DD
VU
VU
NT *

Tablo 2: Kıyı ve denizlerimizde nesli tehlike altında olan türler (Kaynak: IUCN, 2012)
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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
* Dünya ölçeğinde nesli tehlike altında olsun veya olmasın Türkiye’de artık az rastlanan
ve azalma eğilimi gösteren canlıları ifade etmektedir.
Tablo-2’de türlerin azalmalarına neden olan etmenler ilgili sütunda önem sırasına göre
verilmiştir.
Birçok tür için habitat tahribi ya da bozulması ile yasadışı ve aşırı avcılık en önemli
tehdit unsuru olarak başı çekmektedir.
Bilinçli ve sorumlu amatör avcıların yukarıda sayılan türlere rahatsızlık vermeyeceği,
zarar vermeyeceği, öldürmeyeceği veya yaralamayacağı aşikardır. Ancak, bu
canlıların yaşam alanlarında (a) denizde tekneyle veya dalarken, (b) karada araçla
veya yürüyerek, nadir olduklarını bilmemize rağmen ama farkında olmadan zarar
vermemiz veya nadir olduklarını hiç bilmeden rahatsızlık vermemiz mümkündür. Bu
türleri gördüğümüz ve ürediğini (kur yapma, çiftleşme, yuva materyali taşıma, yuva
yapma, kuluçkada bekleme, yavrusunu büyütme, yavrularıyla dolaşma) anladığımız
bölgelerde mutlak şekilde avı bırakıp bölgeden sakince 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 o bölgede avlanmaya devam edilmesinde bir mahsur yoktur.

13. KAYIP AV ARAÇLARI VE
EKOSİSTEME ZARARLARI
Hayalet Ağ Nasıl Olumsuz Etki Oluşturur?
Deniz dibine takılarak kalmış veya balıkçılar tarafından bilerek atılan ağlara “hayalet
ağ” denir. Bu ağların deniz dibinde kontrolsüz şekilde ve seneler boyunca sürekli
olarak avlanmaya devam etmelerinin 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 dibinde 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.
Akdeniz foku (Monachus monachus) veya çok daha sıklıkla karşılaştığımız üzere,
iribaş deniz kaplumbağaları (Caretta caretta) ile yeşil deniz kaplumbağaları
(Chelonia mydas) hayalet ağlara takıldıklarında, akciğerli deniz canlıları
olduklarından yüzeye çıkamayarak nefes alamazlar ve boğulurlar. Akdeniz fokunun
ülkemizde bilinen birçok ağa takılma örnekleri vardır. İzmir Foça ve Karaburun’da
gerek yavru ve genç bireylerin, Mersin Yeşilovacık’ta ise yetişkin bir Akdeniz fokunun
hayalet ağlara takıldıkları ve bunların bazılarının ölümle sonuçlandığı bilinmektedir.
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Ağ düğümleme makinasının 1820 yılında İskoçya’da keşfedilmesinden sonra, 1840'lı
yıllardan itibaren balık ağlarında kendir veya kenevir yerine pamuk liﬂeri kullanılmaya
başlanmıştır. Sentetik liﬂer 1930'lu yıllarda keşfedilmiş, 1960’lı yılların başında, tüm
ağlar sentetik materyalden yapılmaya başlanarak bugünkü durumuna gelmiştir.
Sentetik materyaller suda çok daha uzun süre çürümeden kalırlar, zira üretildikleri
malzemeden dolayı zor koşullara karşı oldukça dayanıklıdır. Bu özelliklerinden dolayı
balıkçılıkta geniş kullanım alanları bulmuştur. Ancak sentetik malzemeden imal av
araçları, herhangi bir nedenle kaybolmaları durumunda bazı istenmeyen etkiler
ortaya çıkarmaya başlamıştır.
Avcılık takımlarının kaybolması; havanın bozması, dip yapısı, gemi seyrüsefer
durumu, balıkçılık aktiviteleriyle çatışma, insan hataları (işaret şamandıralarının iyi
bağlanmaması), deniz kuşları ve büyük canlıların etkileri (kuşların şamandıra iplerini
gagalayarak kesmesi veya çözmesi, büyük canlıların ağa yakalanarak ağı sürüklemeleri
(yunus, balina, fok vb), bazı balıkçıların kişisel çekişmelerden dolayı birbirine zarar
amaçlı olarak işaret şamandırası iplerini kesmeleri, dip halatlarının diğer kayıp takımlar
tarafından kesilmesi ve donam hataları ile ilişkilidir.
Kayıp av araçlarının sucul ortama başlıca iki etkisi bulunmaktadır. Bu etkilerden ilki;
bulunduğu ortamın üzerini örterek altında kalan canlıları öldürmesi veya ortamdan
kaçmasını sağlaması ve ortamın sucul organizmalar tarafından kullanılamaz hale
getirmesidir (Şekil 42). Diğer etkisi ise “hayalet avcılık” yapmasıdır.

Şekil 30: Zeminin üzerini örtmüş bir atık gırgır ağı parçası (hayalet ağ) © Adnan Ayaz/ÇOMÜ-SÜFAK
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Şekil 31: Küçük bir hayalet ağ parçasına yakalanmış sinarit (Dentex dentex) © Adnan Ayaz/ÇOMÜ-SÜFAK

Hayalet avcılık; deniz ve iç sularda çeşitli nedenlerden dolayı kaybolan, uzatma
ağları ve balık tuzakları gibi av araçlarının, avcılığa devam etmesi sonucunda ortaya
çıkan istenmeyen balıkçılık durumudur (Şekil 43 ve 44).
Av araçları, kaybolmalarının ardından hedef türler üzerindeki avcılık faaliyetlerini
sürdürürken, yakalanan türleri yemek için av aracına gelen bu canlılar ile beslenen
canlıları da yakalayarak av durumuna düşürür. Bu olumsuz durum, av aracı suda
tamamen parçalanıncaya kadar devam edebilmektedir.
Dünya üzerinde kayıp av araçlarından etkilenen 267 türün bulunduğu bildirilmiştir. Bu
türlerin başında deniz kaplumbağaları, deniz kuşları, deniz memelileri ve birçok balık
türünün geldiği rapor edilmiştir. Yapılan araştırmalara göre, denizde kalan atık
uzatma ağları bulunduğu ortam koşullarına ve materyallerine göre iki aydan sekiz
yıla kadar sualtında kendi kendine “avcılık etkinliğini” sürdürebilmektedir. Öte yandan
sentetik ağ materyalleri denizel ortamda on yıla kadar dayanabilmektedir. Kimyasal
işlem uygulanmamış ahşap tuzaklar iki aya, kimyasal işlem uygulanmış olanlar ise
(kimyasal boya ve koruyucular ile boyanmış) iki yıla kadar denizel ortamda
bozulmadan kalabilmektedir. İskeletleri çelik telden ve paslanmaz çelikten yapılmış
sepetlerin 10 ile 15 yıl kadar dayanabildiği bildirilmektedir. Özellikle son gelişmelerle,
plastik sepetlerin suda, 10 ila 30 yıla kadar bozulmadan, iyi koşullarda kalabildiği
ifade edilmiştir.
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Türkiye'de kayıp av araçlarının miktarının ve etkilerinin belirlenmesi konusunda çok
az araştırma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda; İzmir ve Gökova Körfezlerinde kayıp
ağların hayalet avcılığa etkilerinin bölgesel farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. İzmir
Körfezi'nde bu avın altı, Gökova Körfezi'nde ise bir yıldan fazla sürdüğü bildirilmiştir.
Kayıp belirleme çalışmalarında ise, İzmir Körfezi'nde 200- 280 km, Adana Karataş ve
Yumurtalık’ta 226 km ve İstanbul kıyılarında 229.48 km uzatma ağının bir balıkçılık
sezonunda kaybolduğu saptanmıştır. Buna ilaveten, Gökova körfezinde yapılan bir
araştırmada (Ayaz et.al., 2010) taranan alan içerisinde hektarda 157 m uzatma
ağının bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, İskenderun Körfezinde yapılan sepet tuzak
avcılığında bir balıkçılık sezonunda 4741 sepetin çeşitli nedenlerden dolayı
kaybolduğu anket bulgularıyla tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda kayıpların
yüksek oluşu hayalet avcılık sorununun Türkiye’de boyutlarının ne denli önemli
olduğunun delili niteliğindedir.

Şekil 32: Kabuklu canlılara tuzak olmaya devam eden hayalet ağ © Adnan Ayaz/ÇOMÜ-SÜFAK

Hayalet ağa veya av takımlarına yakalanan
deniz canlıları yaşıyorsa ne yapılmalı?
Hayalet ağa takılı Akdeniz foku, deniz kaplumbağaları ve deniz kuşları ile
karşılaşıldığında akciğerli olan ve havayla soluyan bu canlılar için öncelik acilen hava
alabilecekleri şartlar sağlanmalıdır. Müdahale işlem sırası şöyledir;
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1- Fok, kaplumbağa veya deniz kuşu su yüzeyinde ağa dolanık vaziyette ise, hayvana dokunmamaya veya en az şekilde temas etmeye özen göstererek, ağ yukarı
kaldırılır ve öncelikle canlının düzenli nefes alnması sağlanır.
2- Ağa yakalanan deniz canlıları sualtında bulunmuş ise çok süratli bir şekilde ağ
veya başkaca av takımı satıha çıkarılmalıdır.
3- Bu garanti edildikten sonra bıçak veya başkaca kesici alet yardımıyla hayvana
dolanmış ağ veya yaka ipi seri bir şekilde kesilerek hayvanın kurtarılması sağlanır.
4- Canlı ağa takılma değil de olta/paragat iğnesine takılmış ise (özellikle deniz
kuşlarında) bir kişi kuşu kanatlarını kapatarak ve iki ayağını birden kavrayarak tutar,
diğer balıkçı pense ile iğnenin kancalı ucunu keser. İğne dikkatlice hayvanın etinden
çıkarılır. Hayvan çok kısa bir gözden geçirme sonrası denize geri bırakılır.
5- Canlı kendiliğinden gidiyorsa sorun yoktur ve başarılı oldunuz demektir.
6- Ağ kesilmesine veya oltadan/paragatdan çıkarılmasına rağmen canlı bölgeden
uzaklaşmıyor ise, bir süre daha kalıp canlının kendisini toparlamasını bekleyin. Bu
arada rahat nefes alıp almadığını da izleyin. Bu sürecin ardından toparlanıp giderse
yine sorun yoktur.
7- Canlı, ağdan veya iğneden kurtarıldıktan sonra hala toparlanamıyor ise uygun
şeklide tekneye alınır veya kıyıda ise doğrudan sahile aktarılır. Vakit geçirmeden
ilkyardım ve kurtarma konusunda uzman kuruluşlara ve Sahil Güvenlik
Komutanlığı’na (158) haber verilir. Uzman olmayan kişilerin müdahalelerine engel
olunur. Canlının başında beklenir.
8- Akdeniz foku için SAD-AFAG, deniz kaplumbağaları için DEKAMER ve kuşlar için
Vet. Hekim Ahmet Emre Kütükçü ile temasa geçilebilir (bkz. Ek-3).

14. DENİZ EMNİYETİ
VE BALIKÇININ CAN GÜVENLİĞİ
Gerek profesyonel gerek amatör balıkçıların önem vermeleri gereken konulardan biri
deniz ekosisteminin korunması ve kuralına göre avlanmak ise bir diğeri de kendileri
ve teknedeki herkesin can güvenliğinin azami ölçüde sağlanmasıdır.
Bunun için balıkçıların uymaları gereken bazı kuralları ve almaları gereken teknik
önlemleri vermekte fayda var;
1- Liman Başkanlıkları amatör balıkçıların Türk karasularında bağlı oldukları liman
sınırları içindeki faaliyetleri için Liman Çıkış Belgesi talep etmez. Ancak motorlu olan
tüm tekneler Denize Elverişlilik Belgesi’ne tabidir.
2- Öte yandan, seyir, can ve mal güvenliği bakımından amatör balıkçılar tekne
belgelerinde belirtilen azami insan taşıma sayısını geçmemelidir.
3- Her balıkçı için bir adet can yeleğinin çalışır vaziyette teknede bulundurulması
gerekir. Denize düşüldüğünde can yeleklerinin kendinden şişen ve suyla aktive olan
ﬂaş ışıklarına sahip olan türden olması tercih nedenidir.
4- 14 m’den büyük balıkçı teknelerinin Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS)
cihazlarını her daim çalışır vaziyette teknelerinde takılı tutmaları ve çalıştırmaları
gerekmektedir. Teknesi 14 m’den küçük olsa bile amatör balıkçıların teknelerine OTS
Klas B cihazını takmaları ve her halikarda kullanmaları kuvvetle tavsiye olunur.
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5- Sorumlu Amatör Balıkçıların denize çıkmadan önce mutlaka meteorolojik
koşulları ve hava tahminlerini yakından takip etmesi ve fırtına durumunda denize
çıkmamaları gerekir.
6- Balıkçıların teknelerinden çalışır vaziyette VHF deniz telsizi ve aynı zamanda
uygun ölçüde Türk bayrağının mevcut olması gerekir. Su geçirmez en az bir fener
bulundurulması kuvvetle tavsiye edilir.
7- Balıkçıların teknelerinde avlandıkları bölgeye ait en az 1/100.000 ölçekli seyir
haritaları bulundurması gerekir.
8- Seyir emniyeti bakımından her sefere çıkıldığında, teknenin sancak ve iskele
ışıklarının çalışır vaziyette olduğunun kontrol edilmesi gerekir.
9- Balıkçıların teknelerini kullanmaya yeterli deniz adamı belgelerini yanlarında
bulundurmaları gerekir.
10- Sualtı avcılarının mutlaka eşli dalmaları gerekir. Teknede bir kişi dalıcıları her
daim yedekte hazır beklemelidir.
11- Sualtı avcılığı amaçlı olsun veya olmasın, tüm dalışlar esnasında dalış
şamandırasının denizde bulundurulması hayati önemi haizdir. Dalış şamandırasının
dalış boyunca denizde doğru bölgede yerinde durup durmadığı teknede kalan şahıs
tarafından her daim kontrol edilmelidir.
12- Sualtı avcılarının yoğun turizm bölgelerinde dalış yapmamaları, ava giderken ve
avdan dönerken zıpkınların mutlaka boşaltılmış vaziyette taşınması gerekir.
13- Amatör balıkçılar teknelerinde ilk yardım malzemesi bulundurması gerekir ve
boğulma, hipotermi gibi vakalar karşısında ilk müdehaleyi yapacak eğitimden
geçirilmelidir.
14- Denize adam düşmesi durumunda acilen ihtiyaç duyulacak can simidinin kolay
ulaşılabilecek durumda bulundurulması önemlidir.

15. SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIK ESASLARI
Amatör balıkçılıkta en temel esas, bu faaliyetin "sadece rekreasyon, spor veya
dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan
ürünün satılmadığı" balıkçılık olmasıdır (3/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri
Avcılığını Düzenleyen Tebliğ). Amatör balıkçıların bu etkinlikten maddi gelir sağlama
kaygısı olmaması, bu balıkçılık faaliyetinde hedef, heves ve alınan hazzın tamamen
kişisel olması sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, avcılıkla ilgili motivasyon ve
beklentiler amatör balıkçılar arasında farklılık gösterebilir. Sorumlu Amatör Balıkçı
(SAB) ise, kişisel motivasyonu ve beklentisi ne olursa olsun, bu faaliyeti yukarıdaki
tanımların yanısıra denizlerdeki canlıları yakından tanıyan ve gerektiğinde mevzuata
uygun olduğu halde yakaladığı avı denize geri bırakan ve deniz ekosistemini
gözeterek av yapan "farkındalık sahibi ve tedbir alan" balıkçıdır.
Av her ne kadar kısmet işi olsa da, doğru zamanda, doğru yerde, uygun teknikle
avlanmak başarı ihtimalini artıracaktır. Asıl başarı ise, gelecek nesillerin de bu zevki
tatmalarına olanak sağlayacak şekilde bilinçli ve duyarlı avcılık yapabilmektir. Bu
bölümde, bir SAB'ın balıkçılık faaliyetinin farklı aşamalarında nelerin farkında olup
hangi konularda nasıl tedbirler alabileceği anlatılmıştır. Amatör balıkçılık, sualtı
avcılığı (zıpkıncılık), suüstünde (tekne ile) ve kıyıdan yapılabilmektedir. Dolayısıyla,
Sorumlu Amatör Balıkçının bu faaliyetini yaparken esas alması gerekenler, balıkçılığı
nasıl yaptığı ile doğrudan ilgilidir ve farkındalıklar ile tedbirler değişebilmektedir.
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Sorumlu amatör balıkçılığın esasları
Genel Esaslar:
Sorumlu Amatör Balıkçı (SAB);
- SAB av öncesi/esnası ve sonrası süreçlerde yarattığı etkileri
bilir
ve bunların sorumluluğunu alır.
- SAB avladığı balıkların tür ve ebatlarına bakarak avlanma
yöntemi ve standartlarını belirler.
- SAB amatör amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliğde
geçen kural ve düzenlemeleri bilir ve riayet eder.
- SAB denizde can güvenliği konusunda bilgili ve hazırlıklıdır.
- SAB yakaladığı balıkları satmaz, ticari ya da çıkar amaçlı
takas etmez.
- SAB yakaladığı küçük balıkları denize geri bırakır.
- SAB günlük av limitinin üzerinde avcılık yapmaz.
- SAB av aracını, ekipman ya da avcılıktan kaynaklı herhangi bir
çöpünü denizde ya da kıyıda bırakmaz.
- SAB yasa dışı av aracı ya da yardımcı araç kullanmaz.
- SAB olta takımlarında kurşun yerine çevre dostu materyaller kullanır.
- SAB tekneden avcılık yaparken mümkün olduğunca deniz çayırlarının olduğu
alanlara demir atmaz.
- SAB üreme döneminde bulunan balıkları avlamaz.
- SAB tüketmeyeceği balıkları avladığında mümkün olan en kısa sürede ve dikkatlice
denize geri bırakır.
- SAB yem kullanımında ve temininde etik kurallara riayet eder.
- SAB denizi tanır, av olsun olmasın canlıları bilir.
- SAB, kurşun yerine doğa dostu seramik veya deniz kumu torbacıklarını kullanmayı
tercih eder.
- SAB, nesli azalan balık türlerini tür düzeyinde ayırt edebilir ve av, tür, boy, yer, zaman
yasaklarını çok iyi bilir.
- SAB, kum köpek balığı, deniz kaplumbağaları, Akdeniz foku, ada martısı gibi nadir
deniz-kıyı canlılarını iyi tanır, korur ve korunmalarına yardımcı olur.
- SAB, nadir türlerle karşılaştığında veya av ekipmanlarına takıldıklarını gördüğünde
nasıl davranacağını bilir.
- SAB, asla gece fenerle ve/veya tüple sualtı balık avcılığı yapmaz.
- SAB, amatörce avlanan balıkları satmaz, tüketmez, satışını gördüğünde yetkililere
rapor eder.
- SAB öğrendiklerini etrafındaki amatör ve profesyonel balıkçılarla paylaşır, doğru
bilgiyi ve etiği yayar.
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Sorumlu Amatör Balıkçı (SAB);

• Yasalarla kendine tanınan haklar ve kısıtlamaları öğrenmeli, uygulamalı ve
çevresindekilere örnek olmalıdır (Bkz. Bölüm 9).
• İlgili mevzuat ile tekne, kıyıdan veya zıpkın ile av yasağı olan yerleri öğrenmelidir.
Bu alanlarda avlanmamalı, avlananları uyarmalıdır. Ayrıca, balıkçılığın serbest
olduğu fakat koruma statüsü olan alanlarda balıkçılık yaparken o alanı korumacı
davranmalıdır.
• T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan amatör balıkçı belgesi almalı, her
ava gittiğinde yanında bulundurmalıdır.
• Balık stoklarının devamlılığının bu faaliyetinin devamı için esas olduğunu bilmeli,
avlanırken seçici ve dikkatli olmalı ve ihtiyacı olan miktardan fazla veya yasa
tarafından tanınan kotayı aşmayacak şekilde avlanmalıdır. Ayrıca, türler için olan
boy yasaklarını öğrenmeli ve bu yasaklara uymalıdır.
• Kendi ve çevresindeki kişilerin can güvenliği açısından denizi ve havayı tanımalı ve
öğrenmelidir. Nehir, göl gibi içsularda avlananlar bu suların farklı özelliklerine dikkat
etmelidir.
• Avladığı balıkları ve özelliklerini öğrenmeli, avlanması yasak olan veya nesli tehlike
altında olan balıkları bilmelidir.
• Avlandığı yerlerde yerel bilgileri öğrenmek için hevesli olmalı, o alanlardaki
insanların deneyimlerinden gerek verimli bir avcılık gerekse kendi güvenliği
açısından çok şey öğrenebileceğini bilmelidir.

Şekil 33. Kural dışı avlanan sualtı avcısı “Sorumlu Amatör Balıkçı” olamaz. © SAD –EKOG Arşivi
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• Acil tıbbi müdahale, polis, itfaiye, sahil güvenlik ve jandarma iletişim numaralarını
muhakkak bilmeli, gerekli hallerde soğukkanlılığını koruyarak ilgili yetkililere haber
verebilmelidir.
Ne kontrolün yetersizliği, ne de başkasının yaptığı usulsüz davranışlar sorumlu
amatör balıkçıyı etik kurallara bağlılıktan alıkoyabilir. Her amatör balıkçı kendini
ilgilendiren tüm yasaları bilmek ve uygulamak için çaba sarfeder.
Ne kontrolün yetersizliği, ne de başkasının yaptığı usulsüz davranışlar sorumlu
amatör balıkçıyı etik kurallara bağlılıktan alıkoyabilir. Her amatör balıkçı kendini
ilgilendiren tüm yasaları bilmek ve uygulamak için çaba sarfeder.

Şekil 34. Sorumlu amatör balıkçı nesli azalan türlere karşı hassas yaklaşmalıdır. © N. Ozan Veryeri /
SAD-EKOG

Av Öncesi:
1. En temel esas güvenliktir. Bu sebeple, sualtı (zıpkıncılık), su üstü (tekne ile) veya
kıyıdan yapılacak balıkçılık için gerekli tedbirler hazırlık aşamasında alınmalıdır. Acil
durumlarda ihtiyaç duyulabilecek iletişim araçları (telefon, telsiz), ışıklı ve görsel yer
belirleme ekipmanı, tekne ile çıkılıyorsa can yeleği unutulmamalıdır.
2. Temel ilk yardım çantası hazırlanmalıdır. Ayrıca, zehirli balık veya böcek sokmalarına
karşı ilaç bulunmalıdır. Bilmediğiniz canlılarla herhangi bir tedbir almadan temasta
bulunmak tehlike oluşturabilir. Bu gibi durumlar için malzeme çantasında özel eldiven
bulundurmak faydalı olacaktır.
69

3. Tedbir açısından, avlanmaya gittiğinizi ve nerede avlandığınızı yakınlarınızın
bilmesi önemlidir.
4. Zıpkın ile avlanan SAB'nın seçiciliği tamamen görseldir ve av esnasındadır. Oysa,
olta avcılığında ise av takımları hazırlanırken iğne boylarına dikkat etmeli, avcılıkta
seçicilik unutulmamalıdır.
5. Balığa giderken avlanması hedeﬂenen, yakalanması muhtemel balıklar ve ava
gidilecek bölge hakkındaki bilgiler ve kurallar gözden geçirilir.

Av Sırasında:
1. Güvenlik için av esnasında çevreyi gözlemek önemlidir. Örneğin, kıyıdan kayalık
yerlerde avlanan kişiler büyük gemilerin yaratabileceği dalgalara dikkat etmelidir. Bu
dalgalar ölümcül olabilmektedir. Eğer büyük bir gemi veya çok hızlı bir tekne geçmiş
ise, dalgalarından korunmak amaçlı yükseğe çıkmak gerekmektedir. Zıpkınla avcılık
yapanlar yüzme ve dalış esnasında akıntılara dikkat etmelidir. İçsularda avlananlar
bataklık bölgelere dikkat etmeli, ayrıca taşkın veya sel ihtimaline karşı su
seviyesindeki değişimlere duyarlı olmalıdır.
2. SAB kendi ve yanındakiler için risk oluşturabilecek davranışlardan kaçınmalıdır.
Tekne ile avda gerek üstündeki kişilerin dengesizlik yaratması gerekse dalgaları
yandan almaları sonucunda özellikle küçük teknelerde alabora olma riski doğurduğu
unutulmamalıdır. Zıpkınla avcılıkta zıpkının diğer kişilere tehdit oluşturmayacak
şekilde kullanımı önemlidir. Gerek deniz gerekse içsularda kıyıdan avlananlar, olta
atarken ve çekerken iğnelerin başkalarına zarar vermemesine dikkat etmelidir.
3. SAB unutmamalıdır ki kullandığı ortamı başka canlılar da kullanmaktadır. Foklar,
yunuslar, kaplumbağalar, deniz kuşları ve daha birçok canlı aynı ortamda beslenmek
ve barınmak için bulunmaktadır. Bu canlıları gözlemlemek, onlara zarar ve rahatsızlık
verici davranışlardan kaçınmak gerekmektedir. Bu canlılardan bazıları yakalanan
balığa ve hatta kullanılan yeme rağbet edebilmektedir. Böyle bir durumda, olta
takımını toplamak en uygun davranış olacaktır. Kazayla herhangi bir canlıya zarar
verme durumunda yetkililere haber verilmelidir.

Av Sonrası
1. Ulusal mevzuat gereği zıpkınla avlanılan balıklar restoran ve benzeri işletmelerde
tüketilemez.
2. Amatör olarak avlanılan av profesyonel gelir elde etmek amacıyla satılamaz.
3. Hassas veya nesli tehlike altında olan türler üzerinde daha fazla baskının
oluşmamasını teminen eğitimsiz ve bilinçsiz avcılara söz konusu türün avlak alanı ve
teknikleri net ve açık bir şekilde açıklanmalıdır.
4. Yapılan av ile ilgili bilgiler varsa ilgili kurum veya yerel birimlere yazılı olarak
aktarılmalıdır. Bu konu gelecek yıllar içerisinde gelişmesi beklenen bir konudur ancak
sorumlu balıkçılık kapsamına girer. Yapılan av sonrasında, hedef tür üzerinde
kullanılan av eforu ve neticeleri ve özellikle her türlü verim değişimi (avda başarı çok
az veya hiç olmasa bile) ilgili birime bildirilmelidir.
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5. Yapılan avla ilgili balıkçılık av kayıt defteri tutulmalıdır.

SAB Olarak Yaklaşımlarım

1. Amatör balık avcısı olarak, zorunlu olmasa da GTHB’dan amatör balıkçı belgesi
almadan balık avlamam, ava çıkmam.
2. Amatör balıkçı belgesi olmayan balıkçı ile karşılarsam, amatör balıkçı belgesi
alması yönünde tavsiyede bulunurum.
3. Hiç bir şekilde boy limitlerinin altında balık veya diğer su ürünlerini avlamam.
4. Eğer istemeden boy limitleri altında bir deniz canlısı yakalarsam, bu balık veya
diğer türden deniz canlılarına zarar vermeden denize geri bırakırım.
5. Alanda varsa balıkçılık kooperatiﬁ veya benzeri balıkçılık, kıyı-deniz koruma
dernekleri veya kişilerin telefonunu araştırırım.
6. Kıyı ve deniz dip yapısı deniz eriştesi yatakları, resiﬂer ve potansiyel avlak
alanlarını bilirim ve ona göre demir atarım. Deniz yataklarının bozulmamasına özen
gösteririm.
7. Gideceğim yerler, kalacağım süre, yola çıkış ve seyahat planımı yaparım. Acil
durumlar halinde irtibat bilgilerimi kendime yardımcı olabilecek kişi veya kişilere
veririm.
8. İlk yardım eğitimi alırım. İlk yardım malzemelerini eksiksiz Acil Yardım çantasında
taşırım.
9. Kıyı ve deniz alanıyla ilgili elde ettiğim bilgilere dayanarak kişisel ve avla ilgili
olmak üzere uygun malzeme seçimini tamamlarım.
10. Deniz motorlu taşıtlarında 2 ve 4 zamanlı motor, benzinli ve motorinle çalışan
makine emisyonları arasındaki farkı öğrenirim, buna göre bilinçli seçim yaparım.
11. Ses, koku, ﬁziksel varlık her türlü emisyon çıkartan cihaz, sualtında bırakılan av
malzemeleri, üretilen atıkların (kişisel malzemeler ve av malzemeleri) zararlarını
bilirim ve bunlardan kaçınırım.
12. Avda tüketilecek yem seçiminin (mamun, patlıcan, sülünes, yavru balıklar vb)
etkilerini bilir ve yem seçimimi ona göre yaparım.

Şekil 35 : Avlama limitinin altında bir yavru orfoz. Sorumlu Amatör Balıkçı bilinçlidir ve bu şekilde asla
avlanmaz.
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13. Doğaya en az zarar veren davranış ve usulleri uygularım örneğin; kimyasal
atıklar, sıvı yağlı atıklar, katı atıklar ve ağır metal içeren atıkları denize boşaltmam.
14. Seyir ve can emniyeti ile ilgili kuralları bilirim ve uyarım.
15. Amatör balıkçılar için zorunlu olmasa da seyir, can ve mal emniyeti bakımından
tekneme OTS Klas B cihazı takılı tutarım.
16. Amatör balıkçılık sırasında yakalanan balık ve diğer su ürünlerini satmam ya da
başka türlü ticari bir çıkar elde etmek üzere değerlendirmem.
17. Limitler içinde dahi olsa ihtiyaçtan fazla su ürünleri yakalamam.
18. Her zaman aile ve yakınlarım ile tüketilebilecek kadar su ürünü yakalar, geri kalanları kurallara uygun olarak öldürmeden ve sağlıklı bir şekilde denize geri bırakırım.
19. Kural dışı balıkçılık takımları bulundurmam ve kural dışı yöntemler kullanmam.
20. İstisnasız her zaman yasalara uygun av teçhizatı kullanırım.
21. Tüketim için yakaladığım balığı teknede bozulmaya karşı korurum ve ölü/bozuk
balıkları çevreye bırakmam.
22. Çevreye atık bırakmam, hiçbir şeyi denize atmam, bütün ekipmanları
kaplarında/çantalarında saklarım.
23. Dönüştürülebilecek atıkları geri dönüşüm kutularına atarım.
24. Mümkünse çıkan çöpleri ve diğer insanlardan geriye kalan çöpleri balıkçılık
yapılan ortamlardan alarak çöpe atarım.
25. Normalin üzerinde kirlilik, stresli ya da ölü balık gözlenmesi, yerli bilindik türler
dışında türler gözlemlenmesi ve benzeri çevresel sorunların fark edilmesi durumunda süratli bir şekilde yetkili birimlere haber veririm.
26. Yetkili birimlerden izin almadan yerel olmayan türleri taşımam, alıkoymam ve
yerel türlerin içine karıştırmam.
27. Balıkçılık sahalarına girerken kıyısal ﬂoraya zarar vermem, bitkileri ezip tahribat
vermekten kaçınırım, izinli de olsa ahşap iskele gibi yapıları inşa ederken doğaya
zarar verebilecek davranışlardan uzak dururum.
28. Yangına neden olabilecek davranışlardan uzak dururum.
29. Yaban hayatını rahatsız etmem, zarar vermem. Özellikle su kuşlarına zarar vermemek için olta yem ve iğneleri kuşların yaşam ve üreme alanlarından uzak tutarım.
30. Mümkün olduğunca küçük kurşun kullanırım, mümkünse ağırlık olarak kurşun
maddesine alternatiﬂeri (seramik v.b.) tercih ederim.
31. Mümkün olduğunca az deniz traﬁği oluşturmak, sürati ve gürültüyü azaltmak,
deniz çevresine zarar ve rahatsızlık potansiyelini düşürmek, balıklara, bitkilere, su
kuşlarına ve suda yaşayan canlılara zarar vermemek üzere özel dikkat sarf ederim.
32. Çapalama için uygun görülen bölgeler dışında çapalama yapmam. Mümkünse
deniz çayırları yataklarının bulunduğu dibe demir atmam. Mevcut ise, tonozlu şamandıralara bağlanırım.
33. Sulak alanların ve diğer ekolojik üretken bölgelerde ve kıyılarında yürümekten
kaçınırım. Koloni halinde üreyen deniz kuşlarının bulunduğu alana üreme döneminde ayak basmam.
34. Potansiyel zehirli/kirletici kimyasal madde ve yemleri kullanmam.
35. Yemler de dahil olmak üzere hiçbir canlıyı bir kaynaktan diğerine taşımam.
36. Yem toplarken doğal çevreye ve habitatlara zarar vermem. Delta ve lagünlerde
yavru balık yakalamam.
37. İstemeden yakaladığım (hedef dışı) balıkları dikkatlice denize geri bırakırım.
38. Hava kesesi patlatma ve midenin geri yerleştirilmesi gibi teknikleri öğrenirim ve
Serranidae familyasından orfoz, lagos gibi hani balıklarını ve sinariti gerektiğinde bu
tekniklerle kurtarır ve sonra doğaya geri bırakırım.

72

16. SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIK
SERTİFİKASYONU
Günümüzde balık stoklarının çok azaldığı hatta bazı balıklarda yok olma derecesine
kadar gelindiği bilinmektedir. Bu olumsuz gidişatta yasadışı ve aşırı yapılan ticari
balıkçılığın etkisi elbette yadsınamaz. Ancak sayıları yüzbinleri bulan amatör
balıkçıların yanlış avlanmaları sonucunda toplamda etkileri de büyük olacaktır.
Sorumlu davranan ve etik değerlere önem veren amatör balıkçılar bu durumda önem
kazanmaktadır. Amatör balıkçılığı, doğayla uyum içinde, ona zarar vermeden icra
eden ve sorumlu balıkçılığın gereklerini yerine getirenlerin, bunları yerine
getirmeyenlerle bir tutulamayacağı bir gerçektir.
Bu bağlamda, önce bu ayrımın iyi yapılması ve sorumlu amatör balıkçılığın gereklerini
yerine getirenlere ilgili STK’larla işbirliği içinde GTHB tarafından onaylı Sorumlu
Amatör Balıkçı Sertiﬁkası verilmesi sağlanmalıdır. Bu uygulamayı deniz ekosistemine
zarar vermeden ve doğaya dost avlanan balıkçıların sayısının artırılması ve
özendirilmesi takip etmelidir. Sorumlu davranan amatör balıkçılar, amatör balıkçı ve
sualtı avcılığı camiasından STK’lar, balıkçılık veya dalış klüpleri veya şahıslar
tarafından önerilebilir. Her sene yapılacak bir törenle sorumlu amatör balıkçı olduğu
değerlendirilen amatör balıkçılara Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce
törenle verilerek bu kavram yaygınlaştırılabilir ve balıkçılar ideal amatör balıkçı olma
yönünde teşvik edilebilir.
Proje amacının ne kadar sürede ve hangi oranda başarılacağını hem biz amatör
balıkçıların hem de düzenleyici ve denetleyici kuruluşların yaklaşımları etkileyecektir.
Sorumlu Amatör Balıkçılığa geçiş sürecini, amatör balıkçılar, karar alıcılar ve
uygulayıcıların Sorumlu Amatör Balıkçılık kavramına ne ölçüde ve ne kadar kısa
sürede sahip çıkacağı belirleyecektir.
Türkiye’de ilk defa ilgili paydaşların bir araya gelerek tartışma ortamı ve fırsatı
bulduğu “Türkiye’de Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi” projesi hakkında
daha fazla bilgi edinmek için projenin www.1balikcokbalik.org adresindeki resmi web
sitesi ziyaret edilebilir.
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Ek1 Sorumlu Amatör Sualtı Avcılığı Afişleri
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Ek2 - Sorumlu Amatör Balıkçılık Sertifikası
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:
:
:
:
:

SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIK
SERT‹F‹KASI

Ad
Soyad
Telefon
Kan Grubu
İletişim Adresi

Bu sertifika gönüllük esasına dayalı olarak alınır.

Sorumlu Amatör Balıkçılık kural ve limitlerini biliyorum. Amatör Balıkçılık Resmi Belgem var.
Doğal ve kültürel değerleri koruyarak, yerel hassasiyet ve kurallara uyarak avlanıyorum.
Her yıl yenilenen sirküler ve güncel teknolojik, bilimsel verilerle bilgilerimi sürekli yeniliyorum.

TÜRKİYE DENİZ KORUMA ALANLARINDA
SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
PROJECT FOR RESPONSIBLE AMATEUR FISHING
IN MARINE PROTECTED AREAS - TURKEY

Ek3 - Önemli İletişim Adresleri
Ambulans

112

Sahil Güvenlik 158
Emniyet

155

Jandarma

156

T.C. GIDA TARIM HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
http://www.tarim.gov.tr/BSGM/Sayfalar/Anasayfa.aspx
T.C. ORMAN SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
http://www.milliparklar.gov.tr/AnaSayfa.aspx?sﬂang=tr
DEKAMER
Deniz Kaplumbağaları Araştırma
Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi
http://caretta.pau.edu.tr
SAD-AFAG
Sualtı Araştırmaları Derneği - Akdeniz Foku Araştırma Grubu
http://sadafag.org
Vet. Hekim Ahmet Emre Kütükçü
https://www.facebook.com/ahmetemrekutukcu?fref=ts
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