Ulusal Kıkırdaklı Balıklar Koruma Eylem Planı
Kıkırdaklı balıklar ulusal eylem planı çalıştayı Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından 10
Mart 2017’de İstanbul’da yapılmıştır. Çalıştaya 5 farklı üniversite temsilcisi, 4 Sivil toplum temsilcisi, 1
belediye temsilcisi, ilgili bakanlıktan 1 uzman, 1 balıkçı kooperatifi başkanı, 2 medya temsilcisi ve
gönüllüler olmak üzere toplam 27 kişi katılmıştır.
1. GİRİŞ
Kıkırdaklı balıklar besin zincirinin en üst halkasında yer alması nedeniyle ekolojik açıdan önemli bir
yere sahiptir. Stoklardaki değişimler ekosistemi direk etkilediği için kıkırdaklı balıklar biyoçeşitlilik
çalışmalarında da anahtar türlerdir. Bu türler, geç eşeysel olgunluğa ulaşmaları, az sayıda yavru
vermeleri, yavaş büyümeleri, uzun üreme periyodlarının olması gibi nedenlerle hassas
türlerdir.Bununla birlikte dolaylı ya da doğrudan ticari balıkçılığın tehdidi altındadır. Türkiye sularında
yapılan araştırmalara göre 67 kıkırdaklı balık türü (Ek 1) bulunmaktadır. Bu balıklardan aşağıda
isimleri verilen 5 adedi 1380 sayılı su ürünleri yasasına göre koruma altındadır. Bunlar, Cetorhinus
maximus,Carcharhinus plumbeus, Squalus acanthias, Lamna nasus ve Galeorhinus galeus türleridir.
2. AMAÇ
Bu eylem planı Doğu Akdeniz’in Türkiye kısımlarında yaşayan kıkırdaklı balık popülasyonlarının
korunması, sürdürülebilir avcılığı, öncelikli hedeflerin belirlenmesi, bu konudaki araştırmaların gözden
geçirilmesi ve kitle duyarlılığı oluşturmayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak bu balıkların yaşadığı ve
yumurtladığı/ürediği kritik habitatların korunması ve haritalandırılması, nesli azalan türlerin
belirlenerek koruma tedbirleri alınması da hedeflenmektedir.
3. TEHDİTLER
Kıkırdaklı balıklar ile ilgili ana tehditler aşağıdaki gibidir:
a) Hedef dışı avcılık – Trol, uzatma ağları ve gırgır avcılığı yöntemiyle yapılmaktadır.
b) Kayıt dışı avcılık (Akvaryumlar için canlı yakalama)
c) Deniz kirliliği ve Hayalet avcılık
d) Habitat kaybı.
Mevcut türlerin Türkiye sularındaki durumunun kısa değerlendirmesi aşağıda verilmiştir.
Ege Denizi’nde 31 tür köpekbalığı, 27 tür vatoz ve 1 tür de Chimeroidlerden olmak üzere 59 tür
bulunmaktadır.
Akdeniz’de 65 tür bulunmakta olup 32 tür köpekbalığı, 32 tür vatoz ve Chimeroid grubun ait 1 tür
rapor edilmiştir. Bu türlerden Himantura uarnak, Himantura leoparda ve Mobula japonica yabancı
türlerdir.
4. ÖNCELİKLER
Türkiye sularında bulunan kıkırdaklı balıklarla ilgili aşağıdaki konular tartışılmış ve çalıştaya katılanlar
tarafından ele alınması gereken öncelikler olarak tavsiye edildi.


Avcılığı yapılan kıkırdaklı balıklarla ilgili “sürdürülebilir avcılık” yapılması için bir program
geliştirilmesi ve hedef dışı av konusunda çalışmalara başlanılması önerilmektedir. Bunun yanı
sıra Türkiye sularında bulunan türlerin IUCN kriterlerine göre koruma statülerinin
değerlendirilmesi de tavsiye edilmektedir.
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Kıkırdaklı balıklar ile ilgili araştırmaların artırılması ve desteklenmesi, özellikle standart
araştırma yöntemlerinin geliştirilmesi, örneğin markalama, izleme (akustik yöntemler, video
kamera vs.) tavsiye edilmiştir.
Kum köpekbalığının Boncuk Koyu’nda yerleşik bir popülasyonu olduğu son çalışmalar ile
tespit edilmiştir. Bundan sonra ise birey sayısının ortaya konmasına yönelik çalışmaların
arttırılması önerilmektedir. Kum köpekbalığını stoklarının tespiti için araştırma yöntemlerinin
belirlenmesi gerekmektedir.
Kıkırdaklı balıklar ile ilgili balıkçılık istatistiklerinin türlere göre yapılması önerilmektedir.
Bu balıkların üreme ve beslenme bölgelerinin tespit edilmesine öncelik verilmesi
önerilmektedir.
Himantura uarnak, Himantura leoparda, Mobula japonica yabancı tür olan vatozlardır. Bu
türlerin yerli türlere ekolojik etkileri bilinmemekte olup, araştırılması gerekmektedir. Ayrıca
Akdeniz’e dökülen nehir ağızlarının kıkırdaklı balıkların üreme bölgesi olarak kullanılıp
kullanılmadığının araştırılması gerekmektedir.
Kamuoyunun özellikle balıkçıların kıkırdaklı balıklar konusunda bilinçlendirilmesi, örnek
olarak afiş, poster, broşür gibi görsellerin tercihen uzmanlarca hazırlanması, Balıkçılık ve Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü’nce veya diğer kurumlarca basılması ve dağıtılması tavsiye
edilmektedir.

5. UYGULAMA ÖNERİLERİ
Kıkırdaklı balıklardan kırmızı listeye alınması gereken türlerin IUCN’e göre belirlenmesi için Çevre ve
Şehircilik, Orman ve Su İşleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Su Ürünleri Genel
Müdürlüğü’nün en kısa zamanda bir çalıştay gerçekleştirmesi önerilir. Bununla birlikte mevcut
bilgilere göre Squantina oculata, Squantina squantina, Squantina aculeata, Rhinobatos rhinobatos,
Rhinobatos cemiculus, Oxynotus centrina, Mobula mobular, Mobula japanica, Alopias vulpinus,
Isurus oxyrinchus, Hexanchus griseus, Sphyrna zygaena türlerinin koruma altına alınması için ilgili
bakanlıklara bildirilmesi önerilmektedir.
Kritik habitatlar olarak tüm Özel Çevre Kurumu alanları sayılabilir. Karadeniz ve Marmara Denizi için
ise kritik habitatların tespiti gerekmektedir.
Trol avcılığı demersal türlerde hedef dışı türleri de avladığından tür yasakları yetersiz kalmakta, bu
nedenle avcılık aletlerinin modifikasyonu ile hedef dışı türlerin ağdan kaçışı için yeni tekniklerin
geliştirilmesi sağlanmalıdır.
6. VERİ TOPLAMA
Kıkırdaklı balıklar ile ilgili literatür incelemesinin yapılması önem taşımaktadır. Özellikle derin
denizlerde yaşayan türler ile ilgili verilerin toplanması ve bu konuda araştırmaların desteklenmesi
gerekmektedir. Türkiye’de kıkırdaklı balıklar ile ilgili, özellikle son zamanlarda önemli çalışmalar
yapılmaktadır. Bununla birlikte sistematik ve biyoçeşitlilik çalışmalarının ağırlıkta olduğu
görülmektedir. En az yapılan çalışmalar balıkçılık yönetimi ile ilgili popülasyon dinamiği çalışmaları,
moleküler çalışmalar veüreme biyolojisi çalışmalarıdır.
Türkiye denizlerindeki kıkırdaklı balıklar ile ilgili ulusal bir izleme programı oluşturulmasına ve bu
araştırma programının farklı üniversitelerden uzmanlar ve paydaşlar ile yürütülmesinin faydalı olacağı
değerlendirilmiştir.
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7. KAPASİTE ARTTIRMA ve EGİTİM
Kıkırdaklı balıkların korunması ve stokların sürdürülebilir kullanımı için hedef kitlenin bilgilendirilmesi
ve planlanan çalışmalarda görev alabilmesi için kapasite arttırmaya yönelik eğitim programlarının
oluşturulması önerilir.
Konu ile ilgili paydaşlara (Sahil Güvenlik, Balıkçı kooperatifleri, üniversiteler, İlçe Tarım Müdürlüğü,
ilgili bakanlıklar ve STK’lar gibi) eğitim verilmesi önerilmektedir.
Ayrıca, Sivil toplum kuruluşlarının da kıkırdaklı balıkların korunmasına ilgisini çekmek için çalışmalara
başlanmalıdır.
Kıkırdaklı balıklarla ilgili bir web sitesi açılarak verilerin paylaşılması önerilmektedir.
Kıkırdaklı balıkların yasa dışı avcılığı, satışı, kullanımı konularında medya ile ortak programlar
yapılması da önerilmektedir.
8. ULUSAL PLANIN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER İLE İLGİSİ VE UYUMU
Başta CITES, Barcelona Sözleşmesi, Bükreş Sözleşmesi, CBD (Convention of the biodiversity), FAO,
GFCM gibi kurumların aldığı kararlara ülkemiz mevzuatının uygun hale getirilmesi için çaba
gösterilmesini gerekmektedir.
Ayrıca Avrupa Birliği Balıkçılık Politikası ile ilgili Türkiye balıkçılık politikalarındaki benzerlikler ve
farklılıkların incelenmesi önerilmektedir. Komşu ülkeler ile kıkırdaklı balıkların korunması ve yönetimi
konusunda bölgesel düzeyde iş birliği yapılması önerilmektedir.
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