
HEDEF DIŞI AVIN AZALTILMASI İÇİN 
AKILLI EKİPMAN VE FİKİR GELİŞTİRME YARIŞMASI



• Balıkçılıkta hedef dışı avın azaltılması için yenilikçi çözümler bulunması,
• Balıkçılığın ekolojik ve ekonomik olarak daha sürdürülebilir kılınması,
• Hedef dışı avın balıkçılara ve doğaya olumsuz etkilerinin azaltılması,
• Denizlerin sağlığının korumasına destek olunması.

AMAÇ
Son Başvuru:
8  Temmuz 2022 - Saat 00.00
(8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece yarısı) 

BAŞVURU TARİHLERİ

Yarışmaya, 
•  Su ürünleri kooperatiflerinin üyesi olan ya da  olmayan tüm balıkçılar.
• Balıkçılığın farklı  sektörlerinde çalışanlar. 
• Üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitimine devam eden

      yüksek lisans ve doktora öğrencileri başta olmak üzere,
• 18 yaşını doldurmuş, konuya ilgi duyan tüm kişi ve kuruluşlar katılabilir. 
•  Katılımcılar ekip olarak veya bireysel olarak çalışabilirler.

*Yarışmaya, WWF-Türkiye, Doga Derneği, DEKAMER, TÜDAV çalışanları ile Proje Ulusal Odak Noktaları Jüri 
Üyeleri ve akrabaları katılamaz; katıldıkları daha sonradan tespit edilirse projeleri ile ilgili yarışmaya yönelik
hiçbir hak iddiasında bulunamazlar.

KİMLER KATILABİLİR?



Başvurular, WWF-Türkiye’nin wwf.org.tr adresli web sitesinde  
https://wwftr.awsassets.panda.org/downloads/bf.docx bağlantısında ulaşılabilecek 
başvuru formu eksiksiz olarak doldurularak ve gerekli ekli dosyalar ilave edilerek,
hedefdisi@wwf.org.tr mail adresine iletilerek gerçekleştirilecektir.
Önerilen ekipman, teknoloji ya da fikrin; 
• Adı ya da proje adı, [En fazla 10 kelime]

• Kapsam ve faydasını özetleyen açıklama, [En fazla 50 kelime]

• Nasıl çalıştığını ve kazara yakalamaları nasıl engelleyeceğini özetleyen açıklama,     
[En fazla 300 kelime] 

• Nasıl çalıştığını gösteren fotoğraflar, diyagram, prototip veya diğer materyaller, 
• Yenilikçi ve orijinal olduğunu gösteren kısa açıklama, [En fazla 150 kelime]

• Balıkçılar için uygulanabilirliğini gösteren kısa açıklama [En fazla 150 kelime]

•  Hayata geçirilmesiyle ilgili maliyetleri (donanım ve/veya teknolojiyi üretmek için  
       gereken malzemeler, kurulum ve/veya bakım gereksinimleri veya donanım veya   
       teknoloji için eğitim vb.) gösteren açıklama,  [En fazla 150 kelime]

• Test edilip edilmediğini ve test edildiyse bu testin sonuçlarını gösteren kısa 
       açıklama. [En fazla 150 kelime]

BAŞVURU KAPSAMI ve ŞEKLİ
MAVA Vakfı desteğiyle;
• Birinciye 25 bin TL büyük ödül, 
•  İkinciye 15 bin TL değerinde ekipman 
• Üçüncüye 10 bin TL değerinde ekipman 

ÖDÜLLER

Akademisyenlerden, endüstri ve balıkçılık 
organizasyonlarından oluşan yarışma jürisi, Temmuz ayı 
boyunca başvuruları, aşağıdaki kriterler doğrultusunda 
değerlendireceklerdir.
• Önerilen ekipman, teknoloji ya da fikrin;
• Hedef dışı yakalanan özellikle hassas türlerin  etkili olarak  
       azaltması
• Yenilikçi olması
 • Kolay uygulanabilir olması
• Düşük maliyetli olması
• Hassas ve tehlike altındaki türler için koruma etkisinin 
      yüksek olması 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
VE KRİTERLERİ

Önerinizin bir av aracı dışında örneğin türe yönelik mevsimsel balıkçılığa kapalı saha vb. uygulama önerisi 
olması durumunda formu, yine yukarıdaki başlıkların içeriklerine uygun olarak doldurarak aynı mail 
adresine iletebilirsiniz.



AMACIMIZ BALIKÇILIKTA HEDEF DIŞI
AVIN AZALTILMASI İÇİN

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER BULUNMASI! 
 


