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İSOBDER
İSTANBUL AMATÖR VE SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI DERNEĞİ
Cevizli Mahallesi. Neşe Sokak. No:2/A Maltepe /İSTANBUL
Uzun süredir İstanbullu Amatör Oltacılar olarak değişik şehirlerdeki Amatör Dernek organizasyonlarına ve faaliyetlerine katılarak içimizdeki Doğa ve 
Sürdürülebilir Avcılık sevdasını yaymaya geliştirmeye çalışıyoruz…
İstanbul'da ikamet eden aynı sevdaya gönül vermiş ve daha önce bu tip oluşumlarda görev almış Amatör dostlar olarak bir araya geldik ve İsobder
çatısını oluşturarak çalışmalara başladık…
Sen yoksan bir eksiğiz…
Derneğin Amacı
Amatör ve sportif olta balıkçılığının bilinçli yapılabilmesi için çalışma ve araştırmalar yapmak, çevrenin ve sulak alanların korunması için yapılan 
araştırmaları desteklemek, özendirmek ve bu konuda gerekli eğitim çalışmaları yapmak.
Planlı ve kontrollü avcılığı yaygınlaştırmak, bu amaçla amatör ve sportif balık avcılığını düzenleyen kanun, tebliğ ve yönetmeliklerin çıkarılmasında ilgili 
kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunmak, istenildiğinde bu kurum ve kuruluşlara yardımcı olmak. Balık avcılığının belli etik kurallar 
içinde yapılmasını sağlamak amacıyla amatör balık avcılığı eğitimi vermek ve bunların yaygınlaştırılması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. 
Dernek statüsünün kamu yararına çalışan dernek sayılması için gerekli çalışmaları yapmak. Amacın gerçekleşmesi için, gerek görülmesi durumunda 
federasyon kurmak, kurulu bir federasyona katılmak veya üye olunan federasyon üyeliğinden ayrılmak. 
Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Dernekler Kanunu’nda belirtilen ve bu tüzükte yer alan her türlü faaliyette bulunur. Amacına uygun olarak lokal açmak, avlak kurmak, sosyal ve 
kültürel faaliyetler için tesisler kurmak bunları teftiş etmek, üyeleri arasında beşeri ilişkilerin gelişmesi ve devam etmesi için yemekli toplantı, yarışma, 
konser, balo, tiyatro, sergi, spor, anket, gezi ve v.b. etkinlikler düzenleyip üyelerinin bu tür etkinliklerden faydalanmasını sağlamak.
Su ürünleri üretim kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması, verimliliğinin artırılması, çeşitlendirilmesi, kalitenin iyileştirilmesiyle ilgili uygulama



projeleri hazırlamak, bunların gerektirdiği ürün işleme, temizleme, istasyon, müessese, laboratuvar ve benzeri tesisleri kurmak, kurulması 
yönünde tespitler yaparak su ürünlerinin gelişmesini sağlamak, üretimini artırmak ve bu istikametteki çalışmaları yönlendirmek gayesi ile 
Bakanlık Makamına teklifte bulunarak uygulama projeleri yapmak, yaptırmak.
Su ürünleri üretim kaynaklarının geliştirilmesi, üretim ve verimliliğinin artırılması, sürdürülebilir balık avcılığının gelişmesi için yetiştiricilikle ilgili 
araç ve gereçlerin geliştirmesiyle ilgili projeleri hazırlamak, hazırlatmak, uygulamaya koymak, Su ürünleri istihsal alanların kiralanmasını ve 
kaynaklarının sürdürülebilirliğini temin için projeler hazırlatmak, uygulatmak ve değerlendirmek.
Amacı ve bilgisinin artması için gerekli olan her türlü belge, doküman ve yayınları temin etmek, yayınlanan süreli balık avı dergilerine abone 
olmak, yazılı ve görsel dokümanların alınabilmesi ve bunların üyelerine duyurulabilmek için faaliyetlerde bulunmak. Amatör olta balıkçılığı için 
vereceği eğitimlerde kitap, broşür ve dergi yayınlamak, elektronik haberleşme ortamında (İnternet, TV v.b.) derneğin tanıtımı için her türlü 
faaliyette bulunmak. Bu eğitimlerin amatör balıkçılara ulaşması için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak.
Amacına ulaşabilmesi için personel çalıştırabilir, sosyal tesis, göl, gölet, avlak kurabilir işletebilir, kiraya verebilir. Taşınır ya da taşınmaz mal-
malzeme veya hizmet satın alabilir, satabilir. Demirbaşlarını ihtiyaç halinde Genel Kurul izniyle ‘denetim ile görevli’ kamu kuruluşlarına bedelli 
veya bedelsiz tahsis edebilir, bağışlayabilir.
Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık 
kurmak,
Yurtiçi ve yurtdışındaki dernek vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla proje bazında ortak bir amacı gerçekleştirmek için faaliyetler 
oluşturmak, işbirliği yapmak, üye olmak.
Dernek amaçlarına uygun olarak özel şahıs ve/veya tüzel şirketler ile kamu kurum ve kuruluşları ile her türlü sponsorluk anlaşması imzalayabilir.



2016 Yılı Faaliyetleri
•

• ASOF 2015 Yılı 2.İstişare Toplantısı, 2016 yılında yürürlüğe girecek 4/1 ve 4/2 Tebliği Üzerine.

• Amatör Balıkçılık ve Sürdürülebildiğin sağlanması üzerine konulu Panel.

• Biz Bize Görme Engellilerle  balık tutma etkinliği

• SEVGİYLE ÖZGÜRLÜĞE OLTA ATALIM Görme Engellilerle balık tutma etkinliği

• 2015-2016 Sazan balığı av sezon kapanış etkinliği    

• İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Amatör balıkçılarla buluşması Toplantı

• Adaların sualtı çevresini kuruma Alanı ilan edilmesi için  Çevre Kuruma Etkinliği

• Gölet’ine Sahip Çık  Göletleri sualtı yaşamın korunması ve misina ağı ile mücadele üzerine.

• İBB Gençlik Meclisi Balıkçılık Kulübü üyeleri ile Balık avı üzerine Eğitim.

• BASOBDER  Derneğinin Sazan Balığı Yakalama Yarışması.



• ESABDER Derneğinin Sazan Balığı Yakalama Yarışması.

• Teknolojinin balık avında kullanımı T RT Kanalı için Özel Haber Çekimi.

• KAMADER Derneğinin Sazan Balığı Yakalama Yarışması.

• Biz Bize Görme Engellilerle balık yakalama  Etkinlik 

• SEVGİYLE ÖZGÜRLÜĞE OLTA ATALIM Görme Engellilerle balık tutma etkinliği.

• ASOF 2016/2 Olağan İstişare Toplantısı.



ASOF 2015 YILI 2. İSTİŞARE TOPLANTISI 
2016 Yılında yürürlüğe girecek olan Ticari ve Amatör Balıkçılık 
Tebliğleri (4/1 ve 4/2) üzerine

14.12.2015
ESKİŞEHİR

ASOF – Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu 2015 Yılı 2. İstişare 
Toplantısı Üye derneklerden ESABDER‘in Ev sahipliğinde Eskişehir'de yapıldı.

Derneğimizin de iştirak ettiği istişare Toplantısı Federasyon üyesi Dernek 
delegelerinin katılımıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi – ETİ Gıda ’Sualtı 
Dünyası’ toplantı salonunda gerçekleşti.

-Toplantı da 2016 Yılında yürürlüğe girecek olan Ticari ve Amatör Balıkçılık 
Tebliğleri (4/1 ve 4/2) üzerinde çalışılmış Federasyona üye Derneklerden 
alınan gerekçeli görüş ve öneriler tartışılarak değerlendirilmiş ve son haline 
getirilmiş.



ASOF 2015 YILI 2. İSTİŞARE TOPLANTISI 
2016 Yılında yürürlüğe girecek olan Ticari ve 
Amatör Balıkçılık Tebliğleri (4/1 ve 4/2) üzerine

14.12.2015
ESKİŞEHİR

ASOF – Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu 2015 Yılı 2. İstişare 
Toplantısı Üye derneklerden ESABDER‘in Ev sahipliğinde Eskişehir'de yapıldı.

Derneğimizin de iştirak ettiği istişare Toplantısı Federasyon üyesi Dernek 
delegelerinin katılımıyla Eskişehir Büyükşehir Belediyesi – ETİ Gıda ’Sualtı 
Dünyası’ toplantı salonunda gerçekleşti.

-Toplantı da 2016 Yılında yürürlüğe girecek olan Ticari ve Amatör Balıkçılık 
Tebliğleri (4/1 ve 4/2) üzerinde çalışılmış Federasyona üye Derneklerden 
alınan gerekçeli görüş ve öneriler tartışılarak değerlendirilmiş ve son haline 
getirilmiş.



Amatör Balıkçılık ve Sürdürülebilirliğin 
sağlanması üzerine  
07.02.2016          Bağlarbaşı Kültür Mer. 

Üsküdar / İSTANBUL

Türkiye’nin Amatörleri, Sorumlu Balıkçılık için Buluştu

Derneğimizin Sorumlu Amatör Balıkçılık Temalı 2016 faaliyet 
yılı açılış toplantısını Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre 
ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin dört bir tarafından gelen Amatör Balıkçılarla 
Bazen tek taraflı bazen karşılıklı soru cevap şeklinde 
paylaşımlarda bulunduğu toplantıda, Türkiye’de Örgütlü 
Amatör Balıkçılığın Yakın tarihini ve geleceğini mercek altına 
alındı.



Görme engelli kardeşlerimiz ile 
‘’Biz Bize ‘’ balık tutma etkinliği

20.03.2016.      Cafe Bosphorus/ Ortaköy

Beşiktaş / İSTANBUL

Görme engelli arkadaşlarımızın toplum içinde birçok alanda 
faaliyette bulunabileceğinin farkında lığını sağlamak üzere 
balık yakalama faaliyetine katılımlarının sağlanması öncesi ” 
Biz Bize ” etkinliği ile onlarla tanışmak kaynaşmak ve yalnız 
olmadıklarını hissettirmek amacı ile gerçekleştirildi.



Sevgiyle Özgürlüğe Olta Atalım 

27.03.2016.       Arnavutköy Sahil 

Beşiktaş/ İSTANBUL

Görme engelli kardeşlerimizin toplum içinde birçok alanda 
faaliyette bulunabileceklerinin farkındalığını sağlamak 
amacı ile Sarıyer Belediyesi, Altı Nokta Körler Vakfı ve 
Uluslararası Lions 118-T Federasyonu ve İSOBDER  İstanbul 
Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği’nin desteğiyle 
Emirgan Sahili’nde düzenlenen  “Özgürlüğe Olta Atalım ‘’ 
balık yakalama etkinliği gerçekleştirildi.



2015 -2016 Yılı  Sazan balığı av sezon 
kapanışı

11.03.2016.      Büyükçekmece Gölü

Büyükçekmece / İSTANBUL

İSOBDER İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçıları 
Derneğinin kuruluşundan sonra dernek yönetimi tarafından 
ilk sazan balığı avı sezon kapanış organizasyonu 
gerçekleştirildi.

İstanbul Büyük Çekmece gölünde 11 -13 mart 2016 tarihinde 
düzenlenen organizasyonda dernek yönetimi ve dernek 
üyelerinin katılımı ile gerçekleşti, üç gün süren 
organizasyonda İstanbul’un amatör balıkçılık sorunları 
hakkında fikirler, istişareler değerlendirildi.



İstanbul İl Gıda Tarım ve Hay. Müdürlüğü 
yetkilileri ile  Amatör Balıkçıları buluştu.

02.04.2016.   Beyoğlu Bele. Top. Sal.    

Beyoğlu / İSTANBUL

İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkileri 
ile amatör olta balıkçıları buluştu.

02.04.2016 Tarihinde Beyoğlu Belediyesi Toplantı 
salonunda düzenlenen programda İstanbul İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık yetkilerinin geniş bir ekip katılımı ile 
gerçekleşti. İl Tarım Mühendislerin sunumu ile yapılan 
sine vizyon gösterisi ve bilimsel verilerin anlatıldığı 
toplantıda amatör olta balıkçılarının sorunları doğrudan İl 
Tarım yetkililerine anlatma fırsatını buldular. İSOBDER 
olarak bu önemli toplantıya katılım sağladık .



ADALAR KURUMA ALANI
Çevre Kuruma Etkinliği

10.04.2016 Adalar
Adalar/ İSTANBUL

GELECEĞİMİZ, TÜRLERİN KORUNMASI, YAŞAM VE 
DENİZLERİMİZ İÇİN

YARATACAĞIMIZ BİR UMUT ADINA

Adalar Kent Konseyi / Denizle Yaşam ve Koruma Çalışma 
Grubu nun düzenlediği Adalar ve çevresinde Balık Avı Yasak 
Alanının Büyütülmesi Talebi ve Kamuoyu oluşturma amaçlı 
etkinliğe ASOF ve İSOBDER  Derneğimiz adına Başkan 
Yardımcımız Ayhan Temiz ve Üyelerimiz Metin Vardı 
katılmışlardır



Göletine Sahip Çık
Olta Balıkçılığı Engelenemez.

23.05.2016                            

İSTANBUL

Nesli tehlike altında olması sebebiyle avlanılması yasaklanmış 
olan türleri avlamayan, tebliğlerle belirlenen boy, adet ve kilo 
limitlerine uyan, üreme döneminde avlanmayıp ayrıca 
kullanımı yasak olan araç ve gereçleri kullanarak avcılık 
yapmayan amatör olta balıkçısı sürdürülebilir su yaşamı 
prensibi ile kurallara uygun olarak avlandığı için herhangi bir 
su havzasındaki yaşama zarar verme ihtimali yoktur.



İBB Gençlik Meclisi Balıkçılık Kulübü 
SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIK EĞİTİMİ

04.06.2016       Balık Halı sosyal Tesisleri 

Gürpınar / İSTANBUL

İBB Gençlik Meclisi Balıkçılık Kulübü, gerçekleştirdiği ilk etkinlikte olta ve 
balıkçılıkla ilgili bilgi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, İstanbullu gençlerin bir uğraş 
edinmeleri ve boş vakitlerini bu uğraşla değerlendirmeleri amacıyla kulüp 
faaliyetlerine önem veriyor. 

Bu kapsamda İBB Gençlik Meclisi’nin İstanbul Amatör ve Sportif Olta 
Balıkçılığı Derneği (İSOBDER) ve İSYÖN A.Ş ile birlikte organize ettiği etkinlik, 
gençlerin balık türleri ve olta nasıl hazırlanır, nasıl kullanılır, olta kullanmanın 
püf noktaları nelerdir gibi başlıklar etrafında bilgilendirme eğitimi 
gerçekleştirildi.



BASOBDER ” YILDIZLAR YARIŞI 
” SAZAN BALIĞI YAKALAMA YARIŞMASI

4-7.08.2016 Çerkeşli Göleti

BİLECİK

Basobder sazan 2016

4 – 7 Ağustos 2016 tarihleri arasında, BASOBDER – Bursa Amatör ve 
Sportif Olta Balıkçıları Derneği tarafından Bilecik – Osmaneli –
Çerkeşli Göletinde düzenlenen Sportif Sazan Balığı Yakalama 
Yarışmasına derneğimizi temsilen iki takım olarak katılım sağlandı.

İsobder Carp Team:

Ömer TABANLI Hüseyin KUM

İsobder Balta Carp Team:

İsmail TONKAL Ali AĞIR Hakan AĞIR



ESABDER 3. GELENEKSEL SAZAN BALIĞI 
YAKALAMA ETKİNLİĞİ

6-7.8.2016   Sarısungu Göleti

Eskişehir

Esabder sazan 2016

6 – 7 Ağustos 2016 tarihleri arasında, ESABDER – Eskişehir Sportif 
Amatör Olta Balıkçılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından 
Eskişehir – Osmaneli – Sarısungur Göletinde düzenlenen 3. 
Geleneksel Sazan Balığı Yakalama Etkinliğine derneğimizi temsilen 
iki takım olarak katılım sağlandı.

İsobder Carp Team 01:

Ayhan TEMİZ Yeşim TEMİZ

İsobder Carp Team 02:

Sinan ÇINAR Erol ÖRKCÜ



Teknolojinin Balık Avında Kullanımı         
TRT Kanalı için Özel Haber          

09.10.2016.      Ömerli Barajı

Pendik / İSTANBUL

Teknolojinin balık avında kullanımı,

İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği ‘’ İSOBDER ‘’ 
yönetimi ve üyelerin Sazan balık avında ve kampında 
kullanmış oldukları son teknolojik malzemeler ile ilgili  TRT 
Haber kanalı için Ömerli barajında yapılan özel bir etkinlikle 
belgesel haber çekimi gerçekleştirildi.



KAMADER SAPANCA LAKE 2016 
SAZAN BALIĞI YAKALAMA YARIŞMASI

22-29.10.2016 Sapanca Gölü

KOCAELİ

KAMADER SAZAN 2016

KAMADER – Kocaeli Amatör Olta Balıkçıları ve Doğal 
Hayat Koruma Derneği tarafından Kocaeli – Sapanca 
Gölünde düzenlenen SAPANCA LAKE 2016 Sazan Balığı 
yakalama yarışmasında, BLACK CARP TEAM en büyük 
balık dalında yakaladıkları 23.50 kg ağırlığında pullu 
sazanla yeni bir rekora imza atarken, en çok balık dalında 
ise 13 balıkla 123.780 kg toplamda kırılmaz güç yeni bir 
rekora imza attılar.

SAPANCA LAKE 2016 Sazan Balığı yakalama yarışmasına 
katılım sağlayan Fuat HÜDAVERDİ, Mevlüt KÜÇÜKCİCİ 
ve Halil POSTACI’ dan oluşan BLACK CARP TEAM’ i bu 
yarışmada gösterdikleri yüksek performans ve 
yakaladıkları başarıdan dolay tebrik ediyoruz.



Görme Engelli Arkadaşlarla 
‘’Biz Bize balık yakalama Etkinliği’’

04.12.2016.      Emirgan Sahil

Beşiktaş / İSTANBUL

Görme engelli arkadaşlarımızın toplum içinde birçok alanda 
faaliyette bulunabileceğinin farkında lığını sağlamak üzere 
balık yakalama faaliyetine katılımlarının sağlanması öncesi ” 
Biz Bize ” etkinliği ile onlarla tanışmak kaynaşmak ve yalnız 
olmadıklarını hissettirmek amacı ile gerçekleştirildi.



Sevgiyle Özgürlüğe Olta Atalım  

06.12.2016.       Galata Köprüsü/ Karaköy

Beyoğlu/ İSTANBUL

Görme engelli kardeşlerimizin toplum içinde birçok alanda 
faaliyette bulunabileceklerinin farkındalığını sağlamak 
amacı ile Sarıyer Belediyesi, Altı Nokta Körler Vakfı ve 
Uluslararası Lions 118-T Federasyonu ve İSOBDER  İstanbul 
Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği’nin desteğiyle 
Emirgan Sahili’nde düzenlenen  “Özgürlüğe Olta Atalım ‘’ 
balık yakalama etkinliği gerçekleştirildi.



ASOF 2016/2 OLAĞAN İSTİŞARE 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

18.12.2016                  

ANKARA

ASOF – AMATÖR VE SPORTİF OLTA BALIKÇILIĞI FEDERASYONUN

2016/2 OLAĞAN İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

18.12.2016 Tarihinde Ankara’da gerçekleşen istişare toplantısında alınan karar 
neticesinde Federasyonun organize ettiği yarışmaların turnuva/lig statüsüne 
alınması için çalışmalar başlatılmış, bu konu ile ilgili bir Komisyon kurularak 
ilgili Bakanlıklar, Spor Kulüpleri ve Federasyonlardan fikir ve görüşleri 
alınmıştır.

Mevcut liglerle ilgili yönetmelik ve kanunlar çerçevesinde uyum çalışmaları 
yapılmakta ve komisyonun ilk çalışması sonlanmak üzeredir.

Bu aşamada yürürlüğe konacak ilk süreç Derneklerimizin bünyesinde açılacak 
Sportif Av Branşlarında yarışacak sporcuların ve Hakemlerin Sicil ve lisanslama 
süreci olup, sporcuların branş bazında sicil ve lisans yönerge talimat ve 
formlarının yazılımı sonlanmış ve Federasyon yönetimimize sunulmuştur.


