Görev tanımı / Mission statement
Dünya Mersin Balıkları Koruma Derneği, mersin balıkları ile ilgili hususlara ilgi duyan herkes için
uluslararası bilimsel bir form olarak rol oynamayı ve aynı zamanda uluslararası düzeyde yakın işbirliği
olanaklarını geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Derneğin vizyonu; Hazar, Azak, Karadeniz, Kuzey Denizi ve Baltık havzaları, Sibirya ve Çin’deki
akarsular, ABD’nin Büyük Tuz Gölü civarı, Kanada ve Kuzey Amerika’nın diğer bölgelerindeki önemli
su kaynaklarında yaşam mücadelesi veren mersin balıkları stoklarına bir kez daha dikkatleri çekmektir.
Dernek, bu yüzden küresel olarak ticareti yapılan doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını
geliştirmek amacıyla dünya genelinde ve farklı kültürel ve politik özelliklere sahip ulusal sınırları aşan
bölgelerde, faaliyetleri ile (kritik derecede tehlike altındaki mersin tür ve/veya stoklarını örnek olarak
kullanarak) türlerin korunması ile ilgili anlayışı geliştirmeyi ümit etmektedir.
Derneğin amaçları:
a. dünya genelinde mersin balıklarının korunmasını ve stokların rehabilitasyonunu teşvik
etmek
b. mersin balıkları ile ilgilenen tüm kişi ve kuruluşlar arasında bilgi ve deneyim değişimini
desteklemek.
Söz konusu özellikle aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
 genel biyoloji
 tür ve habitat koruma
 stok takviyesi
 canlı kaynak yönetimi
 balıkçılık ve balıkçılıkla ilgili hususlar
 akuakültür
 kültürel ve düzenleyici unsurlar.
c.

ulusal, uluslararası, hükümetlerarası kuruluşlar, eğitim kurumları (örneğin, üniversite
ve araştırma enstitüleri) ve sivil toplum kuruluşları (STK) arasında bilgi paylaşımını
geliştirmek. .

d. mersin balıkları ile ilgili tüm konularda (örneğin mersin balıklarının biyolojisi, yönetim
ve değerlendirilmeleri) disiplinler arası ve multidisipliner araştırmaları teşvik etmek ve
desteklemek.
e. olta balıkçıları (amatör), profesyonel balıkçılar, bilim adamları, resmi kurumlar, yerel
topluluk ve sivil toplum kuruluşları (STK) ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliğini
geliştirmek.
f.

mersin balıklarının durumları ve biyolojileri ile türlerin etkin bir şekilde korunabilmesi
ve stokların uygun şekilde yönetimi için yapılması gerekenler konusunda kamuoyunu
bilgilendirmek. Bu hedefin gerçekleştirilmesine yönelik araçlar arasında modern yayın
ve iletişim araçları ile uluslararası konferansların yeterince kullanılması yer almaktadır.

Dernek sadece ve doğrudan kar amacı gütmeyen hedefler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Hiçbir çıkar
gözetmeden faaliyet gösterir ve esas olarak kar amacı gütmeyen hedeflere yönelik olarak hizmet verir.

