
Kaya balıkçılığı yaparken güvende olun
Kayalardan güvenli bir şekilde 
balık avlayın
Kimse kayalardan denize sürüklenmeyi 
planlamıyor, ama olabilir ve oluyor. 
Kaya balıkçılığı maceranızı güvenli hale getirmek için 
dört basit adım vardır:
1.  Hazırlanmak
2.  Gözlemlemek
3.  Tetikte olmak
4. Her zaman can yeleği giymek

1. Hazırlanmak
Güvenli kaya balıkçılığı kolaydır, ancak biraz 
planlama gerektirir. 
Yola çıkmadan önce her zaman, en az üç gün boyunca 
dalgaları, gelgit ve rüzgar koşullarını izleyin. 
Bunun için Meteoroloji Bürosu (Bureau of 
Meteorology) da dahil olmak üzere bazı harika 
internet siteleri vardır. 
www.bom.gov.au/marine/about/check-rock-
fishing.shtml
adresini ziyaret edin.
Eşyalarınızı kontrol edin. Can yeleğinizdeki tüm 
tokalar, fermuarlar ve bantlar iyi durumda olmalıdır. 
Gazla şişiriliyorsa, silindiri kontrol edin. 
Sizinle gelmek için bir iki arkadaş ayarlayın. Kaya 
balıkçılığını bir arkadaşınızla yapmak daha iyidir ve 
başınız derde girerse, yanınızda 000’ı arayacak veya 
gidip yardım getirecek biri olacaktır.
Oraya vardığınızda koşulların uygun olmayacağı bir 
durum için alternatif bir plan üzerinde çalışın. Bu 
plan başka bir balık tutma yeri, farklı bir aktivite veya 
sadece eve geri gitmek olabilir.

2. Gözlemlemek
Balık tutma noktanıza vardığınızda,  
balık tutmaya başlamadan önce  
okyanusu gözlemleyin.
Balık tutmaya başlamadan önce 30 dakika boyunca 
okyanusu gözlemleyin. Dalgaların nerede kırıldığına 
ve gelgitin ve akıntının ne yaptığına bakın.
Koşullar güvenli değilse, başka bir balık tutma yeri 
deneyin veya evinize gidin. 
Yardım çağırmanız gerektiğinde telefon sinyaliniz olup 
olmadığını kontrol edin. Sinyaliniz yoksa, telefonunuzu 
kullanabileceğiniz en yakın noktayı bulun.
Ve kaçış rotalarınızı planlayın. Büyük bir dalganın 
geldiğini gördüğünüzde nereye gideceğinizi planlayın 
veya denize sürüklenirseniz karaya çıkabileceğiniz 
daha sakin bir noktayı önceden tespit edin. 

3. Tetikte olmak
Balık tutarken her zaman suya ve havaya 
dikkat edin. 
Güvende olmak için yapabileceğiniz en kolay 
şeylerden biri, yüzünüzün her zaman okyanusa  
dönük olmasıdır.
Bir balık yakaladığınızda, takımları düzenlerken, 
oltanıza yem takarken veya arkadaşlarınızla 
konuşurken gözünüzü sudan ayırmak kolaydır. 
Her zaman suya dikkat ein. Değişen kabarmalar ve 
büyük veya kırılan dalgalara odaklanın.
Okyanus tehlikeli hale gelmeden önce ayrılabilmeniz 
için hava durumunu kontrol etmeye devam etmek 
üzere telefonunuzu veya bir radyoyu kullanın. 
Koşullar değişir ve tehlikeli hale gelirse, alternatif 
mevkinize gidin veya evinize dönün. 

http://www.bom.gov.au/marine/about/check-rock-fishing.shtml


4. Her zaman bir can yeleği giymek
İster deneyimli bir kaya balıkçısı, ister yeni 
başlayan biri olun, kaya balıkçılığı yaparken 
her zaman can yeleği giyin. 
Üzerinize iyi oturan ve iyi bakım görmüş bir can yeleği, 
su üstünde kalmanıza ve okyanusa düşme durumunda 
boğulma olasılığını azaltmanıza yardımcı olacaktır.
Unutmayın, doğru giyilmediği sürece can yeleği 
size yardımcı olmaz. Tüm tokaların ve kayışların 
sabitlendiğinden emin olun!
Kaya balıkçılığı için çok çeşitli, uygun fiyatlı ve rahat 
can yelekleri mevcuttur.
İhtiyaçlarınıza ve bütçenize en uygun can yeleği hakkında 
yerel balıkçılık veya açık hava etkinlikleri mağazaları ile 
konuşun ve ölçüsünün size uygun ve rahat olduğundan 
emin olmak için satın almadan önce deneyin.
Belirli mevkilerde can yeleği giymediğiniz takdirde 
para cezaları uygulanır.

Ayrıca, doğru kıyafetleri giyin
Kaya balıkçılığının doğru ayakkabı ve kıyafetlere 
ihtiyacı vardır. Daha iyi bir zemin kavraması sağlaması 
için kıskılı veya çivili ayakkabılar ve içinde kolayca 
yüzebileceğiniz kıyafetler giyin.

Biri düşerse ne yapmalıyım?
Biri denize sürüklenirse atlamayın.
Düşen birine yardım etmek için yapabileceğiniz en iyi 
şey 000’ı aramaktır. 
Suya atlamayın ve yardım etmek için kenara 
yaklaşmaktan kaçının. Sizin de suya düşmemeniz 
önemlidir.
Eğer kişi can yeleği giyiyorsa, bu iyi bir şeydir. 
Kenardan yüzerek uzaklaşabilecek ve yardım 
bekleyebilecek veya çıkmak için güvenli bir yer 
bulabilecek durumdadır.

Daha fazla bilgi
Çeşitli dillerdeki kitapçıklar da dahil olmak üzere 
kaya balıkçılığı yaparken güvende olma hakkında 
daha fazla bilgi için lütfen: vfa.vic.gov.au/rockfishing 
adresindeki VFA internet sitesini ziyaret edin veya 
aşağıdaki Karekodu tarayın. 

http://vfa.vic.gov.au/rockfishing

