DENİZ KORUMA ALANI KORUCUSU
Proje Adı

: Akdeniz Deniz Ekosistemlerinin Restorasyonu

İşin Süresi

: 5 Yıl

Çalışma Bölgesi

: 1.Bölge : Gökova Körfezi-Hisarönü Körfezi
ve Bozburun Yarımadası.
2.Bölge : Fethiye Körfezi ve Çevresi.
3.Bölge : Kaş-Beş Adalar ve Antalya Körfezi.

Başvuru Son Tarihi

: 15 Şubat 2019

Başlangıç Tarihi

: Gökova Körfezi 1 Nisan 2019
Diğer alanlar 1 Haziran 2019 (Muhtemelen)

A . İhtiyaç ve Açıklamalar :
Tehdit Altındaki Alanlar Programı (Endangered Landscape Programme ELP), kapsamında
yürütülen, Akdeniz Deniz Ekosistemlerinin Restorasyonu Projesi için, “ Deniz Koruma Alanı
- Deniz Korucusu - (DKA-DK)’’ pozisyonlarında görevlendirilmek üzere takım arkadaşları
arıyoruz.
Deniz Koruma Alanı-Deniz Korucusunun genel iş tanımı :


Tanımlanmış Deniz Koruma Alanlarında (DKA) ya da Balıkçılığa Kapalı
Alanlarda (BKA) mevcut sualtı ve su üstü canlılarını koruma ve kontrolü üzerine
görevli ve/veya sorumlu tüm kamu ve sivil kuruluşların bu hizmetlerini yerine
getirmeleri için etkinlik ve kapasitelerini, güçlendirmek ve takviye etmek.



Sorumluluk sahasında şartların uygunluğu ve gerektirdiği durumlara bağlı olarak
denizden, karadan ve insansız hava araçlarıyla (drone), 7 gün 24 saat üzerinden,
ihbar alma, devriye-kontrol-değerlendirme ve uyarı yaparak, her türlü yasa dışı
avcılık ve işlemleri önlemek.



Yasa dışı kullanılan araç ve donanımı alan dışına çıkarmak, kullanıcılarını
yönlendirmek, ikna etmek-bilinçlendirmek, araştırmalar ve görevlere ilişkin veri
toplamak, yöredeki diğer paydaşları bilgilendirmek, deniz koruma farkındalıklarını
arttırmak, görev sonuç raporları hazırlamak.



Çevre kirliliği kontrolü, insani yardım, ilk yardım, yangın ihbarı, deniz/hava
kazası, her türlü kaçakçılık, diğer yasa dışı işlemler ve genel güvenlik konularında
uygun reaksiyonları göstermek, yetkili kurum ve kuruluşları bildirme, gerektiğinde
işlemi yeterince üstlenmek.
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Verilecek eğitimlere katılmak, başarılı olmak ve eğitim sonu kazandığı standartları
koruyarak sürdürmek, sorumluluğuna verilmiş araç ve donanımları korumak,
kollamak, faaliyetlerini sağlamak, derneğin vizyon ve ilkelerinin bilincinde olarak,
sorumluluk sahibi olmak ve kurumu temsil eden davranışlarda bulunarak daima
göreve hazır olmak,

B. Aranılan Şartlar

:

Asgari Özellikler

Tercihler



En az Lise mezunu olmak



En

az

başlangıç

seviyesi



Başvurulan bölgede ikamet etmek



Denizel tecrübesi olması ve bunu

İngilizce bilmek.


Deniz

Kaptanlık

belgelendirmesi.


belgesi

sahipliği


Güvenlik veya benzeri alanlarda
tecrübe.



Sağlık/fiziki yeterlilik.

Dalış belgesi sahipliği.

C. Başvuru Bilgileri:
İlgilenen adayların özgeçmişleri ile birlikte çalışmak istedikleri bölgeyi gösteren epostanın

konu

bölümünde “ELP-AKD Deniz Korucusu(Adayın Soyadı)’’ referans

kodunu kullanarak 15.02.2019 tarihi saat 18.00 a kadar “info@akdenizkoruma.org.tr‘’
adresine göndermeleri gerekmektedir..
Yalnızca eksiksiz gönderilecek başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Sadece, ön
değerlendirmeyi geçen adaylarla iletişime geçilecektir.
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