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SORUN NEDENLER ÇÖZÜM EYLEM PLANI 

Balık stoklarında 
azalma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Aşırı balıkçılık ve 
bunun sonucunda balık 
stoklarında aşırı 
azalma/yıpranma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1- Tekne sayısı ve av 
ekipmanına kota 
getirilmesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2- Bölgelerin avcılık 
yönünden 
sınıflandırılması, belli 
bölgelerde belli  
teknelerin avlanması. 

1.1a Gırgır Teknesi sayısı bölgede 3 ile sınırlandırılmalı. TKB-
KKGM, 2010-2011 sezonu. 

1.1b Kıyı balıkçı tekne sayısı ÖÇK bölgesinde 100 ile 
sınırlandırılmalı.  TKB-KKGM, 2010-2011 sezonu. 

1.1c Teknelere personel sayılarına ve büyüklüklerine göre 
sınırlandırma getirilmeli. Gökova pilot alan olarak ele alınabilir 
ve 1 balıkçının çalıştığı teknelerde en fazla 2500 m., 2 
balıkçının çalıştığı teknelerde en fazla 3500 m. ve 3 kişinin 
çalıştığı teknede toplam en fazla 4000 m. bırakma ağına izin 
verilmesi. TKB-KKGM, 2010-2011 sezonu. 
 
1.1d Tek kişinin çalıştığı paragat avcılığında tekne başına en 
fazla 1000 iğneye ve 2 kişinin çalıştığı paragat teknesinde 1500 
iğneye izin verilmesi ve kota getirilmesi. TKB-KKGM, 2010-
2011 sezonu. 

 

1.2a Avlanma özelliklerine göre trol, trol, gırgır, alamana, 
bırakma, parageta ve olta balıkçılığı farklı bölgelerde yapılmak 
üzere SÜ Genelgesi’nde yayınlanmıştır. TKB-KKGM, 2005. 

1.2b Alamana avcılığı, Akbük Karaburun’dan güneye 
indirilecek hattın batısında yapılmalıdır. TKB-KKGM, 2010-
2011 sezonu. 
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2- Yasa dışı balıkçılık  
(Trol, gırgır, alamana, 
zıpkıncılık vb.) sonucu 
stokların tahrip olması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1- Sorumlu kurum 
kuruluşlarca karada ve 
denizde denetleme 
sistemlerinin 
güçlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Karasal kökenli koruma, kontrol ve denetleme önlemleri 

2.1a Satış noktalarında ve balık hallerinde yasadışı yakalanan 
ve ticareti yapılan balıkların denetimi ve cezaların uygulanması, 
(TKB-KKGM) 
 
2.1b Yasadışı zıpkın teşkilatının karadan bağlantılarının daha 
sıkı denetlenmesi ve kontrollerin artırılması, Jandarma görev 
bölgelerinin çok parçalanmış olması nedeniyle koordinasyon 
eksikliği ve süratli müdahale ve desteğin sağlanması amacıyla 
yeniuden görev bölge tespiti için çalışma. Jandarma, TKB-
KKGM, 2011. 

 
2.1c AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) Klas-B sisteminin 
etkinleştirilmesi, sinyal alınamayan bölgelerde mikro 
istasyonların kurulması, yazılımın güçlendirilmesi ve en 
önemlisi AIS cihazını kapalı tutan veya kasıtlı kapatanlar için 
(gerek denizde seferde veya avlanma esnasında, gerekse 
rıhtımda bağlı iken) yönetmeliğe ceza getirecek düzenlemenin 
eklenmesi ve bu konudaki denetimlerin sıkılaştırılması. 
Denizcilik Müsteşarlığı, 2011. 
 
2.1d Bölgesel radar sisteminin kurulması, (Sahil Güvenlik 
Komutanlığı) 
 
2.1e Radarla izlemenin ve raporlamaların daha etkin icrasını 
teminen Gökova ÖÇK Bölgesi deniz sınırının (şimdiki 
kuzeydoğu - güneybatı hattından ziyade) dik bir hat haline 
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getirilmesi. Bu amaçla ÖÇK bölgesi kuzey sınırı noktasının 
batıya kaydırılarak, boylam paraleline çekilmesi, (ÖÇKKB ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı) 
 
2.1f Belirli noktalarda kıyı gecekondusu veya basit 
barınak/kulübelerin izlenmesi, yasadışı balıkçılık 
faaliyetlerinde yer alıp almadıkları veya bu faaliyetlere destek 
olup olmadıkları, bu kulübelerin sökülmesi ve benzeri 
gecekondu kulübe yapım girişemlerin izlenerek izin 
verilmemesi, (ÖÇKKB, Muğla Valiliği) 
 
2.1g Balıkçılıkla ilgili düzenlemelerin başta yöre halkı ve 
balıkçıları olmak üzere Gökova ÖÇK Bölgesinde panolar, 
broşür ve posterlerle anlatılması, halkın bilgilendirilmesi, 
(ÖÇKKB ve TKB-KKGM)  
 
2.1h Yakalanan balık ve diğer su ürünlerinin, limanlarda alım 
noktaları ve balık pazarlarında türlere göre yakalama verilerinin 
toplanması ve güvenilir istatistik tutulması, (TKB-KKGM) 
 

B. Denizel kökenli koruma, kontrol ve denetleme önlemleri 

2.1i Okluk Koyu ve/veya Akyaka’ya ilave SG botları tahsis 
edilmesi (Sahil Güvenlik Komutanlığı) 
 
2.1j Deniz Korucuları sistemi geliştirilmesi (TKB-KKGM ve 
Sahil Güvenlik Komutanlığı) 
 
2.1k ÖÇK Bölgesi dahilinde her türlü zıpkınla avcılığının 
yasaklanması, (TKB-KKGM ve ÖÇKKB) 
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3- Dibe takılan av 
malzemelerinin (özellikle 
misina veya iplik ağlar ve 
paragatlar) dipte takılı 
kalması veya bilinçsiz 
şekilde denize atılması. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2- “Balıkçılığa Kapalı 
Alanlar” tespit ve tahsis 
edilmesi. 

 

 

2.1l Gökova’da Alamana avcılığının Akbük Karaburun’dan 
aşağıya indirilecek boylamın (dik hattın) batısında kalan deniz 
alanında yapılması ve yeni düzenlemenin Su Ürünleri 
Genelgesi’nde yayınlanması, (TKB-KKGM) 
 
2.1m Gırgır tekneleri için avcılık bölgesi ÖÇK bölgesinde 
mevcut haliyle aynı kalmak kaydı ile avlanma gücü kapasitesini 
kontrol etmek amacıyla gırgır tekne sayısının bölgede kayıtlı 
olan 3 tekne ile sınırlandırılması, (TKB-KKGM) 
 
2.1n Trol avcılığının ÖÇK Bölgesi için önerilen yeni deniz 
sınırı dışında serbest bırakılması ve düzenlemenin Su Ürünleri 
Genelgesinde yayınlanması, (TKB-KKGM ve ÖÇKKB)  
 

2.1o Menşei belgesinin Koruma Kontrol Genel 
Müdürlüğü’nden Sahil Güvenlik Komutanlığı’na devredilmesi, 
böylelikle menşei belgesi uygulaması yapılarak ve bu belgeye 
göre balıkçı teknelerinin denetlemesi. 

 

2.2a Gökova ÖÇK Bölgesi dahilinde balık stokları bakımından 
önem arz eden küçük ölçekli deniz-kıyı alanlarının BKA olarak 
tespit edilmesi. TKB-KKGM 2010. 

Not: Bahsekonu 6 alan 2009 ve 2010 senelerinde bölgedeki 
balıkçılık kooperatifleri ile işbirliği ve istişare içinde belirlenmiş 
ve SAD tarafından üst yazı ile TKB’na iletilerek yürürlüge 
girmesi sağlanmıştır. Toplam 6 alan 23km2 ve ÖÇK Bölgesinin 
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4- Balık stoklarının 
yönetilememesi 

 

 

 

 

 

 

 

3.1- Hayalet ağların 
mevzuatla yasaklanması 

 

 

 

3.2- Hayalet ağların 
toplanması 

 

 

4.1 Sorumlu kurum 
kuruluşlar ve uzman 
kurumlarla iyi bir 
yönetim planı 
hazırlanması 

 

4.2 Veri toplama ve 
istatistik oluşturma 
güçlendirilmesi. 

%7 lik alanı ihtiva etmektedir. 

 

3.1a Hayalet ağların ithali ve kullanılması tamamen 
yasaklanmalı. TKB-KKGM, 2010-2011 sezonu. 

Not: Zaten geçen sene yasaklanma kararı alınmış idi, ancak 
TKB bunu 2011 sezonuna uzattı. 

 

 

3.2a Üniversite, STK ve resmi kurumlar işbiriliği içinde veya 
ayrı ayrı hayalet ağ toplama projeleri yapmalı. Muğla Üniv., 
Ege Üniv., 9 Eylül Üniv., Balıkçı Koop.leri, SAD vs. 

 

4.1a 

 

4.2a 
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5- Balıkçılar ve balıkçı 
kooperatifleri arasında 
koordinasyon eksikliği. 

 

 

6- Mevzuatta boşluklar 

 

 

 

 

 

7- Bilgilendirme eksikliği 

 

 

 

 

 

5.1 Balıkçı koop.lerinin 
daha sıkı işbirliği içinde 
olması ve koordineli 
hareket etmeleri 

 

6.1 SÜ mevzuatında 
boşlukların kapatılması 
için ilgili kurum 
kuruluşlar ve uzman 
kurumlarla işbirliği 
yapılması 

 

 

 

7.1- Yasadışı balık avcılığı 
ve satışına karşı kampanya 
yürütülmesi, restoranlarda 
afişler asılarak zıpkınla 
tutulmuş balıkların 

 

 

 

5.1a 

 

 

 

D. Mevzuat 

6.1a Cezaların artırılması ve caydırıcılığın artırılması, (TKB-
KKGM) 
6.1b Bazı kritik balık türlerinin Asgari Karaya İndirme 
boyutlarının bilimsel çalışmalara göre belirlenmiş limitlere 
çekilmesi. Örneğin; orfoz ve lagos grubu balıklar için 45 cm., 
mercan ve çupra için 20 cm., sinarit için 25 cm. (TKB-KKGM) 
6.1c Fanyalı ağlar için asgari ağ göz açıklığı 18 mm. ve 
fanyasız ağlar icin 26 mm. olması, (TKB-KKGM) 
 
  

 
 
 
 
 
 
 



GÖKOVA	BKDAY	PROJESİ	2009-2010	SAD-AFAG	
BALIKÇILAR	SORUN-ÇÖZÜM-EYLEM	PLANI	ANALİZİ	TOPLANTISI	

	 7	

 

 

 

 

8- Kurumların denetleme 
alanında güçlendirilme 
ihtiyacı 

satışının engellenmesi. 

 

 

 

8.1 Kurumların 
kapasitelerinin artırılması 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1a Yerel kolluk kuvvetleri (Sahil Güvenlik Kurumu ve 
Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı birimler) arasındaki 
koordinasyon eksikliklerinin giderilmesi. 

8.1b Tarım Köyişleri Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü personel 
sayısının artırılarak denetleme yapacak personelin takviye 
edilmesi, 

8.1c TKB-KKGM, Tarım Muğla İl Müdürlüğü, ÖÇKKB, SGK 
ve Jandarma personeline yönelik deniz ekolojisi, türler, IUCN 
tehdit kategorileri ve balıkçılık yönetimi konusunda kapasite 
artırımınına yönelik akademik seminer ve eğitimler verilmesi 
(DEÜ-Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Ege Üniv. 
SÜF, SAD)  
 
8.1d Muğla İl Tarım Müdürlüğü yetkilililerin denetimlerde 
kullanacakları ve yasadışı avlanan su ürünleri için ölçüm ve 
muayene kitlerinin geliştirilmesi, temini ve kullanılması (TKB-
KKGM, SAD ve Ege Üniv. SÜF)   
 
8.1e Orman Muhafaza Memurları gibi denizel alandaki koruma 
kontrol için Su Ürünleri Kontrol Memurları olması ve sadece 
denetleme amaçlı görevlendirilmeleri, (TKB-KKGM) 
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Pazarlama sorunu 
(Balığın değerinde 
satılamaması) 

-Arz talep dengelerinin 
bozukluğu 

-Balığın pazarlanmasında 
yöntem değişikliğinin 
yaşanması. Eskiden kırsal 
kesimdeki halka balıklar 
taşınırken son yıllarda 
halk artık balığı 
gördükten sonra almaya 
başlaması.  

-Avlanan balıkların 
piyasa değerinin altında 
satılması.  

-Bölgedeki mevcut balık 
stoklarının güncel 
değerlerinin bilinmemesi. 

-Balık yetiştiriciliğine 
verilen destekle avlanan 
balıkların gerçek 
değerinin altında 
satılması 

-Akyaka Balıkçılar 

-Balıkçıların menşei 
belgesi olmadan balık 
haline alınmaması 

-Lagos, mırmır, mercan 
gibi balık tülerinin mevcut 
popülasyon bilgilerinin 
araştırılması ve güncel 
düşüşlerin izlenerek 
tehlikede olan türlerin 
tespit edilmesi .  

-Avlanan balıkların 
hijyenik kurallara uygun 
olarak halka kadar 
ulaştırılması. 

-Avlanan balığın limana 
çıktığı andan itibaren 
denetiminin yapılması.  

-Kooperatiflerin aktif bir 
şekilde çalışması, koordine 
olması. 
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Kooperatifinde böyle bir 
sorun mevcut 
olmamasına rağmen 
Akçapınar Balıkçılar 
Kooperatifinin pazarlama 
sorun yaşaması 

 

    

 

Geleneksel kıyı balıkçılığı 
ile büyük ölçekli balıkçılık  
(gırgır, trol) arasındaki 
çatışma  

-Farklı meslek 
gruplarından insanların 
ikincil veya üçüncül gelir 
olarak balıkçılık yapması.  

 -Balıkçılığın standart ve kurallarla kısıtlanması, balıkçıların 
organize hale gelmesi. 

Yabancı türlerin 
(egzotik türler) istilası 

-Geçmişden gelen ve 
gelecektede muhtemelen 
karşılaşılacak bir durum. 
Güney Akdeniz’den 
gelen Balon balığı akımı 
bilinmekte ancak henüz 
bilimsel olarak bir çözüm 
bulunabilmiş değil. -
Kızıldeniz’den gelen 
Akdeniz hamsisi var. Bu 
balığın salgıladığı şeyin 

 -Düzenli saha çalışmaları, egzotik türlerin avlamasına yönelik 
sistemlerin geliştirilmesi.  

-Balon balığının avlanması için teşvikler. 

-Ekonomik getirisi ve satışı olmamasına rağmen avcılığına izin 
verilmeli. 

-Zehirli balık türleri üzerinde geniş kapsamlı bilimsel araştırma 
yapılması gerekliliği. 
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-Menşei belgesi hakkında bilgi eksikliği / yanlışlığı. 

- Menşei belgesi kesiminin Koruma Kontrol Müdürlüğü’nde olması ancak mevcut aktif teknesi veya uygulaması bulunmadığı için sistemin 
işlememesi 

 

 

zehirli olup  olmadığı 
bilinmiyor 


