
Sayın Ziyaretçi,

Gökova Körfezi’ne hoş geldiniz. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde bulunmaktasınız. 
Gökova Körfezi’nde Balıkçılığa Kapalı Alanlar, 10 Temmuz 2010 tarihli ve 27637 Numaralı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak ilan edilmiştir. Haritada kırmızı renkli olarak işaretlenmiş toplam büyüklükleri 24 km2 olan 
6 alanda her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır. Bilimsel verilerin ışığında seçilen bu alanlar, balıkların ve 
omurgasız canlıların üremesi ve yavru gelişimi için büyük potansiyele sahiptir.

Gökova Körfezi’nde Balıkçılığa Kapalı Alanların oluşturulması, başta yerel balıkçılar olmak üzere çok sa-
yıda paydaşın katılımı ve desteğiyle, Türkiye’de deniz ekosistemi ve balık stoklarını korumak ve iyileştir-
mek amacıyla uygulanmış ilk projedir. Aradan geçen üç sene sonunda Balıkçılığa Kapalı Alanlarda, balık 
miktarlarında artış görülmekle beraber, özellikle geceleri ışık kaynağı kullanarak zıpkınla yapılan yasadışı 
avcılık halen devam etmektedir. Gökova Körfezi’nde her yönüyle örnek bir deniz koruma alanının olması 
ancak sıkı bir denetleme ve koruma mekanizması ile mümkün olabilecektir.

Gökova Körfezindeki Balıkçılığa Kapalı Alanlarda, denetlemeden sorumlu; Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Marmaris İlçe 

Tarım Müdürlüğü’ne yardımcı olmak üzere, Akdeniz Koruma Derneği de 
yerel balıkçılarla işbirliği içerisinde bir “Deniz Korucu Sistemi” projesi 
uygulamaya koymuştur. Resmi görevlilerle sürekli işbirliği içerisinde 
çalışan korucular, bölgeyi çok iyi tanıyan balıkçılardan seçilmiştir. 
Proje “Dünya Çevre Koruma Oscar”ı olarak bilinen Whitley Ödülünü 
kazanmıştır. 

Lütfen koordinatları haritada işaretli olarak be-
lirtilen alanlar içerisinde avcılık yapmayınız ve 

yapanları uyarınız. Yasadışı avcılık kayıtlarını gerek-
tiğinde Sahil Güvenlik Komutanlığının 158 numaralı ihbar 

hattına bildiriniz. Alanlar içerisinde şnorkelle yüzmek ve aletli dalış yapmak ser-
besttir. Desteğiniz için teşekkür ederiz.

Welcome to Gökova Bay. Now you are in Gökova Special Environment Protected Area. In July 2010, six 
“No Fishing Zones” (NFZ), which altogether cover 24 km², were established in order to protect marine 
biodiversity and to support the recovery of depleted fish stocks. No fishing is permitted within the six 
marked areas shown on the map. These areas are important spawning and nursery grounds for many fish 
and invertebrate species.

Gökova Bay No Fishing Zones Project is well supported by local fishing communities and was the first of 
a kind for biodiversity protection and fisheries management in Turkey. Periodic monitoring reveals that 
there has been an increase in biomass for some fish species even in just the first three years. Unfortunately, 
ongoing illegal fishing activities are the biggest threat for conservation in these NFZs.

Enforcement is the key issue for NFZs. Mediterranean Conservation Society (MCS) started a “community 
conservation project” employing local fishing community members as marine rangers to increase the 
enforcement efforts. MCS rangers are patrolling the area in cooperation with the Coast Guard and other 
related government officials. In 2013 the project won a Whitley Award also called a “Green Oscar”.

Please help by warning people fishing in designated NFZs that fishing is not 
permitted, and call the Coast Guard on 158 to report illegal fishing activities. 

Snorkelling and scuba diving are permitted in NFZs.

Thank you for your cooperation.
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Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları 
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi
The Project of Strengthening the system of Marine and Coastal Protected Areas of Turkey
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NO FISHING ZONES
10 TEMMUZ 2010 TARİHLİ VE 27637 SAYILI RESMİ GAZETE’DE 
YAYINLANDIĞI ÜZERE, HARİTADA RENKLİ OLARAK İŞARETLENMİŞ

 ⚠ Akbük Limanı’nda; (37° 01.431’ N - 28° 06.863’ E) ile (37° 02.108’ N - 28° 06.915’ 
E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda her türlü su ürünleri 
avcılığı yasaktır. No fishing permitted within marked area of Akbük by law.

 ⚠ Akyaka’da;  (37° 03.041’ N - 28° 18.600’ E) ile (37° 01.461’ N - 28° 18.598’ E) 
koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (kıyıdan olta takimlari 
ile yapılanlar hariç), her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.  No fishing permitted 
(except from the shore with fishing tackle) within marked area of Akyaka by law.

 ⚠ Çamlı Limanı’nda; Çapa Burnu (36° 59.943’ N - 28° 13.242’ E) ile (37° 00.153’ N - 28° 
14.761’ E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda, her türlü su 
ürünleri avcılığı yasaktır. No fishing permitted within marked area of Çamlı by law.

 ⚠ Boncuk Koyu - Karaca Limanı’nda; (36° 58.938’ N - 28° 11.818’ E) koordinat noktasi 
ile Dedek Burnunu (36° 56.886’ N - 28° 11.594’ E) birleştiren hattın doğusunda kalan 
alanda, kıyıdan olta takimlari ile yapılanlar hariç, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır. 
No fishing permitted (except from the shore with fishing tackle) within marked 
area of Boncuk by law.

 ⚠ İngiliz Limanı’nda (değirmen bükü); (36° 56.691’ N - 28° 09.496’ E) ile (36° 56.088’ 
N - 28° 08.334’ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan 
alanda, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır. No fishing permitted within marked 
area of İngiliz Limanı by law.

 ⚠ Bördübet Limanı’nda; (36° 49.740’ N - 28° 02.668’ E) ile (36° 48.080’ N - 28° 03.183’ 
E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, her türlü su ürünleri 
avcılığı yasaktır. No fishing permitted within marked area of Bördübet by law.

LÜTFEN YASADIŞI AVCILIK İHBARLARINI SAHİL GÜVENLİK 158 
NUMARALI İHBAR HATTINA İLETİNİZ. PLEASE REPORT ILLEGAL 
FISHING ACTIVITIES BY DIALING 158 COAST GUARD.

BALIKÇILIĞA KAPALI ALANLAR
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