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ÖZET
Gediz Deltası Balıkçılığı
Gediz Deltası, güneyde Mavişehir’den başlayarak kuzeyde Foça tepelerinin güney
sınırına kadar uzanır. Projede, deltadaki balıkçılık faaliyetleri; su ürünleri kooperatifleri,
kullanılan av araçları, yakalanan türler ve sorunları hakkında detaylı bir bilgi
birikiminin oluşturulması hedeflenmiştir. Bu amaçla deltada faaliyet gösteren su
ürünleri kooperatifleri ve bu kooperatiflere üye ve üye olmayan balıkçılar yerinde
ziyaret edilmiş kullandıkları av araçları ve balıkçılık özellikleri araştırılmıştır. Üretim
kayıtları 2016 yılı verilerini içerirken, av araçlarına ait özellikler 2017 yılı içinde
alınmıştır. Deltada kullanılan av araçlarına ait teknik planların çiziminde FAO’nun av
aracı katalogları referans alınmış ve av araçları buna göre çizilmiştir.
Söz konusu sahada dört adet su ürünleri kooperatifleri aktif olarak işlevini
sürdürmektedir. Bunlar; sırasıyla S.S. Karşıyaka Su Ürünleri Kooperatifi, S.S. Şemikler,
Yalı, Örnekköy, Demirköprü, Emek, İmbatlı ve Bahariye Mahalleleri Su Ürünleri
Kooperatifi, S.S. Sasalı ve Çevre Köyleri Su Ürünleri Üretimi ve Değerlendirme
Kooperatifi ve S.S. Tuzçullu ve Çevre Sahil Köyleri Su Ürünleri Kooperatifleridir.
Kooperatiflere toplam 723 kişi ortak olmuştur, bu ortaklardan ise 401 kişi aktif olarak
balıkçılık yapmaktadır. Deltada farklı yapıda uzatma ağları en çok kullanılan av
araçlarındandır. Genellikle fanyalı şekilde donatılan bu av araçları ile belli başlı türlerin
avcılığı hedeflenmektedir. Yine üç farklı pinter ile değişik türler yakalanmaktadır.
Özellikle ahtapot, sübye ve yılan balığı türüne yönelik pinterler deltada oldukça yoğun
kullanılmaktadır. Deltanın eski lagün alanlarında canlı/taze/dondurulmuş yem olarak
değerlendirilen türler ve akivades de farklı yöntem ve av araçları ile yakalanmaktadır.
Deltada az sayıda küçük boyutlu gırgırın yanında büyük boy bir gırgır ile genellikle
küçük pelajiklerin avcılığı yapılmaktadır. Deltada küçük ölçekli balıkçıların kullandığı
pasif av araçları ile ticari değeri yüksek türler ile gırgırların hedef türlerini oluşturan
küçük pelajikler yoğun olarak avlanmaktadır. Kefal türleri, çipura, levrek, dil balığı,
yılan balığı, karides, sübye, ahtapot, sardalya, istavrit ve tirsi en çok yakalanan
türlerdendir.
Son dönemlerde bazı faktörler deltadaki balıkçılığı olumsuz etkilemiştir/etkilemektedir.
Delta balıkçısının sorunları körfezin güney tarafına göre daha farklıdır. Gediz Deltası av
sahası İzmir Körfezi’nin diğer kısmı ile karşılaştırıldığında daha sığdır ve daha fazla
kirletici unsura maruz kalmaktadır. Bu kirleticilerin başında Gediz Nehri ve kolları ile
gelen suların yeterince bir arıtma işlemine tabi tutulmadan deltaya akışı ve ayrıca Çiğli
Atıksu Arıtma Tesisi’nden bırakılan deşarj suyudur. Yasa dışı (şebeke, trata-ığrıp,
alamana, misina ağ) ve kayıt dışı avcılık deltadaki tüm kooperatiflerin sorunlarının en
başında gelmektedir. Sasalı ve Tuzçullu kooperatiflerinin barınak sorunu
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çözülememiştir. Mavişehir balıkçısı için en önemli sorun, Ragıppaşa dalyan duvar
taşları yıkılıp temizlendikten sonra bu alandan eskisi gibi balık avlanamamasıdır.
Gediz Deltası’nda, balıkçılık faaliyetleri ekosistem döngüleriyle yeniden uyum içinde
tanımlanmalı ve bu doğrultuda sürdürülebilir balıkçılığı destekleyen üretim modelleri,
teknolojileri ve yaşam biçimleri geliştirilmeli ve uygulamaya alınmalıdır.
Anahtar kelimeler Gediz Deltası, balıkçılık, av araçları, sürdürebilirlik.
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ABSTRACT
Gediz Deltas Fishery
The Gediz Delta extends from Mavişehir in the south to the southern border of the Foça
hills in the north. In the project, it was aimed that a detailed knowledge on delta fishing
activities, fisheries cooperatives, fishing gears used, captured species and their
problems. For this purpose, fishing equipment and gear characteristics used by member
and non-member fishermen to the cooperatives which are working in delta were
investigated. Landing records include data for the year 2016, while specifications for
fishing gear were acquired in 2017. FAO’s fishing gear design catalogues were taken as
references and the fishing gears used in delta were drawn accordingly in the drawing of
technical plans.
In the studied delta, four fishery cooperatives are actively working. These are Limited
Liability (LL) Karşıyaka Fishery Cooperative, L.L. Şemikler, Yalı, Örnekköy,
Demirköprü, Emek, İmbatlı and Bahariye District Fishery Cooperative, L.L. Sasalı and
Near Villages Fishery Production and Marketing Cooperative and L.L. Tuzçullu and
Near Coastal Villages Fishery Cooperative, respectively. A total of 723 fishermen have
registered to the cooperatives, of which 401 are actively engaged in fishing. Trammel
nets in different structures in delta are the predominant fishing gears. Certain species are
targeted to catch with these fishing gears. In addition, a few species are caught with
three different type fyke nets. In the delta, especially different type fyke nets designed to
catch octopus, cuttle fish and European eel separately. In the old lagoon areas of the
delta, live/fresh/frozen bait species and carpet shell clam are collected with different
fishing gears and methods. A few small size and a large size purse seiners in the delta
are usually used to catch for small pelagic species. High commercial values species are
caught by passive fishing gears used by the small-scale fishermen in the delta whereas
small pelagic are heavily captured by the purse-seines forming the target species. Grey
mullets, sea bream, sea bass, common sole, European eel, shrimp, cuttle fish, octopus,
sardine, horse mackerel and shad are the most commonly caught species.
Recently, some factors have negatively affected the delta fishery. The fishing problems
of the delta are different than the south part of the Izmir Bay. The Gediz Delta fishing
area is shallower and affected discharging waste water compared to the other part. At
the beginning of these pollutants is the discharge of the Gediz River and its waters
flowing into the delta without being adequately treated, as well as the discharge from
the Çiğli Wastewater Treatment Plant. Illegal (small size trawl nets, boat and beach
seine nets, encircling trammel nets with a rope near to the leadline and monofilament
twine) and unreported fishing are at the top of all cooperative problems in the delta. The
fishing port problem of Sasalı and Tuzçullu Fishing Cooperatives could not be resolved.
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The most important problem for Mavişehir fishermen is that they cannot catch fish like
old ones after Ragıppaşa lagoon wall stones are demolished and cleaned.
In the Gediz Delta, fishing activities should be identified in harmony with ecosystem
services and in this way, production models, technologies and lifestyles that support
sustainable fishery should be improved and implemented.
Key words Gediz Delta, fisheries, fishing gear, sustainability.

