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2016-2017 Gırgır Trol 
Balıkçılık Sezonu  
1 Eylül’de Başlıyor
Karadeniz, Marmara ve Ege de gırgır ve trol 

avcılığı 1 Eylül 2016 da Akdeniz de ise 15 Eylül 
2016 tarihinde başlıyor. 

Her sezon başında olduğu gibi 
yine umut doluyuz. Sezona Vira-
bismillah diyerek başlıyoruz. Önceki 
yıllarda olduğu gibi bu sezonda da 
balıkçılığın iyi geçeceği umudunu 
taşıyoruz. İşaretler palamut, lüfer ve 
hamsinin bol olacağı yönünde.

Tüm isteğimiz sonuna kadar be-
reketli, kazançlı bir sezon geçirmek; 
denizlerimizin nimetini halkımızın 
sofrasına taşımak; halkımıza bol bol 
taze balık yedirmek... Sayfa » 2

Ortaya Karışık!
Nihayet 4/1 Numaralı Tica-

ri Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını 
Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 
2016/35) uygulamada. İlgili çevre-
lerin (en çok da balıkçılar ve bürok-
ratlar) meraklı ve endişeli bekleyişi 
sona erdi. Tebliğe, “iyi” veya “kötü” 
demek çok sığ bir değerlendirme 
olur. Bunun bir evrimi olduğunu, 
“pat” diye karşımıza çıkmadığını 
biliyoruz. Yıllardır başta bakanlık, 
balıkçılar (özellikle SÜRKOOP) ve 
üniversiteler olmak üzere birçok 
paydaşın desteğiyle şekillenmiş 
bir tebliğ taslağımız zaten var. 
Yapılanlar yeni bilimsel çalışmalar, 

ekosistemdeki değişimler, ulusla-
rarası anlaşmalar, izleme çalışma-
ları ve ihtiyaçlar dikkat alınarak 
son gelişmeler ışığında bazı mad-
delerin değiştirilmesi, geliştirilme-
sinden ibaret.  Sayfa » 11

Prof.Dr. Saadet KARAKULAK
İstanbul Üniversitesi  
Su Ürünleri Fakültesi

Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı

Balıkçılar Korunurken 
Kaynaklar Gözardı Edilmemeli 
2016-2020 yılları için ticari 

amaçlı su ürünleri avcılığını düzen-
leyen, “4/1 Numaralı Ticari Amaçlı 
Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenme-
si Hakkında Tebliğ (No: 2016/35)”, 
13 Ağustos 2016 tarihinde Resmi 
Gazete'de yayımlanmıştır. 

Önümüzdeki balıkçılık sezonun-
dan itibaren geçerli olan bu yeni 
tebliği incelediğimizde, balıkçılık 
yöneticilerinin bu kararları alırken 
daha çok balıkçıların sosyo-eko-
nomik durumlarını dikkate alarak 
karar verdiklerini görmekteyiz 
Bilimsel, çevresel, su ürünleri 
kaynaklarının korunması ve sür-
dürülebilir işletilmesi ikinci planda 
kalmıştır. Bir önceki tebliğde ise 

kaynakların korunması daha ön 
planda tutulmuştu. Sayfa » 10

Doç.Dr. Vahdet ÜNAL
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

www.sur.coop
Yeni web sayfamız hizmete girdi.

4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su 
Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 
Tebliğ Yayınlandı
2016-2020 yılları arasında geçerli olacak 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su 

Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkındaki Tebliğ 13 Ağustos 2016 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.

(TEBLİĞ NO: 2016/35)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Ta-

nımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ama-

cı; 1/9/2016 - 31/8/2020 tarihleri 
arasında ticari amaçlı su ürünleri 
avcılığında uygulanmak üzere bi-
limsel, çevresel, ekonomik ve sos-
yal hususlar göz önüne alınarak, su 
ürünleri kaynaklarının korunması, 
sürdürülebilir işletilmesinin sağlan-
ması için su ürünleri avcılığına ilişkin 
yükümlülük, sınırlama ve yasakları 
düzenlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 

22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı 
Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 
tarihli ve 22223 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri 
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlan-
mıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen; 
a) Ağ gözü açıklığı: Ağ ıslakken, 

ağ ipinin ve düğümünün kalınlığına 
bakılmaksızın, gergin halde bir ağ 
gözünün karşılıklı iki düğümü ara-
sındaki mesafe (ek-1) olup ağın akış 
yönü dikkate alınarak, birbirini takip 
eden yirmi ağ gözünde yapılan ölçü-
mün ortalamasını,

b) Akarsu: Belirli bir yatak içinde 
sürekli veya zaman zaman akan ne-
hir, çay, ırmak, dere olarak adlandırı-
lan suları, 

c)  Akdeniz: 29° E (doğu) boylamı 
ile Suriye sınırı arasında kalan suları, 

ç) Alamana ağı: Fanyalı ve fanya-
sız olabilen, mapa ve tel bulunma-
yan, alttan büzülmeyen, büzmeye 
yarayacak herhangi bir düzeneği 
bulunmayan, voli ağları olarak da 
adlandırılan çevirme ağlarını,

d)  Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığını,

e) Balık boyu: Ölçülen metoda 
göre toplam boy veya çatal boy 
olarak yapılan balık boyu ölçümünü, 
tam boy; ağzı kapalı iken balık başı-
nın ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en 
uzun ışınının bitim noktası arasında-
ki izdüşüm uzunluğunu, çatal boy; 

alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin 
çatalı arasındaki uzunluğu (ek-1),

f) Çanakkale Boğazı: Kuzeyde 
Çankaya Burnu (40° 25.222' N - 26° 
41.987' E) ile (40° 24.230' N - 26° 
45.465' E) koordinat noktasını; gü-
neyde Mehmetçik Burnu Feneri (40° 
02.465' N - 26° 11.301' E) ile Kum-
kale Burnu Fenerini (40° 00.511' 
N - 26° 11.904' E) birleştiren hatlar 
arasında kalan suları (Harita-1),

g) Çapari: Bir beden üzerinde her 
biri ayrı köstek ile bağlı, ikiden fazla 
tüylü veya tüysüz, yemli veya yem-
siz iğne bulunan olta takımını,

ğ) Çevirme ağı: Balıkların etrafını 
çevirmek ve bunları ağ içerisinde 
hapsetmek suretiyle yakalanmaları-
nı sağlayan istihsal vasıtasını,

h) Dip trolü: Su ürünleri avcılığın-
da, kapı kullanılarak deniz zeminine 
temas etmek sureti ile çekilen trol 
ağlarını,

ı) Dolanan (sürüklenen) ağ (Drift-
Net): Mantar yakası plastik yüzdü-
rücüler ile donatılmış, kurşun yakası 
olmayan veya ağırlık takılsa dahi ta-
kılan ağırlık yeterli olmadığı için ken-
di ağırlığı ile suda asılı kalarak, rüzgâr 
ve akıntı etkisiyle su yüzeyinde hare-
ket eden uzatma ağı çeşidini,

i) Ege Denizi: Meriç Nehrinin de-
nize döküldüğü yer ile 29° E (doğu) 
boylamı arasında kalan suları, 

j) Gırgır ağı: Alttan büzülen çevir-
me ağlarını, 

k) İğne büyüklüğü (ağız açıklığı): 
Olta iğnesi bedeninin dış düzlemi ile 

olta iğnesi ucu arasındaki dik mesa-
feyi (ek-1),

l) İl müdürlüğü: Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı il müdürlükle-
rini,

m) İlçe müdürlüğü: Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı ilçe mü-
dürlüklerini,

n) İstanbul Boğazı: Kuzeyde Tür-
keli (Rumeli) Feneri (41° 14.126' 
N-29° 06.764' E) ile Anadolu Fe-
nerini (41° 13.101' N-29° 09.173' 
E); güneyde Ahırkapı Feneri 
(41°00.739' N - 28° 59.126' E) ve 
Kadıköy İnci Burnu Mendirek Fene-
rini (40° 59.553' N - 29° 00.893' E) 
birleştiren hatlar arasında kalan su-
ları (Harita-2),

o) İstiridye boyu: Büyük kabuğun 
(sol kabuğun), baştaki tepe nokta-
sından (umbo), dikey olarak inen çap 
uzunluğunu,

ö) Kerevit, deniz böceği ve istakoz 
boyu: Burnun dikenimsi ucundan 
kuyruk yelpazesinin sonuna kadar 
olan kısmın uzunluğunu (ek-1),

p) Kum midyesi boyu: Kabukların 
birleşme noktasından dikey olarak 
inen çap uzunluğunu (ek-1),

r) Liman: Yükleme, boşaltma ve 
barınma amacı ile kullanılan, dalga 
hareketlerinin olumsuz etkisinden 
korunmak için mendireklerle çevril-
miş korunaklı su alanını,

s) Mavi yengeç boyu: Kabuğun 
(karapaksın) sağ ve sol taraflarındaki 
sivri çıkıntıların uçları arasındaki iz-
düşüm uzunluğunu (ek-1), Sayfa » 3
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2016-2017 Gırgır Trol Balıkçılık 
Sezonu 1 Eylül’de Başlıyor
Karadeniz, Marmara ve Ege de gırgır ve trol avcılığı 1 Eylül 2016; 

Akdeniz’de ise 15 Eylül 2016 tarihinde başlıyor. Her sezon başında olduğu 
gibi yine umut doluyuz. 

Sezona Virabismillah diyerek başlıyoruz. Önceki yıllar-
da olduğu gibi bu sezonda da balıkçılığın iyi geçeceği 
umudunu taşıyoruz. İşaretler palamut, lüfer ve hamsi-
nin bol olacağı yönünde.

Tüm isteğimiz sonuna kadar bereketli, kazançlı bir 
sezon geçirmek; denizlerimizin nimetini halkımızın sof-
rasına taşımak; halkımıza bol bol taze balık yedirmek...

2016-2017 avcılık sezonuna 4/1Numaralı Ticari 
Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Yeni tebliğ ile 
başlıyoruz.

Yeni tebliğde bazı değişiklikler oldu, bu deği-
şiklikler sırasıyla;

• Gırgır ve trol avcılığının aynı tarihte avcılığa başla-
ması; 

Karadeniz Marmara ve Ege’de gırgır ve trol 1 Eylülde 
sezona başlıyor 

Akdeniz de ise gırgır ve trol 15 Eylülde başlıyor
• Marmara denizinde ışık ile avcılığının 45 gün müsa-

ade edilmesi
• Orfoz ve lagos’un 4 yıllık tebliğ dönem boyunca ya-

saklanması 
• Lüfer avlanma boyunun 20 cm den 18 cm ye dü-

şürülmesi lüfer avcılığında  %15 olan arızi oranın %5’e 
düşürülmesi

• Gemlik körfezinin kısmi olarak gırgır avcılığına ka-
patılması

Bu maddeler yeni dönem değişikliklerinin en önem-
lileridir.

Bu değişikliklerin amacı su ürünleri kaynakların ko-
runması ve sürdürülebilir işletilmesinin sağlanmasını 
düzenlemektir.

Bu değişikliklere baktığımızda; Marmara denizi gö-
zümüz gibi baktığımız, etrafı aynı ülke toprakları ile 
çevrili dünyadaki tek denizdir. Bizim ulusal denizimizdir 
ve konumu itibari ile balıkların göç esnasında uğradık-
ları dinlendikleri av verdikleri ve bir bölümünün ürediği 
yerdir. Burada ışıkla avcılık yapılması kesinlikle uygun 
değildir. Kaldı ki çok önceleri ışıkla avcılığa açı-
lan Marmara’da balık stoklar azalmış buna 
dayalı olarak ışık yasak edilmiştir. Durum 
böyle iken tekrar ışıkla avcılığa açılma-
sı balıkçılar için günü kurtarmak, ge-
lecek yıllara darbe vurmak olacaktır. 
Bu ışıkla avcılığın çok uzun vadede 
devam etmeyeceğini umuyor ve et-
memesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz 
bunu kısa dönemli bir deneme olarak 
algılıyor önümüzdeki yıllarda bu karar-
dan vazgeçileceğini düşünüyoruz. Vazge-
çilmesi için de bilimsel raporlarla ve düzenli 
takip ile üstümüze düşen görevi yapacağız.

Dönem boyunca orfoz ve logos balığının 
yasaklanması ile ilgili orfoz balığının yasaklan-
masının doğru olduğunu düşünüyoruz. Ancak 
lagos balığının istatistik bilgilere baktığımızda 
670 tonlardan 160 tonlara düştüğünü buna 
dayanılarak yasak edildiğini, ancak bu istatis-
tik bilgilerin balıkçılarımızın yakalamış olduğu 
lagos balıklarını kayıt altına almamalarıyla 
lagos balık stoklarının tükendiği gibi bir algı 
oluşturmuş ve yasaklanmıştır. 

Kuşadası’ndan Samandağ’a kadar olan alanda balıkçı-
nın gelirinin %25-35’i lagos balıklarından gelmektedir. 
Ege ve Akdeniz Üniversiteleri ile görüşmeler yaparak 
bilimsel çalışmalar doğrulduğunda bu kararın gözden 
geçirilmesi gerekmektedir.  

Lüfer avlanma boyu her yıl polemik konusu yapılıyor. 
Balıkçılar arasında tartışma konusu oluyor. Bu durum-
dan kurtulmamız gerekmektedir. Ne gibi değişiklikler 
oluyor da lüfer avlanma boyu her yıl gündeme geliyor? 
Küçük balık yakalanırsa büyük balığın olmayacağını 
herkes bilmesine rağmen, lüfer balığı üzerine bilimsel 
çalışmalar yapılmışken ve daha sonucu resmen açık-
lanmadan bu çalışmayı kabul etmeyerek geleceğimizi 

neden sıkıntıya soktuğumuzu bilmemiz lazım. Balıkçılık 
tartışmalarını lüferin burnu ile kuyruğu arasından kur-
tarmak hem sürdürülebilir balıkçılık tartışmalarının önü-
nü açacak hem de her tebliğ döneminde ortaya çıkan 
anlamsız tartışmaları bitirecektir. Bunun yolu ise yapı-
lan en büyük Lüfer çalışmasının ortaya koyduğu sonuca 
göre hareket etmektir.

Dil balığı yasağı gecen sene 1 Ocak- 1 Şubat iken, 4/1 
tebliğinde 15 Aralık-31 Ocak olarak değiştirilmiştir. An-
cak dil balığı yasağının 15 Ocak 15 şubat olmasının tüm 
denizlerimiz için uygun olacağını düşünmekteyim.

Misina ağ yasağı iç sularda kalkmış denizlerimizde ya-
sak devam etmektedir.

Diğer ülkelere baktığımızda misina ağ ile avcılık ser-
besttir. Kıyıların korunamaması ve yunusların ağlara 
verdiği zarar nedeniyle küçük balıkçıların gece avcılın-
dan gündüz avcılığına geçmek istemesi, gündüz daha 
güçlü avcı olan misina ağ kullanması zorunluluğunu do-
ğurmuştur. Bu yasak maddesinin tekrar gözden geçiri-
lerek balıkçının mağduriyeti giderilmelidir.

Aynı zamanda, dünyanın birçok yerinde sürdürülebilir 
balıkçılığı sağlamak ile ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Bu 

bakımdan balıkçılığı iyi yönetmek istiyorsak yarış 
ve rekabeti ortadan kaldıracak önlemler getir-

memiz gerekiyor. Dünyanın birçok yerinde 
tedbir olarak kota sistemi uygulanmakta-
dır. Bizimde aynı sisteme geçiş yapmamız 
için gerekli alt yapının bir an önce oluş-
turularak hemen mümkünse bugün kota 
sistemine geçmemiz gerekmektedir.

  Bizler balıkçıyız. Mesleğimiz 
neredeyse insanlık tarihi ile yaşıttır. 

Ağırlıkla denizler olmak üzere her türlü 
sucul ortamda avcılık ve toplayıcılık faali-

yetleri yapıyoruz. Geniş bir istihdam alanına 
sahibiz ve en güvenilir en sağlıklı gıda olan 
sucul gıdayı avlıyor, topluyor ve tüketiciye ta-
şıyoruz. Bu faaliyetlerimizi yapabilmemiz için 
stokların korunması sürdürülebilir işletilmesi 
gerekmektedir.

Biliyoruz ki; Denizler herkesin kolaylıkla söz söyleye-
bildiği, polemiğe açık ancak bilimsel anlamda, oldukça 
teknik bir alandır. 

Bu nedenle, yapılması gereken işlerin ve balıkçılık 
yönetiminin en geniş paydaş katılımının karar süreç-
lerine katıldığı ama kesinlikle balıkçılıkla ilgili bilimsel 
disiplinlerin ışığı altında gerçekleştirilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz.

Denizlerimiz ve canlıları bizim gıdamız, ekolojik ve 
kültürel zenginliğimiz, tarihsel geçmişimiz ve bizden 
sonraki nesillere koruyarak teslim etmemiz gereken 
geleceğimizdir.

Yeni av sezonumuz sektörümüzün tüm paydaşlarına 
ve dört gözle pazarda sezon balıklarını bekleyen halkı-
mıza hayırlı olsun.

Bereketli ve uğurlu olsun.

Vira bismillah.

2016-2020 Yılları 
Arasında Geçerli Su 
Ürünleri Avcılığını 
Düzenleyen Tebliğler 
Üzerine…
Yeni tebliğlerde bir iyileşme beklerken maalesef 

sadece geriye ne kadar az çekildiğimizle mutlu 
olmaya çalışıyoruz. Yeni tebliğler bilim ve 
mantık içermiyor ve “talepler arasında dengeyi 
gözetiyoruz” gibi saçma söylemlerle bunun 
perdelenmesi mümkün değil.

Doğal kaynakları tek tek kaybediyo-
ruz ve elimizde kalan artık ihtiyacı 
karşılamıyor. En çok yıpranan kay-
nakların başında dünyada doğaya 
hiçbir katkı yapmaksızın üretim 
sağlamanın tek yolu olan su ürünle-
ri var. Her geçen yıl yeni bir tür yok 
oluyor veya bir türün üretim mikta-
rı ekonomik sınırın altına düşüyor 
olmasına rağmen halen balıkçılık 
kaynaklarına daha fazla nasıl sömü-
rebiliriz gözüyle bakıyoruz.

Dünün lüfer avcıları bugün 
çinakoptan da vazgeçip def-
neyaprağının peşine düşüyor. 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü ise “dengeleri 
gözetiyoruz” diyerek bu ve 
benzeri pek çok olumsuzluğa 
göz yumuyor. Bu alışkanlık 
haline gelmiş durumun bir an 
önce normale dönmesi lazım. 
Kaybedilen balıkların, yok 
olan balıkçılık kaynaklarının 
hesabı tek tek müsebbiplerine 
sorulması gerekiyor. Mersin 
balıklarını, orkinosu, uskumru-
yu, kofanayı, minakopu, çivisiz 
kalkanı, kalkanı, kırlangıcı yok 
edenlerin bunun hesabını ver-
me zamanı geldi de geçti bile.

Sanırım birileri Karadeniz’de eylül 
ayında 70 mil açıkta hamsiyi döve 
döve daha kasım ayı gelmeden 
Gürcistan’a sürmekten, çoğu parmak 
boyunda olmayan istavriti, barbun-
yayı güverteye alıp elekleyip kasa-
ladığının 10 katı ölü bebeği denize 

gömmekten, daha o yıl doğmuş def-
neyapraklarını katledip vatandaşın 
lüferini imha etmekten keyif alıyor. 
Fakat bu saltanatın daha fazla de-
vam edeceğini sanmıyorum. Balık-
çısı, balıkçı kooperatif ve birlikleri, 
bürokratı, akademisyeniyle bunun 
hesabını vermemizin zamanının iyi-
ce yaklaştığına inanıyorum. Balıkçılık 
kaynaklarını, bu milletin milli serve-
tini bu şekilde har vurup harman sa-
vurmaya hiç birimizin hakkı yok.

Yrd. Doç.Dr. Yakup ERDEM
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi 

Ana Bilim Dalı  Öğretim Üyesi



KOOPERATİFÇİLİK3
SÜR-KOOP |  AĞUSTOS 2016

KOOPERATİFÇİLİK
ş) Mesafe: Anakara sahilinden veya özel 

olarak belirtilen kara parçalarından deniz isti-
kametinde her yöne olan uzaklığı,

t) Mil:1852 metrelik deniz mili uzunluğunu,
u) Ortasu trolü: Pelajik balıkların avcılığında 

kullanılan, dibe temas etmeksizin suyun orta-
sından veya yüzeyine yakın kısmından çekilen 
trol ağlarını,

ü) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren 
günlerin, yapılan düzenlemeye dâhil olduğu ve 
belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu yıl-
lara ait ayları ifade ettiği zaman aralığını,

v) Uzatma ağı: Balıkların galsamalarından 
ağa takılması veya ağa vurdukları esnada yap-
tıkları hareketlerle ağlara sarılması ya da sık 
gözlü ağa çarparak, seyrek gözlü ağda torba 
yapmak suretiyle yakalanmalarını sağlayan 
istihsal vasıtasını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yer Yasakları
Akdeniz’deki yer yasakları
MADDE 4 – (1) Akdeniz’deki yer yasakları 

aşağıda belirtilmiştir.
a) Hatay İli, Dörtyol İlçesi, İsdemir Özel Gü-

venlik Bölgesinde; (36° 45 13.880' N - 36° 11 
31.064' E), (36° 45 11.360' N -36° 11 21.927' 
E), (36° 44 39.862' N- 36° 11 20.658' E), 
(36° 44 04.083' N-36° 11 30.428' E), (36° 43 
50.575' N-36° 11 07.947' E), (36° 43 23.919' 
N-36° 10 51.995' E), (36° 43 09.789' N-36° 
11 51.852' E) koordinat noktalarını birleştiren 
alanda (Harita-3-1),

b) Hatay İli, Dörtyol İlçesi, Botaş Petrol 
Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; 
(36°50'55" N -36°0724" E), (36°50'55" N - 
36°08'40" E), (36°51'54" N -36°07'24" E), 
(36°51'54"N - 36°08'40"E) koordinat noktala-
rını birleştiren alanda (Harita-3-2),

c) Adana İli, Ceyhan İlçesi, Botaş Petrol 
Yükleme İskelesi Özel Güvenlik Bölgesinde; 
(36°52'08"N-35°55'06"E), (36°50'30"N-
35°56'02" E), (36° 51'30"N - 35° 58'24"E), 
(36° 53'24"N - 35° 56'42"E) koordinat nokta-
larını birleştiren alanda (Harita-3-3),

ç) Adana İli, Yumurtalık İlçesi Sugözü Elekt-
rik Santralinin bulunduğu (36° 50'24"N - 35° 
53'48"E), (36° 50'06" N - 35° 54'36"E), (36° 
49'42" N - 35° 54'12" E), (36°49' 26" N - 35° 
53'54" E), (36° 50'00" N - 35° 53'00" E) koordi-
nat noktalarını birleştiren alanda (Harita-3-4),

d) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Yumurta-
lık Balıkçı Barınağı Feneri (36° 45.980' N- 35° 
47.717' E), Kale (36°46.134' N - 35°47.817' 
E) ve Emniyet Tesisleri (36°46.425 'N - 
035°47.727' E) arasında çekilen hattın batı-
sında kalan alanda (Harita-3-5),

e) Adana İli, Yumurtalık İlçesinde; Kokar 
Burnu (36° 42.591'N - 35° 42.921'E) ile Yu-
murtalık Balıkçı Barınağı (36° 46.044'N - 35° 
47.498'E) arasında çekilen hattın batısında 
kalan alanda uzatma ağları dışındaki avlanma 
araçlarıyla (Harita-3-6),

f) Mersin İli, Erdemli İlçesinde; ODTÜ De-
niz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde 
(36°33.599' N - 34°14.959' E), (36°33.497' N 
-34°15.276' E), (36°34.069' N -34°15.875' E), 
(36°34.216'N-34°15.545'E)  koordinat nokta-
larını birleştiren alanda (Harita-4-1),

g) Mersin İli, Taşucu ilçesinde Ağalar Bakım 
Koruma Amirliği Deniz Askeri Güvenlik Bölge-
sinin yer aldığı (36 17.579 N -33 50.825 E), 
(36 16.67 N -33 50.547 E) koordinat nokta-
larını birleştiren hattın batısında kalan alanda 
(Harita-4-2),

ğ) Mersin İli, Aydıncık İlçesinde; Sancak Bur-
nu (36° 07.480'N - 33° 23.608'E) ile Bozyazı 
İlçesi Kızılliman Burnu (36° 04.243'N - 33° 
04.708'E) arasında kalan karasularımızda 
uzatma ağları ve parakete dışındaki avlanma 
araçlarıyla (Harita-4-3),

h) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Kızılli-
man mevkii Arap Burnu (36° 05.200'N - 33° 
05.466'E) ile Gökçevlik (36° 06.500'N - 33° 
06.633'E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 
200 metre mesafe içerisinde (Harita-4-4),

ı) Mersin İli, Anamur İlçesinde; Karaağan Bur-
nu merkezde kalacak şekilde (36° 02.282' N - 

32° 41.907'E),(36° 02.129' N - 32° 43.150'E) 
koordinat noktaları arasındaki 1 millik sahil 
şeridinde, kıyıdan itibaren 200 metre mesafe 
içerisinde (Harita-4-5),

i) Antalya İli, Kaş İlçesinde;
1) Kekova Adası mevkiinde; 
- Karalos Limanı içinde; (36° 10'58'' N - 29° 

53'26'' E) ile (36° 10'59'' N - 29° 53'32'' E) ko-
ordinat noktalarını birleştiren hattın doğusun-
da kalan alanda (Harita-5-1),

- (36° 10'32'' N - 29° 52'45'' E) ile (36° 
10'27'' N - 29° 52'46'' E) koordinat noktalarını 
birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Ha-
rita-5-2),

2 ) Bohça İskelesi mevkiinde; (36° 09'33'' N 
- 29° 46'40'' E) ve (36° 09'19'' N - 29° 46'36'' 
E) koordinat noktalarını birleştiren hattın do-
ğusunda kalan alanda (Harita-5-3),

3) Ufakdere mevkiinde; 36° 08.788' N - 29° 
39.896' E) ile (36° 09.129' N - 29° 40.766')  
koordinat noktalarını birleştiren hattın kuze-
yinde kalan alanda (Harita-5-4),

4) Beşadalar mevkiinde; (36° 10'03' N - 29° 
37'31'' E), (36° 09'10'' N - 29° 36'50'' E), (36° 
08'52'' N - 29° 36'59'' E), (36° 09'05' N - 29° 
38'08'' E), (36° 09'25'' N - 29° 38'29'' E) koordi-
nat noktalarını birleştiren alanda (Harita-5-5),

5) İnceburun mevkiinde; (36° 11'04'' N- 29° 
39'02'' E) ile (36° 11'00'' N- 29° 38'32'' E) ko-
ordinat noktalarını birleştiren hattın güneyin-
de kalan alanda (Harita-5-6),

6) Çondur Burnu mevkiinde; (36° 11'15' N- 
29° 36'17'' E), (36° 11'12' N- 29° 36'40'' E), 
(36° 11'49' N- 29° 37'01'' E)  koordinat nokta-
larını birleştiren hattın batısında kalan alanda 
(Harita-5-7),

j) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak 
amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üret-
me ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne tahsis 
edilmiş olan Antalya İli, Demre İlçesi, Beyme-
lek Lagünü ile Lagüne ait her iki mendireği bir-
leştiren hattın deniz tarafındaki 1 millik alan 
içerisinde ve Acıgöl’de (Harita-6);

su ürünleri avcılığı yasaktır.
 (2) Anamur Burnu (36° 00.906’N - 32° 

48.200’E) ile Eşen Çayı (36° 17.590’N - 29° 
15.820’E) arasında kalan karasularımızda (Ha-
rita-7), 1 Nisan - 31 Ekim tarihleri arasında kö-
pek balığı avcılığı yasaktır.

Ege Denizindeki yer yasakları
MADDE 5 – (1) Ege Denizi’ndeki yer yasakla-

rı aşağıda belirtilmiştir.
a) Muğla İli, Fethiye İlçesi Ölüdeniz Lagü-

nünde (Harita-8-1),
b) Fethiye Limanında, Fethiye Adası Fene-

ri (36° 38.824’ N - 29° 05.896’ E) ile Paçarız 
Burnu (36° 38.517’ N - 29° 06.075’) birleştiren 
hattın doğusunda kalan alanda (Harita-8-2),

c) Muğla İli, Köyceğiz İlçesinde (36° 48.937' 
N-28° 28.698' E), (36° 48.720' N-28° 28.691' 
E), (36° 47.040' N-28° 24.399' E), (36° 47.264' 

N-28° 24.376' E) koordinat noktalarını birleş-
tiren hattın kuzeyinde kalan Aksaz Deniz Üs 
Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinde, 
bu bölge içinde kalan alanda ikamet eden ba-
lıkçıların faaliyetleri için Muğla İl Müdürlüğü ile 
Aksaz Deniz Üs Komutanlığı arasında belirle-
nen esaslar dâhilinde tanınan istisnalar hariç 
olmak üzere (Harita-8-3),

ç) Muğla İli, Marmaris İlçesi, Yalancı Bo-
ğazın her iki tarafında; (36° 48.817'N - 28° 
18.294'E),(36° 48.994'N - 28° 18.849' E), (36° 
49.173'N - 28° 18.060’E 36° 49.304'N- 28° 
18.768’E) koordinat noktalarını birleştiren 
alanda (Harita-8-4),

d) Hisarönü Körfezinde;
1) (36°46.087' N- 28°06.104' E), 

(36°46.243' N - 28°06.753' E), (36°46.507' 
N - 28°06.789' E), (36°46.450' N - 28°07.361' 
E ), (36°45.072' N - 28°07.361' E) koordinat 
noktalarını birleştiren hattın güney doğusun-
da kalan alanda (Harita-9-1),

2) (36°46.361' N - 28°02.223'  E) ile 
(36°46.366' N- 28°02.374' E) koordinat nok-

taları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan 
alanda (Harita-9-2)

3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında 
(36°44.676' N - 27° 52.236' E) ile (36° 44.523' 
N- 27° 55.305' E) koordinat noktaları arasında 
çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Hari-
ta-9-3),

4) Kargı Koyunda, (36°42.114' N - 
27°41.155' E) ile (36°41.824' N- 27° 40.787'E) 
koordinat noktaları arasında çekilen hattın ba-
tısında kalan alanda (Harita-9-4),

e) Gökova Körfezinde; 
1) Bördübet Limanında; (36° 49.810' N - 28° 

02.293' E) ile (36° 48.045' N - 28° 02.552 'E) 
koordinat noktalarını birleştiren hattın doğu-
sunda kalan alanda (Harita-10-1),

2) İngiliz Limanında (Değirmen Bükü); (36° 
56.691' N - 28° 09.496' E) ile (36° 56.088' N 
- 28° 08.334' E) koordinat noktalarını birleş-
tiren hattın güney doğusunda kalan alanda 
(Harita-10-2),

3) Boncuk Koyu- Karaca Limanında; Domuz 
Burnu (36° 58.933' N -28° 11.815'  E) ile An-
dızlı Burnunu (36° 56.912' N -28° 10.805' E) 
birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Ha-
rita-10-3),

4) Çamlı Limanında; Çapa Burnu (36° 
59.943'N - 28° 13.242'E) ile (37° 00.153'N - 
28° 14.761'E) koordinat noktasını birleştiren 
hattın güney doğusunda kalan alanda Hari-
ta-10-4),

5) 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 Harita-10-5),

6) Akbük Limanında; (37° 01.431'N - 28° 
06.863'E) ile (37° 02.108'N - 28° 06.915'E) 
koordinat noktalarını birleştiren hattın batısın-
da kalan alanda (Harita-10-6),

f) Muğla İli, Bodrum Yarımadasında; Kızılyar 
Burnu (37° 09.508' N - 27°19.358' E) ile Ge-
mitaşı (37° 09.088' N - 27°15.709' E), Büyük 
Kiremit Adası (37° 05.169' N - 27°12.834'E), 
Çavuşadası (37° 02.981' N - 27°12.228' E) 
ve Karabakla Burnunu (37° 02.387' N - 27° 
13.812' E) birleştiren hattın doğusunda kalan 
alanda, uzatma ağları ve parakete dışındaki 
avlanma araçlarıyla (Harita-11-1),

g) Muğla ili, Akbük Körfezinde; Gevrek Adası 
(Prasa Adası) (37°09.50' N - 27°23.66' E) ile 
Değirmen Koyu (37°15.80' N - 27°27.50' E) 
arasında çekilen hattın sahil şeridi arasında 
kalan alanda, barınmak amacıyla giriş ve çıkış-
lar serbest olmak üzere, sürütme ve çevirme 
ağları ile (Harita-11-2),

ğ) Aydın İli, Dilek Geçidinde; Kuşadası Dilek 
Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı 
sahilinde bulunan Zeytin Burnu (37° 41.256' N 
- 27° 03.930' E) ile Tavşan Adası (37° 39.057' 
N - 27° 00.058' E) arasında kalan alanda, sa-
hilden itibaren 200 m.’lik mesafe içinde (Ha-
rita-11-3),

h) Kuşadası Körfezinde;  Güvercinada (37° 
51.835'N - 27° 14.789' E)  ile Setur Marina 
Mendireğinin (37° 52.382' N - 27° 15.659' E)  
güney doğusunda kalan alanda (Harita-11-4),

ı) İzmir İli, Seferihisar İlçesi Sığacık Koyunda; 
Dalyan Burnu (38° 11.953' N -26° 46.566'E) 
ile Minaretaşı (38° 12.182'N- 26° 46.738'E) 
arasında çekilen hattın güney doğusunda ka-
lan alanda (Harita-12-1),

i) İzmir İli, Çeşme İlçesinde; Fener Burnu 
(38°19.437' N - 26°17.015' E) ile karşısındaki 
(38°19.706' N - 26° 17.752' E) koordinatlarını 
birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alan-
da (Harita-12-2),

j) İzmir İli, Karaburun Yarımadası Mordoğan 
Beldesinde; Ardıç Burnu (38° 31.887’ N - 26° 
37.478' E) ile (38° 31.903' N - 26° 37.689' 
E), (38° 31.347' N - 26° 37.689' E) koordinat 
noktalarını Ege Üniversitesi Ziraat Deneme 
İstasyonuna (38° 31.347' N - 26° 37.481'E) 
birleştiren alanda (Harita-12-3),

k) İzmir Körfezi’nde, Uzunada Deniz Komu-
tanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı 
Uzunada’nın kıyısından itibaren 500 metrelik 
mesafe içinde (Harita-12-4),

l) İzmir Limanında; balıkçı gemilerinin Bos-
tanlı Balıkçı Barınağına giriş ve çıkışları serbest 
olmak üzere, Bostanlı Sazburnu (38°27.55' 
N-027°05.40' E) ile Üçkuyular Vapur İskelesi 
(38°24.35' N-027°04.30' E) arasında çekilen 
hattın doğusunda kalan alanda (Harita-12-5),

m) Karasularımızın İzmir İli sınırları içinde 
kalan kısmında, ahtapot avcılığına getirilen 
zaman yasağına uymak şartıyla, kuzeyde Ka-
pan Burnu (38° 32.689’N - 26° 48.880’E) ile 
güneyde Çilazmak Burnu (38° 27.060’N – 26° 
54.277’E) arasında kalan sahil şeridinde, 10 
metreden daha sığ sularda pinter ile (Hari-
ta-12-6),

n) İzmir Körfezinde; Ardıç Burnu(38°31.94'N-
26°37.51'E) ile Eskifener Burnu (38°40.26' 
N-26°44.98' E) arasında çekilen hattın güne-
yinde kalan alanda her türlü dreç ve tarak ile 
(Harita-13),

o) İzmir İli, Foça İlçesinde (38° 39.942' N- 
26° 44.114' E), (38° 39.099' N-26° 43.045' E), 
(38° 37.517' N-26° 43.100' E), (38° 36.536' 
N-26° 44.311' E), (38° 36.570' N-26° 46.464' 
E), (38° 36.876' N-26° 47.162' E) koordinat 
noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan 
Amfibi Görev Grup Komutanlığı Deniz Askeri 
Yasak Bölgesinde (Harita-14-1),

ö) İzmir İli, Foça İlçesinde; Arslan Burnu (38° 
44.602'N - 26°44.435'E) ile (38°44.533'N - 
26°40.883'E), (38° 39.616' N - 26°39.996' 
E) ve Deveboynu Burnunu (38° 39.326'N 
-26°43.370'E) birleştiren alan içerisinde uzat-
ma ağları, parakete ve ağ dalyanları dışındaki 
avlanma araçlarıyla (Harita-14-2),

p) İzmir İli, Aliağa İlçesi Karaağaç mevki-
inde; Ege Gaz A.Ş. LNG Terminaline ait  (38° 
49.047' N- 26° 54.703' E), (38° 49.137' N - 
26° 54.445' E), (38° 49.705' N -  26° 54.767' 
E), (38° 49.518' N - 26° 55.307' E)  koordinat-
lar arasında kalan özel güvenlik bölgesinin yer 
aldığı alanda (Harita-14-3),
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r) Balıkesir İli, Edremit İlçesinde yapay resif 

bloklarının bulunduğu (39° 33.294' N -  26° 
40.371' E), (39° 33.224' N -  26° 41.533' E), 
(39° 33.488' N -  26° 42.310' E), (39° 33.358' 
N -  26° 42.359' E), (39° 33.024' N -  26° 
41.581' E), (39° 33.103' N -  26° 40.312' E) 
koordinat noktaları arasında kalan alanda (Ha-
rita-15),

s) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde; Gökçea-
da Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 
14.186´ N - 25° 54.230´ E) ile Çiftlik Koyu (40° 
14.432´ N - 25° 56.112´ E arasında kıyıdan iti-
baren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-16);

su ürünleri avcılığı yasaktır.
(2) Balıkesir İli, Ayvalık Limanında; Dalyan 

Boğazı girişindeki geçit fenerlerinden ilk iki 
geçit fenerini (39° 19.540' N - 26°38.428' 
E), (39° 19.138' N - 26°38.591' E) birleştiren 
hattın doğusunda kalan alanda, 15 Haziran - 
31 Ağustos tarihleri arasındaki dönem dışın-
da ağız açıklığı 7.2 mm’den büyük iğnelerle 
yapılacak avcılık hariç olmak üzere, her türlü 
istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır. 
(Harita-17)  

Marmara Denizindeki yer yasakları
MADDE 6 – (1) Marmara Denizi’ndeki yer ya-

sakları aşağıda belirtilmiştir.
a) Çanakkale Boğaz Komutanlığı Nara Komp-

leksi Deniz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldı-
ğı (40° 11.817' N-26° 25.343' E), (40° 09.422' 
N-26° 24.550' E) koordinat noktaları arasında 
kalan alanda kıyıdan itibaren 200 metrelik me-
safe içinde (Harita-18-1),

b) Çanakkale ili Biga ilçesinde; İÇDAŞ lima-
nında (40° 24.688 N - 27° 02.317' E), (40° 
23.909' N-27° 02.561' E) koordinat noktaları-
nı birleştiren hat ile mendirek arasında kalan 
alanda (Harita-18-2),

c) Avustralya Denizaltısı (A-E 2) batığının 
bulunduğu (40° 32' 50" N - 27° 16' 00" E) ko-
ordinat noktasında (Harita-19-1),

ç) Balıkesir İlinde, Gönen Çayı ağzı (40° 19' 
38"N - 27° 38' 00"E) ile Denizkent (40°18' 
15"N - 27° 30' 45" E) arasında kalan alanda 3 
mil içerisinde, 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri 
arasında (Harita-19-2),

d) Balıkesir İlinde, Erdek İlçesi Çınar Lima-
nı doğu burnu (40° 23.497' N - 27° 48.536' 
E), (40° 23.073' N - 27° 48.533' E) koordinat 
noktası, Seyitgazi Burnu (40° 23.091' N - 27° 
48.121' E) Tavşanlı adası Burnu (40° 22.655' 
N - 27° 47.425' E), Zeytin adası güney burnu 
(40° 23.653' N - 27° 47.273' E) ve liman men-
direğini (40° 23.710' N - 27° 47.275' E) birleş-
tiren hat ile sahil şeridi arasında kalan alanda 
(Harita-19-3),

e) Bursa İlinde, İmralı adası etrafında; (40° 
37' 00"N - 28° 27' 00" E), (40° 37' 00" N - 28° 
37' 00" E), (40° 28' 00" N - 28° 37' 00" E), (40° 
28' 00" N - 28° 27' 00" E) koordinat noktalarını 
birleştiren alan içerisinde (Harita-19-4),

f) Yalova İlinde; belediye kanalizasyon 
sisteminin bulunduğu (40° 39.502'N - 29° 
14.877'E), (40° 39.969' N-29° 14.877' E), (40° 
39.969' N - 29° 15.022' E), (40° 39.488' N - 
29° 15.022' E) koordinat noktaları içinde kalan 
alanda (Harita-20-1),

g) Yalova İli, Altınova İlçesinde, Hersek Bur-
nu (40°44.465' N - 29° 30.894' E) ile Kocaeli 
İli, Karamürsel İlçesinde, Büyükdere Burnu 
(40°41.682' N - 29°37.138' E) arasında kalan 
alanda, kıyıdan itibaren 500 metre mesafe içe-
risinde (Harita-20-2) 

ğ) İzmit Körfezinde;
1) Dilburnu D/G İstasyon Komutanlığı De-

niz Askeri Güvenlik Bölgesinin yer aldığı (40° 
44.340' N – 29° 30.717' E), (40° 44.587' N – 
29° 30.798' E), (40° 44.567' N – 29° 31.714' 
E), (40° 44.145' N – 29° 31.726' E) koordinat 
noktaları arasında kalan alan içinde (Hari-
ta-20-3),

2) Yıldızlar Su Üstü Eğitim Merkez Komutan-
lığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı 
(40° 42.509' N – 29° 42.455' E), (40° 42.764' 
N – 29° 42.448' E), (40° 42.902' N – 29° 
42.880' E), (40° 42.880' N – 29° 43.838' E), 
(40° 42.727' N – 29° 43.831' E) koordinat nok-
taları arasında kalan alan içinde (Harita-20-4),

3) Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı De-
niz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı (40° 
43.639' N -29° 47.946' E), (40° 43.327' N -29° 
49.813' E) koordinat noktaları arasında kalan 
alanda, kıyıdan itibaren 750 metrelik mesafe 
içinde (Harita-20-5)

4) Başiskele Torpido Test ve Mühimmat 
Transit Depo Komutanlığı Deniz Askeri Güven-
lik Bölgesinin yer aldığı (40° 43.017' N -29° 
55.523' E), (40° 43.163' N -29° 55.427' E), 
(40° 43.470' N -29° 56.067' E), (40° 43.209' 
N -29° 56.225' E) koordinat noktalarını birleş-
tiren alan içinde (Harita-20-6),

h) İstanbul İlinde; Caddebostan sahilinde-
ki (40° 57.684' N - 29° 04.327' E)  koordinat 
noktası, Kınalıada’nın kuzeybatısındaki (40° 
53.526' N - 29° 01.014' E)  koordinat nokta-
sı, Büyükada’nın kuzeyindeki (40° 49.931' 
N - 29° 07.368' E) koordinat noktası, Sedef 
Adasının doğu ucundaki  (40° 50.892' N - 29° 
09.006' E) koordinat noktası ile Kartal sahilin-
deki (40° 54.078' N - 29° 09.456' E) koordinat 
noktasını birleştiren hattın içerisinde kalan 
alanda uzatma, çapari ve olta dışında her türlü 
istihsal vasıtasıyla (Harita-21),

ı) İstanbul Boğazında;
1) Umuryeri Kompleksi Deniz Askeri Yasak 

Bölgesinin yer aldığı (41° 09.676' N - 29° 
04.368' E), (41° 08.513' N -29° 04.326' E) ko-
ordinat noktaları arasında kalan alan içinde kı-
yıdan itibaren 200 metrelik mesafe içerisinde 
(Harita-22-1),

2) İstanbul Boğaz Komutanlığı Deniz Aske-
ri Yasak Bölgesinin yer aldığı (41° 10.467' N 
-29° 05.268' E) , (41° 10.468' N - 29° 05.209' 
E), (41° 10.642' N -29° 05.175' E), (41° 
10.709' N - 29° 05.188' E), (41° 10.735' N 
-29° 05.221' E), (41° 10.761' N -29° 05.322' 
E), (41° 10.735' N -29° 05.336' E) koordinat 
noktalarını birleştiren alan içerisinde (Hari-
ta-22-2),

3) SAT Komutanlığı Deniz Askeri Yasak Böl-
gesinin yer aldığı (41° 11.548' N -29° 07.136' 
E), (41° 11.190' N -29° 06.952' E) koordinat 
noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan 
alanda (Harita-22-3),

i) İstanbul İli, Haliç içinde; Yeni Galata Köp-
rüsünden (41° 01.312'N - 28° 54.476'E), (41° 
01.084' N - 28° 54.309' E) itibaren Alibeyköy 
ve Kağıthane dere ağızlarına (41° 03.862'N - 
28° 56.582' E), (41° 03.892' N - 28° 56.919' E) 
kadar olan alanda (Harita-23-1),

j) Ambarlı Limanında, (40° 58.380' N - 28° 
42.619' E) ile (40° 57.445' N - 28° 40.334' E) 
koordinat noktalarını birleştiren hattın kuze-
yinde kalan alanda (Harita-23-2)

k) İstanbul İli, Silivri İlçesinde; TPAO Kuzey 
Marmara Doğalgaz Üretim Plâtformu ve buna 
ait deniz dibi boru hatlarının bulunduğu; (41° 
04.396' N-28° 11.445' E), (41° 03.010 'N 
-28°11.368' E), (41° 03.006' N -28° 12.042' 
E), (41° 04.330' N - 28° 12.135' E) koordinat 
noktalarını birleştiren alanda (Harita-23-3),

l) Tekirdağ İli, Marmara Ereğlisi’nde; Botaş 
Doğalgaz Terminali işletme sahası, Trakya Unı-
Mar doğalgaz çevrim santralleri ve Bütangaz 
A.Ş.’ye ait deniz dibi boru hatları ile şamandıra 

sistemlerinin bulunduğu; (40° 58' 00" N - 27° 
58' 06" E), (40° 58' 00" N - 28° 00' 24" E), (41° 
01' 50" N - 28° 00' 24" E) koordinat noktalarını 
birleştiren alanda (Harita-23-4),

m) Tekirdağ İli, Altınova açıklarında; beledi-
ye kanalizasyon sisteminin bulunduğu  (40° 
57.176' N-27° 29.517' E), (40° 56.484' N -27 
30.751' E), (40° 56.274' N-27° 30.604'  E), 
(40° 56.935' N -27° 29.432' E) koordinat nok-
talarını birleştiren alanda (Harita-23-5),

n) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarında trafik 
ayırım şeridinde,

 su ürünleri avcılığı yasaktır.
Karadeniz’deki yer yasakları
MADDE 7- (1) Karadeniz’deki yer yasakları 

aşağıda belirtilmiştir.
a) Bulgaristan sınırındaki Mutludere’nin de-

nize döküldüğü yerin güneyinde bulunan Nus-
ret Bulca gözetleme kulesinden (41° 58' 48" 
N-28° 01' 36" E) itibaren doğuya çizilen (90°) 
12 millik hattın kuzeyinde (Harita-24-1),

b) İstanbul İlinde; Kelağra (Galere) Burnu 
(41° 14.149' N - 29° 15.348' E) ile Dalyan Bur-
nu (Kilyos başı) (41° 15.491’N - 29° 02.319’E) 
arasında kalan karasularımızda algarna, dreç, 
tarak ve hidrolik sistem ile (Harita-24-2),

c) İstanbul İlinde Riva Deresinin denize dö-
küldüğü yerin batısında kalan SAS Grup Komu-
tanlığı Deniz Askeri Yasak Bölgesinin yer aldığı 
(41° 13.294' N - 29° 12.035' E), (41° 13.497' N 
- 29° 11.894' E), (41° 13.483' N - 29° 12.881' 

E), (41° 13.398' N - 29° 12.923' E) koordinat 
noktalarını birleştiren alan içinde (Harita-25),

ç) Düzce İli Akçakoca İlçesi açıklarında doğal-
gaz üretim platformu ve iletim hattı borularının 
bulunduğu, (41° 05' 78" N - 31° 11' 50" E), (41° 
07' 50" N - 31° 11' 40" E), (41° 08' 58" N -31° 
10' 20" E), (41° 08' 80" N - 31° 08' 60" E), (41° 
08' 90" N - 31° 06' 70" E), (41° 10' 00" N - 31° 
05' 00" E), (41° 11' 00" N -31° 06' 70" E), (41° 
10' 90" N - 31° 08' 60" E), (41° 10' 40" N - 31° 
11' 40" E), (41° 11' 05" N - 31° 13'80" E), (41° 
09' 30" N - 31° 13' 50"E), (41°07' 50" N-31°14' 
00" E), (41° 06' 10" N - 31° 14' 10"E) koordinat 
noktalarını birleştiren alanda (Harita-26),

d) Samsun İlinde; Canik Balıkçı Barınağı men-
direği (41° 16.265'N- 36° 23.054'E) ile Tekke-
köy Tersane Limanı mendireği (41° 15.095' N 
- 36° 28.507' E) arasında çekilen hattın güne-
yinde kalan, Petrol Ofisi Dolum Tesisleri, ETİ 
Bakır Tesisleri ve Cengiz Enerji Tesislerinin yer 
aldığı alanda (Harita-27),

e) Trabzon ili, Yomra İlçesinde Su Ürünleri 
Merkez Araştırma Enstitüsünün bulunduğu 
bölgede (40° 58.119' N - 39° 50.497' E), (40° 
58.424' N – 39 51.043' E), (40° 58.375' N - 
39° 51.106' E), (40° 58.069' N - 39° 50.564' 
E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Ha-
rita-28-1),

f) Trabzon İli, Sürmene İlçesinde; balıkçı barı-
nağı (40° 54.823' N - 40° 10.500' E) ile Kastel 
Deresi (40°54.764' N - 40°09.158' E) arasında 
kalan sahil şeridinin denize doğru 1 km’lik kıs-
mında (Harita-28-2),

g) Rize İli, Çayeli Bakır İşletmelerine ait 

derin deniz deşarj boru hattının bulunduğu 
(41°04.947' N - 40°42.250' E), (41°04.900' N - 
40°42.150' E), (41°06.000' N - 40°41.150' E), 
(41°06.000' N- 40°41.250' E) koordinat nok-
taları arasında kalan alan içinde (Harita-29),

su ürünleri avcılığı yasaktır.
Diğer yer yasakları
MADDE 8 – (1) Denizlerimizdeki diğer yer 

yasakları aşağıda belirtilmiştir.
a) Deniz kaplumbağası üreme alanı olarak 

tespit edilen yerlerde (MUĞLA; Dalyan, Ekin-
cik, Dalaman, Fethiye-Çalış, ANTALYA; Pata-
ra, Demre, Kumluca, Tekirova, Belek, Kızılot, 
Gazipaşa, Demirtaş, Olympos-Çıralı, MERSİN; 
Alata, Anamur, Kazanlı, Göksu deltası, ADANA; 
Akyatan, Yumurtalık, HATAY; Samandağ) I (a) 
grubu maden çıkarılması ve 1 Nisan - 30 Ey-
lül tarihleri arasında sürat teknelerinin kıyıdan 
1 mil mesafe içerisinde 8 milden daha süratli 
seyretmeleri yasaktır. Deniz kaplumbağala-
rının üreme zamanlarında il müdürlüklerince 
gerekli koruma tedbirleri alınır. 

b) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak ama-
cıyla belirlenen ve 20/5/2016 tarihli Resmî 
Gazete’de koordinatları ilan edilen bölgelerde, 
dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yapmak ya-
saktır. 

c) Akdeniz Fokunun yaşadıkları sualtı veya 
su üstü girişli kıyı mağaralarında ışık kullanmak, 
her türlü vasıta ile dalış yapmak, yüzerek veya 
herhangi bir deniz vasıtasıyla girmek, mağara 
girişlerinde beklemek, demirlemek yasaktır.

ç) Turmeos I ve Turcyos I denizaltı kabloları-
nın geçtiği güzergâhlarda, kabloların 100 met-
re sağında ve solunda dip trolü ile su ürünleri 
avcılığı yasaktır.

d) 1 Nisan - 15 Kasım tarihleri arasındaki dö-
nemde, sahilden itibaren uzaklığı 200 metreyi 
geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme 
alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Türlere İlişkin Düzenlemeler 
Avlanması yasak türler
MADDE 16 – (1) Çizelgede yer alan türlerin, 

içsular dahil bütün sularımızda avlanması, top-
lanması,  gemilerde bulundurulması, karaya 
çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır. 
Taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile 
verilen istisnalar bu düzenlemenin dışındadır.  

Türler Latince Adı

Deniz alası Salmo coruhensis

Büyük camgöz  
(Kum) köpek balığı

Carcharhinus plumbeus

Güneşlenen köpek 
balığı

Cetorhinus maximus

Köpek balığı Galeorhinus galeus

Dikburun köpek balığı Lamna nasus

Mahmuzlu Camgöz Squalusacanthias

Deniz kaplumbağaları

Caretta caretta

Chelonia mydas

Dermachelys coricea

Trionyx triunguis

Deniz çayırları
Posidonia oceanica

Zostera nolti

 Mersin balıkları Acipencer spp.

Orfoz Epinephelus marginatus

Lagos Epinephelus aeneus

Kırmızı yıldız Asterina pancerii
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Boy ve ağırlık yasakları 
MADDE 17 – (1) Aşağıda avlanabilir asgari 

boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin 
daha küçüklerinin avlanması, gemilerde bulun-
durulması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve 
satılması yasaktır.  (Tablo 2’de)

 (2) Avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları 
belirtilen türlerden; hamsi, sardalya ve istav-
ritte ağırlıkça %15, diğer su ürünlerine ise 
ağırlıkça %5 oranında küçük boylara istisna ta-
nınır. 8-30 kg arası veya 75-115 cm arasındaki 
mavi yüzgeçli orkinos balıkları için en fazla % 
5 oranında istisna tanınır. İstisnaların tespiti 
orkinoslarda ürün âdeti, diğer türlerde kontrol 
edilen ürün miktarı üzerinden yapılır.

(3) Denizlerde yapılan avcılıkta, 16 ncı mad-
de ile avlanması yasaklanan türler hariç, arızi 
(amaç dışı, istenmeden) olarak avlanan su 
ürünleri toplamının ağırlıkça % 5 oranına kadar 
olan kısmına müsaade edilir. Ancak algarna ile 
karides avcılığında avlanan karidesin ağırlıkça 
% 15’i oranında hedef dışı avlara müsaade edi-
lir. Arızi olarak avlanan ürünün tek birey olması 
halinde bu limitler dikkate alınmaz. 

(4) Taşıdıkları toksin nedeni ile insan tüketi-
minde sakınca bulunan Balon balıklarının (La-
gocephalus sceleratus, Lagocephalus spadice-
us) ve Pervane/ay balığının (Mola mola) karaya 
çıkarılması ve satılması yasaktır.

Hamsi, sardalya ve istavrit avcılığı
MADDE 18 – (1) Hamsi ile ilgili düzenlemeler 

aşağıda belirtilmiştir.
a) Gırgır ağları ile hamsi avcılığı yapacak 

balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin 
verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan av-
cılık "İzin Belgesi"nin alınması zorunludur. 

b) Marmara Denizi ve Karadeniz’de, gırgır 
ağları ile hamsi avcılığı 15.00-09.00 saatleri 
arasında yapılır. Gırgır ağları, belirtilen saatler 
dışında, hamsi avlamak amacıyla denizde bu-
lundurulamaz. Bakanlık stok durumuna göre 
avlanma zamanlarında düzenleme yapabilir. 

c) Bakanlık, stokların korunması ve avcılı-
ğın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile 
hamsi avcılığına; alan, avlanabilecek ve karaya 
çıkarılabilecek miktarlar, karaya çıkış noktası, 
zaman ve nakliyesiyle ilgili yasak, sınırlama ve 
yükümlülükler getirilebilir. 

(2) Dökme olarak balık unu yağı fabrikalarına 
gönderilecekler hariç; hamsi, istavrit ve sardal-
ya balıklarının naklinde kullanılacak kasaların 
dıştan dışa ölçülerinin en fazla (54cm x 9cm 
x 37cm)boyutunda ve 11 cm ayak boyunda; 
kutuların dıştan dışa ölçülerinin ise en fazla 

(59 cm x 13 cm x 39 cm) boyutunda olması 
zorunludur. 

(3) Uzatma ağları ile sardalya avcılığı dönem 
boyunca serbesttir.

Palamut-torik avcılığı
MADDE 19 – (1) Tüm karasularımızda, 1 Ni-

san - 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyan-
ları dâhil, her türlü istihsal vasıtası ile palamut 
ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15-31 Ağus-
tos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı 
serbesttir.

(2)1 Ocak- 1 Nisan tarihleri arasında 45 
cm.’den büyük palamut (torik) avcılığı yasaktır. 

(3) Muğla İli, Gökova ve Güllük körfezlerinde; 
palamut ağlarının 07.00-19.00 saatleri arasın-
da denizde bırakılması yasaktır.

Kalkan, dil ve pisi avcılığı
MADDE 20 – (1) Kalkan avcılığına ilişkin dü-

zenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

a) 15 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında 
her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı ya-
pılması ve kalkan ağlarının denizde bırakılması 
yasaktır. 

b) Kalkan avcılığında kullanılacak ağların göz 
açıklığı 400 mm’den küçük olamaz. 

c) Uzatma ağı ile kalkan avcılığı yapacak ba-
lıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin ve-
rildiği İl Müdürlüğünden Ek-2’de yer alan "İzin 
Belgesi"nin alınması zorunludur. 

ç) Avlanan kalkan balıklarının Bakanlıkça 
belirlenen yerlerden karaya çıkarılması zorun-
ludur. 

d) Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcı-
lığı yasaktır. 

e) Av yasağından önce avlanılarak il veya ilçe 
müdürlüklerine stok tespiti yaptırılan kalkan 
balıklarının, yasağın başlamasından itibaren en 
geç 7 gün içerisinde pazarlanması zorunludur. 

(2) Dil ve pisi avcılığına 
ilişkin düzenlemeler aşağıda 
belirtilmiştir.

a) Bütün karasularımızda, 
15 Aralık-31 Ocak tarihleri 
arasında her türlü istihsal 
vasıtası ile dil ve pisi avcılığı 
yasaktır.

 b) Dil ve pisi avcılığında 
kullanılacak ağların göz açık-
lığı 80 mm’den küçük olamaz. 

Mavi yüzgeçli orkinos av-
cılığı

MADDE 21– (1) Mavi yüz-
geçli orkinos avcılığı ile ilgili 
genel hususlar aşağıda belir-
tilmiştir.

a) Mavi yüzgeçli orkinos 
avcılığı Bakanlıktan izin al-
mış, gırgır ağlarıyla avcılık ya-
pan, Bakanlığın belirleyeceği 
yönteme göre tespit edilecek 
sayıdaki balıkçı gemisine, 
her gemiye verilen av kotası 
dâhilinde yapılır.

b) Mavi yüzgeçli orkinos 
avcılığı faaliyetinde bulu-
nacak balıkçı gemileri ta-
rafından taşıma, destek ve 
yardımcı gemi olarak kulla-
nılacak gemilerin her biri için 
Bakanlıktan izin alınması zo-
runludur. Bu izne ve bu izin 
kapsamında yapılacak faali-
yetlere ilişkin esas ve usuller 
Bakanlıkça belirlenir.

c) 25 Haziran-25 Mayıs ta-
rihleri arasında orkinos avcılı-
ğı yasaktır.

ç) Avcılığın serbest olduğu 
dönemde, av kotasını doldu-
ran gemilerin, başka avcılık 
faaliyetlerine yönelik izin al-
mamışlarsa, en geç 72 saat 
içinde balıkçı barınaklarına 
çekilmesi ve Bakanlığın bilgi-
lendirilmesi zorunludur.

d) Bakanlıkça ruhsat tezke-
resi düzenlenmiş balıkçı gemi-
lerinin, başka ülkelerin kotala-
rı kapsamındaki mavi yüzgeçli 
orkinos avlamak üzere, kira-
lanması suretiyle faaliyette 
bulunmaları yasaktır.

e) Mavi yüzgeçli orkinos 
avcılığına getirilen düzenle-
melere uymayan balıkçı ge-
milerinin “İzin Belgesi”ne el 
konularak iptal edilmek üze-
re, iznin verildiği il müdürlü-
ğüne gönderilir.

f) Bu madde kapsamında 
av, taşıma, destek ve yar-
dımcı gemi olarak izin almış 
gemilerin faaliyetlerine ilişkin 
Bakanlıkça istenen kayıtların 
tutulması ve getirilen düzen-
lemelere uyulması zorunludur. 

g) Seyir defterleri, her gü-

nün sonunda (gece yarısı),ürün avlanmamış 
olsa dahi her operasyon için doldurulur. Seyir 
defterinin doldurulma işlemi, karaya yanaşıla-
cak olunması halinde limana varış öncesinde, 
denetim olması halinde ise denetim öncesinde 
gerçekleştirilir. 

ğ) Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) olmak-
sızın, mavi yüzgeçli orkinos ve mavi yüzgeçli 
orkinostan elde edilen ürünlerin (iç organlar ve 
yumurta hariç) gemilerde bulundurulması, ge-
miler tarafından çekilen kafeslerde taşınması 
ile satışı ve nakli yasaktır.

h) Bakanlıkça ilan edilen kotadan daha fazla 
avlanılan mavi yüzgeçli orkinos için Orkinos Ya-
kalama Dokümanı (BCD) düzenlenmez. Kotadan 
fazla avlanılan mavi yüzgeçli orkinoslar canlı ise 
doğaya salınır, ölü olanlara ise el konulur.

ı) Tahsis edilen av kotası, ait olduğu yıl için-
deki av sezonunda geçerlidir. Kotanın kullanı-
lamayan miktarı bir sonraki yıla devredilemez.

i) Mavi yüzgeçli orkinos aramak amacıyla 
uçak veya helikopter ya da herhangi bir insan-
sız hava aracı kullanımı yasaktır.

(2) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ile ilgili izin 
işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapacak 
gemiler için ruhsat tezkeresinin verildiği il mü-
dürlüğünden taşıma, destek ve yardımcı gemi-
leri için, yapacakları faaliyete yönelik olarak, 
geminin bulunduğu yerdeki il müdürlüğünden 
ek-2’de yer alan “İzin Belgesi”nin alınması zo-
runludur.

b) Bir gemi avcılık, taşıma, destek veya yar-
dımcı gemisi izinlerinden sadece birini alabilir. 

c)Taşıma, destek ve yardımcı gemisi izni 
alan gemilerde, taşıma kafesi ağı hariç istihsal 
vasıtası bulundurulamaz.

 (3) Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına iliş-
kin Elektronik Orkinos Yakalama Dokümanı 
(eBCD), internet tabanlı elektronik yazılım 
sistemi üzerinden, Bakanlıkça yetkilendirilmiş 
gemi temsilcisi tarafından yapılır.

(4) Mavi yüzgeçli orkinos ilişkin çiftlik işlem-
leri aşağıda belirtilmiştir.

a) Orkinos Yakalama Dokümanı (BCD) olma-
yan mavi yüzgeçli orkinoslar, Bakanlıktan izinli 
orkinos yetiştiriciliği (besiciliği) tesislerine 
stoklanmaz. 

b) Mavi yüzgeçli orkinos avcılık iznine sahip 
olmayan, kotası bulunmayan veya yeterli ko-
taya sahip olmayan gemiler tarafından avla-
nan ya da gerçeğe aykırı olarak rapor edilerek 
kafeslere yerleştirilmiş mavi yüzgeçli orkinos-
ların tespiti durumunda, bu balıklara el konula-
rak doğaya salınır.

c) Bu madde ve bu madde kapsamında ya-
pılan düzenlemelere uyulmaması halinde, canlı 
orkinosların kafeslere konulmasına, hasat, sa-
tış ve ihracatına izin verilmez.

 (5) Av, taşıma, destek ve yardımcı gemi 
sahip/donatanları; orkinos yetiştiricilik (besi-
cilik) tesisi yetkilileri ve ihracatçı firmalar bu 
maddede belirtilen kurallar dışında, tarafı ol-
duğumuz Atlantik Ton Balıklarının Korunması 
Uluslararası Komisyonu (ICCAT) ile bu kapsam-
da Bakanlık tarafından getirilen diğer düzenle-
melere de uymak zorundadır.

Yazılı orkinos, gobene (tombik) ve uzun 
kanat orkinos (tulina) avcılığı

MADDE 22 – (1) Yazılı orkinos, gobene (tom-
bik) ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığına 
ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Gırgır ağları ve diğer avlanma araçları ile 
avcılığın serbest olduğu yer ve zamanda, bu av-
lanma araçları ile yazılı orkinos, gobene (tombik) 
ve uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı serbesttir.

b) Karasularımızda gırgır ağları ile avcılığın 
yasak olduğu zamanda; Akıncı Burnu (36° 
18.456' N - 35° 46.745' E) ile Ceyhan Nehri-
nin denizi döküldüğü yer (36° 34.101' N - 35° 
33.385' E) arasında çekilen hattın kuzeyinde 
kalan İskenderun Körfezi hariç olmak üzere; 
Suriye sınırı ile Datça Yarımadası İskandil Bur-
nu (36° 42.627' N - 27° 21.721' E) arasında 
kalan alanda, kıyıdan itibaren 6 millik mesafe 
dışında, gırgır ağları ile yazılı orkinos, gobene 
(tombik), uzun kanat orkinos (tulina) avcılığı 
dönem boyunca serbesttir (Harita-48).

Türler Latince Adı

Kırmızı mercan Corallium rubrum

Siyah mercan Gerardias avaglia

Deniz atı Hippocampus 
hippocampus

Minare Cerithium vulgatum

Şeytan minaresi Gourmya yulgata

Deniz kulağı Haliotis lamellosa

Pina Pinna nobilis

Mühreler Lamellaridae

Maya Maia squinado

Fok Monachus monachus

Yunus ve Balinalar Catecea

Ticari deniz 
süngerleri 

Spongia officinalis

Spongia agaricina

Hippospongia communis

Yağlı balık Garra rufa

Beni balığı Cyprinion macrostamus

TABLO 2

Tür Latince Adı
Asgarî 

Boy 
(cm)

Asgarî 
Ağırlık 

(kg)

Ahtapot Octopus vulgaris - 1

Akivides Tapes decussatus Tapes 
philippinarum 2.4

Akya Lichiaamia 40
Bakalyaro (Berlam) Merluccius merluccius 20 
Barbunya Mullus barbatus 13 
Çipura Sparus auratus 20
Deniz böceği Palinurus vulgaris 25
Dil Solea solea 20
Eşkina Scia naumbra 25
Hamsi Engraulis encrasicolus 9
İstakoz Homarus gammarus 25 
İstavrit İstavrit 
(Karagöz İstavrit)

Trachurus trachurus  
Trachurus mediterraneus 13

İstiridye Ostrea edulis 6
Kalkan  Psetta maxima 45
Karagöz Diplodus vulgaris 18
Kefal (Amuderya 
kefali) Mugil soiuy 35

Kefal  
(Diğer kefaller)

Mugil (Oedalechius) labeo
Chelon labrosus
Liza ramada
Liza saliens

20

Kefal (Has kefal) Mugil cephalus 30
Kefal (Sarıkulak 
kefal) Liza aurata 30

Kılıç Xiphias gladius 125*
Kırlangıç Chelidonichthys lucerna 18
Kırma (Kırmızı) 
mercan Pagellus erythrinus 15

Kidonya Venus verrucosa 3 
Kolyoz Scomber japonicus 18
Kum şirlanı 
(Tellina) Donax trunculus 2.5

Levrek Dicentrarchus labrax 25
Lipsöz Scorpaena scrofa 15
Lüfer Pomatomus saltatrix 18
Mavi yengeç Callinectes sapidus 13
Mezgit Merlangius merlangus 13
Midye (Beyaz kum 
midyesi) Chamelea gallina 1.7
Minekop (Kötek, 
Karakulak) Umbrina cirrosa 25 

Nil barbunyası Upeneus moluccensis 10
Palamut Sarda sarda 25
Pisi Pleuronectes spp. 20

Sardalya Sardina pilchardus 
Sardinella aurita 11

Sargos Diplodus sargos 21 
Sarıağız (Halili,Muskar,Grenyüz) Argyrosomus regius 25
Sarıkuyruk Seriola dumerili 30 
Sinagrit Dentex dentex 35
Tekir Mullus surmuletus 11
Mavi Yüzgeçli Ton 
(Orkinos)** Thunnus thynnus 115* 30

Uskumru Scomber scombrus 20
Yazılı orkinos Euthynus alletteratus 45

 * Çatal Boy
**Boy ve ağırlık için getirilen ölçülerden biri esas alınır.
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c) Bu türleri (b) bendi kapsamında 15 Ni-
san-15 Eylül tarihleri arasındaki dönemde av-
layacak balıkçı gemileri için ek-2’de yer alan 
avcılık "İzin Belgesi"nin alınması ve avlanan 
ürünlerin ek-5’te belirtilen yerlerden karaya 
çıkarılması zorunludur. İzin verilen dönemde, 
hedef türlerin dışındaki türlerin avcılığının ya-
pılması durumunda, avcılık izin belgesi iptal 
edilir. İptal edilen iznin geçerli olduğu av döne-
mi için yeni izin belgesi düzenlenmez.

Akya ve lambuka avcılığı
MADDE 23 – (1) 15 Nisan–15 Mayıs tarihleri 

arasında akya avcılığı yasaktır.
(2) Muğla İli, Gökova ve Güllük körfezlerinde 

akya ağlarının 07.00-19.00 saatleri arasında 
denizde bırakılması yasaktır.

(3) 1 Ocak - 14 Ağustos tarihleri arasında her 
türlü istihsal vasıtası ile lambuka avcılığı yasaktır.

Kılıç avcılığı
MADDE 24 – (1) 15 Şubat - 15 Mart ve 1 

Ekim - 30 Kasım tarihleri arasında kılıç balığı-
nın avlanması, gemide bulundurulması, başka 
bir gemiye aktarılması, sevkiyatı veya karaya 
çıkartılması yasaktır.

(2) Kılıç avcılığı yapacak gemiler için ruhsat 
tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden ek-
2’de yer alan avlanma "İzin Belgesi"nin alın-
ması zorunludur. 

Orfoz ve lagos avcılığı 
MADDE 25 – (1) Orfoz ve lagos balıklarının av-

lanması, nakledilmesi, satışa sunulması yasaktır. 
Karides avcılığı 
MADDE 26 – (1) Marmara Denizi hariç, bütün 

karasularımızda, İstanbul ve Çanakkale boğaz-
larında algarna ile karides istihsali yasaktır. 

(2) Akdeniz’de; 
a) Hatay İlinde; Suriye sınırı ile Akıncı Burnu 

(36° 18.456' N - 35° 46.745' E) arasında kalan 
karasularımızda 1 mil içerisinde (Harita-35-1), 

b) Akıncı Burnu ile Adana ili Yumurtalık Ba-
lıkçı Barınağı (36° 45.988' N - 35° 47.471' E) 
arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde 
(Harita-35-2),

c) Yumurtalık Balıkçı Barınağı ile Mersin İli 
Karaduvar Balıkçı Barınağı (36° 48.546' N - 
34° 41.873' E) arasında kalan karasularımızda 
3 mil içerisinde (Harita-35-3)

ç) Karaduvar balıkçı barınağı ile Susanoğ-
lu - Atakent (36° 24.971' N - 34° 05.458' E) 
arasında kalan karasularımızda 2 mil içerisinde 
(Harita-35-4),

d) Susanoğlu - Atakent (36° 24.971' N - 34° 
05.458' E) ile İncekumburnu (36° 14.044' N - 
33° 56.979' E) arasında kalan karasularımızda 
3 mil içerisinde (Harita-35-5),

e) İncekumburnu ile Kızılliman Burnu (36° 
04.243' N - 33° 04.708' E) arasında kalan ka-
rasularımızda 2 mil içerisinde (Harita-35-6),

f) Kızılliman Burnu ile Antalya İli, Gazipaşa İl-
çesi Kesik Burnu (36° 09.964' N - 32° 23.418' 
E) arasında kalan karasularımızda 1,5 mil içeri-
sinde (Harita-35-7),

g) Kesik Burnu ile Ege Denizi sınırı arasında 
kalan karasularımızda 2 mil içerisinde (Hari-
ta-35-8),

ğ) Mersin İli Silifke ilçesi Dana Adasında, sa-
hilden itibaren 2 mil içerisinde (Harita-35-9),

uzatma ağları hariç her türlü istihsal vasıtası 
ile karides avcılığı yasaktır.

(3) Akdeniz’de 15 Nisan - 15 Eylül, Ege 
Denizi’nde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri 
arasında uzatma ağları hariç her türlü istihsal 
vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.

(4) Marmara Denizi’nde yapılacak karides 
avcılığına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale 
Boğazlarında, 15 Nisan - 31 Ağustos ve 1 - 31 
Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıta-
sı ile karides avcılığı yasaktır. Ancak 15 Mayıs 
- 1 Ağustos tarihleri arasında uzatma ağları ile 
oluklu karides (P. kerathurus) avcılığı serbesttir. 

b) Marmara Denizi’nde manyat  ile karides 
avcılığı İstanbul ve Çanakkale boğazları ile 
aşağıda belirtilen alanlarda yasaktır.

1) Çanakkale Şevketiye Bozburun Bankını 
(40° 24.308'N- 26° 55.016'E), Şarköy İnce-

burun Fenerini ( 40° 33.526'N- 26° 59.945'E) 
birleştiren hattın batısında kalan alanda (Ha-
rita-49-1),

2) Erdek İlhanköyü (40° 31.424' N - 27° 
43.411 'E),  Ekinlik Adası (40° 32.990' N - 27° 
28.314' E) ve Karabiga Karaburun Feneri (40° 
28.206'N- 27° 15.954'E) ile birleştiren hattın 
güneyinde kalan alanda (Harita-49-2),

3) Mara Burnunu (40° 24.109' N- 28° 
20.724' E), Erdek Kapsül Burnu Feneri (40° 
28.743' N- 28° 02.106' E) ile birleştiren hattın 
güneyinde kalan alanda (Harita-49-3),

4) Gemlik Körfezinde; Sarıburun (40° 
28.390' N - 29° 01. 182' E) ile Kurşunlu Ba-
lıkçı Barınağını (40° 21. 850' N - 29° 02.099' 
E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda 
(Harita-49-4),

5) Yelkenkaya Burnu (40° 45.438' N - 29° 
21.285' E)  ile Çatal Burnunu (40° 42.173' N 
- 29° 22.878' E) birleştiren hattın doğusunda 
kalan alanda (Harita-49-5),

6) Barbaros’u (40° 54.468' N-27° 28.157' 
E), Marmara Ereğlisi Feneri (40° 58.255'N-27° 
58.901'E), Büyükçekmece Değirmen Burnu 
Fenerini (40° 57.938'N-28° 37.333'E) İstan-
bul Maltepe (40° 55.122'N-29° 07.997'E) ile 
birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Ha-
rita-49-6),

c) Marmara Denizinde algarna ile karides av-
cılığı İstanbul ve Çanakkale boğazları ile aşağı-
da belirtilen alanlarda yasaktır.

1) Çanakkale Şevketiye Bozburun Bankını 

(40° 24.308'N- 26° 55.016'E), Şarköy İnce-
burun Fenerini (40° 33.526'N- 26° 59.945'E) 
birleştiren hattın batısında kalan alanda (Ha-
rita-50-1),

2) Erdek İlhanköyü (40° 31.424'N - 27° 
43.411'E),  Ekinlik Adası (40° 32.990'N - 27° 
28.314'E) ve Karabiga Karaburun Fenerini 
(40° 28.206'N- 27° 15.954'E) birleştiren hat-
tın güneyinde kalan alanda (Harita-50-2),

3) Mudanya Buruncu Burnu Feneri (40° 
22.500'N - 28° 40.500'E)  ile Erdek Kapsül 
Burnu  (40° 28.743'N- 28° 02.106'E) Fenerine 
birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Ha-
rita-50-3),

4) Yeşilköy (40° 57.583'N- 28° 48.883'E) ile 
Armutlu Bozburun Feneri  (40° 32.000' N - 28° 
48.883'E) ve Mudanya Buruncu Burnu Fene-
rini  (40° 22.500'N - 28° 40.500'E) birleştiren 
hattın doğusunda kalan alanda (Harita-50-4),

5) Serbest alanlarda, 50 metreden daha sığ 
sularda.

ç) Manyat ve algarna ile karides istihsalinde 
bulunacak balıkçı gemileri için, ruhsat tezke-
resinin verildiği il müdürlüğünden ek-2’de yer 
alan avcılık "İzin Belgesi"nin alınması zorun-
ludur. İzin verilen hedef tür dışındaki türlerin 
avcılığının yapılması yasaktır. Aykırılık halinde 
avcılık izin belgesi iptal edilir. İptal edilen iznin 
geçerli olduğu av dönemi için yeni izin belgesi 
düzenlenmez.

d) Avlanan ürünlerin il müdürlüklerince be-
lirlenecek yerlerden karaya çıkarılması zorun-

ludur.
e) Karides avcılığı 05.00 ile 20.00 saatleri 

arasında yapılır.
f) Kullanılacak algarnanın ağız yüksekliğinin 

en fazla 50 cm. ve tek torbalı olması, omuz ve 
torba kısmında ağ göz açıklığının en az 32 mm. 
ve torba boyunun en fazla 6 kulaç (11 m) ol-
ması zorunludur. 

g) Bir balıkçı gemisi tarafından kullanılacak 
algarnaların sayısı ikiyi, toplam kiriş boyu ise 
10 metreyi geçemez.                                              

ğ) Algarnada çelik halat kullanılması yasak 
olup, kullanılacak halatların çapı 16 mm.’den 
kalın olamaz

h) Manyatların torba ağ göz açıklığı 32 
mm’den küçük olamaz.

Çift kabuklu yumuşakça avcılığı 
MADDE 27 – (1) Beyaz kum midyesine iliş-

kin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir.
a) Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakka-

le boğazlarında, Karadeniz’de Samsun-Ordu 
İl sınırındaki Akçay’ın denize döküldüğü (41° 
08.874' N - 37° 10.112' E) yer ile Gürcistan sı-
nırı arasında kalan karasularımızda Beyaz kum 
midyesi avcılığı yasaktır.

b) Avcılığı açık alanlardan,
1) 1 Ekim 2016-15 Nisan 2018 tarihleri ara-

sında;
-Bulgaristan sınırı ile Rumeli Karaburun (41° 

14.895' N - 29° 05.421' E) arasında kalan ka-
rasularımızda (Harita-51-1),

- Kocaeli ili, Kandıra ilçesinde Kefken Adası 
Feneri (41° 13.017' N - 30° 15.076' E) ile Bar-
tın ili, Kurucaşile ilçesinde Tosun Burnu (41° 
52.000' N - 32° 52.271' E) arasında kalan ka-
rasularımızda (Harita-51-2)

- Samsun İli, Yakakent İlçesinde; Çayağzı 
Burnu (41° 41.040' N - 35° 25.193' E) ile Sam-
sun-Ordu İl sınırındaki Akçay’ın denize dökül-
düğü yer (41° 08.874' N - 37° 10.112' E)  ara-
sında kalan karasularımızda (Harita-51-3)

2) 1 Ekim 2018-15 Nisan 2020 tarihleri ara-
sında;

-Rumeli Karaburun ile Kefken Adası Feneri 
arasında kalan karasularımızda (Harita-52-1),

-Tosun Burnu ile Samsun İli, Yakakent İlçe-
sinde, Çayağzı Burnu arasında kalan karasula-
rımızda arasında kalan karasularımızda (Hari-
ta-52-2),

Beyaz kum midyesi avcılığında bulunulabilir.
c) Beyaz kum midyesi avcılığı, her av döne-

mi için Bakanlıkça belirlenen av kotası kapsa-
mında yapılır. Belirlenen kotadan daha fazla 
miktarda beyaz kum midyesinin avlanması ya-
saktır. Av kotasının ilanı, uygulamasının takibi, 
kullanılacak belgeler ve bu konuda getirilecek 
esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.

ç) Belirlenen av kotasının, avcılığın sona 
ereceği tarihten önce dolması halinde, avcılık 
Bakanlıkça durdurulur. 

d) Beyaz kum midyesi avcılığında bulunacak 
balıkçı gemileri için ruhsat tezkeresinin veril-
diği il müdürlüğünden ek-2’de yer alan avcılık 

"İzin Belgesi"nin alınması zorunludur.
e) Beyaz kum midyesi avcılığında bulunacak 

balıkçı gemilerinde boy uzunluğuna bakılmak-
sızın, avcılık verilerini kaydetmek üzere seyir 
defteri tutulması zorunludur. 

f) Avlanılan beyaz kum midyeleri, sadece il 
müdürlüklerince belirlenen karaya çıkış nokta-
larından çıkarılabilir. 

g) Beyaz kum midyesi avcılığında kullanılan 
algarna ve dreçlerin;

1) Ağız açıklığı 80 cm'den, ağız derinliği 20 
cm'den büyük, torba boy uzunluğu ise 200 
cm'den fazla olamaz. Hidrolik dreçlerin ağız 
açıklıkları 350 cm’den, boyları 300 cm’den faz-
la olamaz. 

2) Dreçlerde ve eleklerdeki metal yuvarlak 
çubuklar arasındaki mesafe 8.5 mm’den küçük 
olamaz. 

ğ) 5 metreden daha sığ sularda her türlü is-
tihsal vasıtası ile beyaz kum midyesi istihsali 
yasaktır.

h) Algarna ve dreç ile beyaz kum midyesi is-
tihsalinde, gemide birden fazla algarna ve dreç 
bulundurulamaz ve kullanılamaz.

(2) Cardium türlerinin avcılığında beyaz kum 
midyesi için getirilen düzenlemeler esas alınır. 

(3) Akivides ve kidonyanın;
a) Bütün karasularımızda, 15 Nisan - 31 

Ağustos tarihleri arasında avcılığı yasaktır.
b) Saros Körfezinde; karasularımızın Çanak-

kale İli sınırları içerisinde (40° 19.095' N- 26° 
13.256' E) ile (40° 33.439'N- 26° 44.845'E) 
koordinat noktaları arasında kalan kısmında 
akivides ve kidonya avcılığı yasaktır. (Hari-
ta-53)

c) Akivides avcılığında kullanılan eleklerde, 
elek göz açıklığı 24 mm'den, kidonya istihsa-
linde kullanılan eleklerde, elek göz açıklığı 30 
mm'den, küçük olamaz.

(4) Tarak ve istiridyenin 15 Nisan - 31 Ağus-
tos tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası 
ile avcılığı yasaktır. 

(5) Kara ve kıllı midyenin;
a) İstanbul Boğazında; Ahırkapı (41°00.448' 

N - 28° 59.174' E) ve Kadıköy İnci Burnu men-
direk fenerini (40° 59.600' N - 29° 00.938' 
E) birleştiren hat ile Paşabahçe Fenerini (41° 
06.982' N - 29° 05.388' E) ve Yeniköy Va-
pur İskelesini (41° 07.392' N - 29° 04.282' 
E) birleştiren hat arasında kalan alanda (Hari-
ta-54-1), 

b) Çanakkale Boğazında, Nara Burnu Feneri 
(40° 11.823' N - 26° 24.093' E) ile Kepez Fe-
neri (Kanlıdere) (40° 05.506' N - 26° 21.816' 
E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan 
alanda (Harita-54-2), 

c) İstanbul Boğazının serbest alanlarında ve 
diğer karasularımızda, 15 Nisan - 30 Haziran 
tarihleri arasında,

avcılığı yasaktır.
(6) Kum şırlanının (tellina);
a) Saros Körfezinde; karasularımızın Çanak-

kale İli sınırları içerisinde (40° 19.095' N- 26° 
13.256' E) ile (40° 33.439' N- 26° 44.845' E) 
koordinat noktaları arasında kalan kısmında 
avcılığı yasaktır. (Harita-53)

b) Avcılığı yalnızca dalma ve toplama yönte-
mi ile yapılır.

c) 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında 
avcılığı yasaktır.

ç) Avcılığında kullanılan eleklerde, elek göz 
açıklığı 1.6 cm’den küçük olamaz.

(7) Yasağın başlamasından itibaren il müdür-
lüklerince stok tespiti yapılan beyaz kum midye-
si, akivides, kidonya, istiridye ve kum şırlanının 
yasak başlama tarihinden sonra en geç 10 gün 
içerisinde işlenmesi veya sevkinin yapılması zo-
runludur. Bakanlık tarafından onaylanan arındır-
ma merkezinde bulunan canlı çift kabuklu yumu-
şakçalar için bu süre Bakanlıkça belirlenir.

(8) Akivades ve kum şırlanı istihsalinde bu-
lunacakların, istihsal edilecek ürünler için dü-
zenlenecek belge taleplerini, istihsal sahasının 
bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine en az bir gün 
önce iletmesi zorunludur. İstihsal faaliyeti, ge-
rek görülmesi halinde İl/ilçe Müdürlüklerinin 
nezaretinde yapılır.
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(9) İzleme ve rutin program sonucu analiz 
sonuçları uygun olmadığı için ürün alımına ka-
patılan çift kabuklu yumuşakça üretim alanları 
ile bu Tebliğ kapsamında açık olup, izleme ve 
rutin program uygulanmayan alanlarda çift 
kabuklu yumuşakça istihsalinde bulunulamaz. 

(10) İzmit Körfezinde; Dil Burnu Fenerini 
(40° 44.430’N - 29° 30.912'E), Dil İskelesi 
Kaba Burnuna (40° 46.010’N - 29° 31.082'E) 
birleştiren hattın doğusunda kalan alanda çift 
kabuklu yumuşakça avcılığı yasaktır. (Hari-
ta-41-3)

 (11) Karasularımızın Balıkesir İli, Ayvalık İl-
çesi sınırları içerisinde kalan kısmında çift ka-
buklu yumuşakça avcılığı yasaktır.

Deniz salyangozu ve deniz patlıcanı avcılığı 
MADDE 28 –(1) Deniz salyangozu avcılığına 

ilişkin düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir. 
a) Aşağıdaki alanlarda deniz salyangozu av-

cılığı her türlü av aracı ve yöntemi ile yasaktır.
1) İzmit Körfezinde; Dil Burnu Fenerini (40° 

44.609' N - 29° 30.962' E), Dil İskelesi Kaba-
burnuna (40° 46.113' N - 29° 31.104' E) bir-
leştiren hattın doğusunda kalan alan (Hari-
ta-55-1),

2) Karadeniz’de; İstanbul boğazı girişin-
deki Rumeli Karaburun (41° 14.895' N - 29° 
05.421' E) ile Anadolu Karaburun (41° 12.941' 
N - 29° 23.321' E) arasında kalan karasularımız 
(Harita-55-2),

3) Ege Denizi ve Akdeniz.
b) Belirtilen yerler dışında kalan karasuları-

mızda dalma yöntemi ile avcılığı serbesttir. 
c) Algarna kullanılarak yapılacak deniz sal-

yangozu avcılığıyla ilgili hususlar aşağıda be-
lirtilmiştir.

1) Algarna ile deniz salyangozu avcılığı, (a) 
bendindeki alanlara ilave olarak Marmara De-
nizi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarında; avcı-
lığa açık alanlarda ise 15 Nisan - 31 Ağustos 
tarihleri arasında yasaktır. 

2) Avcılıkta kullanılacak algarnaların ağız ge-
nişliği azami 3 m, ağız derinliği azami 40 cm, 
torba boyu azami 1 m ve torba ağ göz açıklığı 
72 mm olmalıdır.

3) Algarna ile avcılık sahilden itibaren 500 
metre mesafe içerisinde yapılamaz.

4) Balıkçı gemilerinde birden fazla algarna 
bulundurulamaz ve kullanılamaz

ç) Deniz salyangozu avcılığında kullanılacak 
balıkçı gemileri için, gemi ruhsat tezkeresinin 
verildiği il müdürlüğünden, ek-2’de yer alan 
avcılık "İzin Belgesi"nin alınması, avcılığının 
05.00 ile 20.00 saatleri arasında yapılması 
zorunludur.

d) Deniz salyangozu avcılığında bulunacak 
balıkçı gemilerinde zıpkın bulundurulması ya-
saktır. 

e) Algarna ile avcılığının yasak olduğu dö-
nemde dalma yöntemi ile deniz salyangozu 
avcılığında bulunmak üzere izin almış olan ba-
lıkçı gemilerinde matafara bulunması halinde, 
bunların uçlarının geminin içine dönük olması 
zorunludur.

f) Algarna ile deniz salyangozu avcılığında, 
hedef tür dışındaki türlerin avcılığı yasaktır. 
Aykırılık halinde avcılık izin belgesi iptal edilir. 
İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için 
yeni izin belgesi düzenlenmez.

(2) Deniz patlıcanı avcılığına ilişkin düzenle-
meler aşağıda belirtilmiştir. 

a) Avcılığın yapılabileceği alanlar;
1) Ege Denizi’nde, İzmir Körfezindeki Ar-

dıç Burnu (38° 31.955’ N - 26° 37.525’ E) ile 
Kapan Burnu (38° 32.689’ N - 26° 48.880’ E) 
arasında çekilen hattın güneyinde kalan ka-
rasularımız hariç olmak üzere; İzmir İli, Çeşme 
İlçesi, Karaabdullah Burnu (38° 15,955' N - 26° 
14,373' E) ile Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Eğri-
bucak Burnu (39° 16,399’ N-26° 36,589’ E) 
arasında kalan karasularımız (Harita-56-1),

2) Akdeniz’de, Mersin İli Anamur Burnu (36° 
00.906’N - 32° 48.200’E) ile Seyhan Nehrinin 
denize döküldüğü yer (36° 43.458’N - 34° 
54.420’E) arasında kalan karasularımız (Hari-
ta-56-2).

b) 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında deniz 

patlıcanı avcılığı yasaktır.
c) Deniz patlıcanı avcılığı yalnızca dalma 

yöntemi ile yapılır.
ç) Deniz patlıcanı avcılığında kullanılacak ba-

lıkçı gemileri için Balıkesir, İzmir veya Mersin 
il müdürlüklerinden birine müracaat edilerek, 
ek-2’de yer alan avcılık "İzin Belgesi"nin alın-
ması zorunludur. 

d) İzin almış balıkçı gemilerinde bu faaliyet-
leri sırasında, su altı tüfeği ve deniz patlıcanı 
dışında su ürünleri bulundurulamaz. 

Böcek, istakoz ve mavi yengeç avcılığı 
MADDE 29 – (1) Bütün karasularımızda, 

15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında kalan 
dönem haricinde böcek ve istakoz avcılığı 
yasaktır. Ancak deniz kereviti (Nephrops nor-
vegicus) türünün avcılığında zaman yasağı 
uygulanmaz. 

(2) Gökçeada’nın kuzeyinde, Kömür Burnu 
(40° 09.524' N - 25° 40.588' E) ve Kaşkaval 
Burnu (40°14.479' N - 25°56.556' E) arasın-
da kalan karasularımızda sahilden itibaren 1.5 
mil, adanın diğer taraflarında ise 3 mil içeri-
sinde böcek ve istakoz avcılığı yasaktır. (Hari-
ta-36-9) 

 (3) Karavida avcılığı 15 Nisan-15 Haziran 
tarihleri arasında Antalya İli, Kaş İlçesi dahilin-
deki Kalkan - İnceburun (36° 13.525' N - 29° 
24.860' E) ile Uluburun (36° 07.899' N - 29° 
41.004' E) arasındaki karasularımızda yapıla-
bilir. (Harita-57) Avlanan karavidalar için Kaş 
İlçe Müdürlüğünden ek- 6’da yer alan "Menşe 
Belgesi"nin alınması zorunludur.

(4) 1 Mayıs-30 Eylül tarihleri arasında 
mavi yengeç avcılığı yasaktır. Ancak bu ya-
sak dönemde, il müdürlüklerince belirlenecek 
tarihlerde, il müdürlüklerinden alınacak izin 
kapsamında dalyanlarda mavi yengeç avcılığı 
yapılabilir. 

Ahtapot avcılığı 
MADDE 30 – (1) 15 Nisan-31 Ekim tarihleri 

arasında ahtapot avcılığı yasaktır. 
(2) Tüp, nargile ve benzeri yapay hava kay-

nakları kullanılarak dalma yöntemi ile ahtapot 
avcılığı yasaktır.

Yosun ve sünger istihsali 
MADDE 31 – (1) Yosun istihsali ilgili husus-

lar aşağıda belirtilmiştir.
a) Caulerpa cinsi deniz yosunlarının toplan-

ması, istihsali ve ticareti yasaktır.
b) Gracilaria spp. türü yosunların 1 Nisan - 

15 Temmuz tarihleri arasında istihsali yasak-
tır. 

(2) Sünger istihsali dönem boyunca yasaktır.
Yem amaçlı su ürünleri
Madde 32 (1) Mamun, sulines ve madya gibi 

balık avcılığında yem amacı ile kullanılacak su 
ürünlerini toplayacaklarla ilgili hususlar aşağı-
da belirtilmiştir.  

a) Kıyılardan balıkçı gemisi olmaksızın yem 
amacı ile kullanılacak su ürünlerini toplayacak-
ların bu Tebliğin 46 ncı maddesi kapsamında 
gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat tezkeresi 
sahibi olması ve istihsal edilen ürünlere menşe 
belgesi düzenlenmesi ile ilgili hususlara uyma-
ları zorunludur.  

b) Balık yemi için kullanılacak su ürünleri ile 
bu ürünlerin toplanacağı alanlar ve toplanma 
yöntemi il müdürlüklerince belirlenir. Belirle-
nen ürünler ile yerler dışındaki alanlardan ürün 
toplanması yasaktır. İl müdürlükleri günlük 
toplanacak miktar, yöntem ve zamana ilişkin 
hususlarda düzenleme yapmaya yetkilidir.  

BEŞİNCİ BÖLÜM
Dalyan ve Lagünlerle İlgili Düzenlemeler
Dalyan ve lagünlerde avcılık
MADDE 33 – (1) Lagün ve dalyan ağızlarının 

il müdürlüklerince belirlenen ve ilan edilen za-
manlarda açık tutulması zorunludur. 

(2) Lagünlere ve dalyanların kuzuluklarına 
gelen yumurtalı kefallerin %10’unun il müdür-
lüğü görevlilerinin nezaretinde deniz tarafına 
salınması mecburidir.

(3) Lagünlerin ve dalyan kuzulukların çit ara-
lıkları dik konumda 3 cm’den az olamaz.

(4) Lagün ve dalyan ağızlarının açık olduğu 
tarihlerde ağızdan itibaren 1 mil, kapalı olduğu 
tarihlerde 500 m yarıçaplı mesafe içerisinde 
su ürünleri istihsali yasaktır.

(5) Bafa lagün gölünde yılan balığı hariç, 1 
Mayıs-31 Temmuz tarihleri arasında su ürün-
leri avcılığı yasaktır.

(6) Köyceğiz Dalyanını Akdeniz’e bağlayan 
kanalın başladığı İztuzu Sahilinde, Akiye Burnu 
(36° 47.945’N - 28° 35.671’E) ile Kamışlı Yalı 
Zeytin Horozu Kayalığı (36° 46.320’N - 28° 
37.070’E) (Harita-58)  koordinatlarını birleşti-
ren hattın doğusunda kalan sahada su ürünleri 
istihsali yasaktır. 

(7) Çökertme dalyanlarının 500 metrelik me-
safesine 08.00-13.00 saatleri arasında uzat-
ma ağları atılması yasaktır.

(8) Bakanlıktan izin almış mevcut çökertme/
kaldırma ağları dışında yenilerinin kurulması 
yasaktır.

(9) Lagünlerde ışık ve zıpkın kullanılarak su 
ürünleri avcılığı yapılması yasaktır.

(10) Daha önce izin verilerek faaliyetine de-
vam eden mevcut ağ dalyanları dışında, yeni 
ağ dalyanlarının kurulması yasaktır. Bakanlık 
izni ile kurulmuş dalyanların şıra dalyanı olarak 
kullanılması ve işletilmesi yasaktır. 

(11) Dalyanlar bu Tebliğ ile getirilen tür, boy 
ve zaman yasaklarına uymak zorundadırlar.

(12) İstanbul ve Çanakkale Boğazlarındaki 
dalyanların 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasın-
da ağlarının takılması ve faaliyette bulunması 
yasaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Deniz ve İçsularla İlgili Diğer Hükümler 
Nakil belgesi düzenlenmesi
MADDE 45-(1)Denizlerden ve içsulardan av-

cılık yolu ile elde edilen su ürünlerinin, karaya 
çıkış noktalarından itibaren ilk satışının yapıl-
dığı yere, toptan satış merkezi, su ürünleri hali, 
soğuk hava deposu ve işleme tesisine naklin-
de ek- 8’de yer alan “Nakil Belgesi”nin alınması 
zorunludur. 

(2) 50 kg ve daha az miktardaki su ürünleri 
için nakil belgesi aranmaz.

(3) Menşe Belgesi istenen ürünler için dü-
zenlenen menşe belgesi nakil belgesi yerine 
geçer. Bu ürünler için ayrıca nakil belgesi dü-
zenlenmesi gerekli değildir.

(4) Nakil belgesi il/ilçe müdürlükleri tarafın-
dan düzenlenir. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü, nakil belgesi düzenleme yetkisini, 
il/ilçe müdürlüklerinin yetkisi saklı kalmak şar-
tıyla su ürünleri kooperatif, birlik, üretici birlik-
leri veya üst birliklerine verebilir. 

(5) Nakil belgelerinin geçerlilik süresi, belge 
üzerinde belirtilen nakil saatinden başlamak 
üzere 24 saattir.

Özel Ürün Menşe Belgesi
MADDE - 46 (1) Kurbağa, sülük, kara sal-

yangozu ve yem amaçlı su ürünleri istihsal 
edeceklerle ilgili düzenlemeler aşağıda belir-
tilmiştir.

a) Kurbağa, sülük, kara salyangozu ve yem 
amaçlı su ürünleri istihsal edeceklerin, istihsal-
de bulunacakları yerdeki il müdürlüğüne baş-
vurarak, gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat 
tezkeresi alması zorunludur.

b) Düzenlenen ruhsat tezkerelerinde istih-
salde bulunulacak tür bilgisinin yer alması zo-
runludur. Bu belge ile başka illerde de istihsal 
faaliyetinde bulunulabilir.

c) Bu madde kapsamında istihsalde bulunan 
kişilerin, istihsal ettikleri ürünleri için ek-7’de 
yer alan “Özel Ürün Menşe Belgesi”ni düzenle-
mesi, düzenledikleri menşe belgelerini istihsa-
lin yapıldığı yerdeki il/ilçe müdürlüğüne ibraz 
ederek Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) ka-
yıt ettirmesi zorunludur. 

ç) SUBİS’e kaydı yapılan menşe belgeleri, 
il/ilçe müdürlüklerince “Kaydedilmiştir” notu 
düşülerek, onaylanıp mühürlenir. Onaylanan 
belgenin aslı ürün beraberinde, bir örneği ise 
onaylayan il/ilçe müdürlüğünde kalır.

d) Onaylanmış menşe belgesi bulunmayan 
kurbağa, sülük, kara salyangozu ve yem amaçlı 
su ürünlerinin nakli yasaktır.

e) Bu madde kapsamında istihsal edilen 
ürünlerin su ürünleri işleme ve değerlendir-
me tesislerine gitmesi halinde, tesisler gelen 
ürünler için menşe belgesindeki bilgileri esas 
alarak, SUBİS’ten satış bildirimi düzenlemek 
zorundadır.

Diğer genel hükümler 
MADDE 47 – (1) Gemiler için verilen ruhsat 

tezkeresine ait ruhsat numarasının, plaka ola-
rak gemiye yazılması ve görülebilecek şekilde 
bulundurulması zorunludur.

 (2) Uzatma ağı, parekete gibi pasif avlanma 
araçlarında ait olduğu balıkçı gemisinin ruhsat 
kod numarasını gösterir bilginin yer alması 
zorunludur. Bu bilgi, şamandıra veya avlan-
ma aracının görülebilir bir yerine takılacak bir 
plaka veya benzeri bir materyale silinmez ve 
okunacak şekilde yazılmak suretiyle belirtilir.

(3) Ruhsat tezkeresi sahibi gerçek kişiler 
yalnızca Bakanlıkça ruhsatlandırılmış balıkçı 
gemilerinde avcılık faaliyetinde bulunabilir. 
Ruhsat tezkerelerinde belli bir türe yönelik 
avcılık yapacağı belirtilenler, balıkçı gemisi ol-
maksızın, belirtilen türlere yönelik istihsal faa-
liyetinde bulunabilir.

(4) Bakanlıkça su ürünleri avcılığı yapmak 
üzere ruhsat tezkeresi düzenlenmemiş gemi-
lerde, ticari amaçlı avcılıkta kullanımına izin 
verilen avlanma araçları bulundurulamaz. 

(5) Ruhsat tezkeresi askıya alınmış olan 
balıkçı gemilerinin, 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanunu kapsamında getirilmiş düzenlemelere 
aykırılıklarının tespiti halinde,  idari yaptırımlar 
askıya alınma işlemi dikkate alınmaksızın uy-
gulanır.

(6) Bakanlıkça yardımcı balıkçı gemisi olarak 
ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemileri 
avcılık faaliyetinde bulunamaz. Bu gemilerde 
bom direği, power – bloc, matafara, ırgat gibi 
avcılıkta kullanılacak hiçbir alet ve ekipman 
bulunamaz. 
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(7) Yardımcı balıkçı gemisi olarak ruhsat tez-
keresi düzenlenmemiş gemiler balık naklinde 
kullanılamaz.

(8) Gerekçeleri Bakanlıkça uygun görülenler 
hariç olmak üzere, faaliyetlerinin izlenebilmesi 
ve kayıtlarının tutulabilmesi amacıyla Bakan-
lıkça istenen gemi izleme ve kayıt cihazlarını 
bulundurmayan balıkçı gemilerine avcılık “İzin 
Belgesi” ve " Özel Tüketim Vergisi İndirilmiş 
Yakıt Alım Belgesi" düzenlenmez, ruhsat tez-
kerelerinin vize işlemleri yapılmaz.

(9) Su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsat-
landırılmış 12 metre ve daha büyük boydaki 
balıkçı gemilerinin sahiplerinin/donatanlarının, 
Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre, 1380 
sayılı Su Ürünleri Kanununun 28 inci madde-
si gereğince, yaptıkları avcılık ve avladıkları 
türlere ilişkin kayıtları için il müdürlüklerinden 
alacakları seyir defterini tutmaları ve istenilen 
şekilde Bakanlığa vermeleri zorunludur. Ba-
kanlıkça ihtiyaç duyulması halinde, daha küçük 
boydaki balıkçı gemileri için de seyir defteri 
tutma zorunluluğu getirilebilir.

(10) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, 
uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı, zehirleyici, aşın-
dırıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş ki-
reç, balık otu benzeri maddeler ile su ürünleri 
avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve 
av mahallerinde bulundurulması yasaktır. 

(11) Tüp, nargile, maske, zıpkın ile dalış ya-
pılarak, şnorkel ve sualtı tüfekleri kullanılarak 
su altında ticari amaçla balık avcılığı yasaktır. 
Dalma yöntemi ile balık dışındaki su ürünleri 
istihsali yapacak olanların, 2/9/1997 tarihli 
Resmî Gazete’de yayımlanan Profesyonel Su-
altı Adamları Yönetmeliği kapsamında alınmış 
olan dalış belgesine sahip olmaları zorunludur. 

(12) Dalma yöntemi ile yapılacak avcılıkta 
kullanılan kompresör, nargile donanımı gibi 
ekipmanlar ile dalış tüplerinin, dalma yöntemi 
ile avcılık yapmak üzere izin belgesi almamış 
olan balıkçı gemilerinde bulundurulması ya-
saktır. İzin belgesi alan balıkçı gemilerinde ise 
sadece dalma yöntemi ile avcılık yaptıkları za-
manlarda bulundurulabilir. Dalma yöntemiyle 
avcılığına izin verilen tür dışında başka türlerin 
avlanması durumunda izin belgesi iptal edilir. 
İptal edilen iznin geçerli olduğu av dönemi için 
yeni izin belgesi düzenlenmez.

(13) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av 
aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarın-
da bulundurulması ve su ürünleri avcılığında 
kullanılması yasaktır.

(14) Yetiştiricilik yoluyla elde edilen su 
ürünleri, belgelenmeleri şartıyla boy, zaman 
ve yer yasaklarına tabi değildir.

(15) Yetiştiricilik tesislerinin bulunduğu alan-
larda, kafeslerin çevresindeki 200 metrelik sa-
hada, her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.

(16) Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yap-
mak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça 
izin verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira 
müddetince kiracı dışında avcılık yapılması ya-
saktır. Kiralanmış alanlarda yapılacak istihsalle 
ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir. 

 (17) Balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara 
uğraması ya da deniz kazaları gibi çeşitli olay-
lar sonrası talep edilmesi halinde, yasak zaman 
ve yerlerde istihsal vasıtalarının kullanımına 
Bakanlıkça izin verilebilir. İzin verilen alanda, 
süresi belirtilmek suretiyle diğer balıkçılık faali-
yetlerine sınırlama veya yasaklama getirilebilir.

(18) Devletin hüküm ve tasarrufu altında 
veya Hazinenin mülkiyetinde olan veya Dev-
let Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce işletilen bü-
tün istihsal sahalarında su ürünleri yönünden 
yapılacak her türlü bilimsel, teknik etüt ve 
araştırmalar ile dip trolü, elektrik cereyanı ve 
elektroşok veya yasak vasıta ve usulleri kulla-
nacak olanlar ile bu alanlarda her nevi üretim 
ve ıslah çalışmaları yapacak olanlar, bu faali-
yetlere başlamadan önce Bakanlığın iznini al-
mak zorundadırlar.

(19) Ek-9’daki listede yer alan akarsuların 
denize karıştıkları yerler merkez olmak üzere, 
denize ve akarsu yönüne doğru 500 metre 
yarıçaplı sahalarda su ürünleri avcılığı yasaktır. 

(20) Av yasağı döneminde avlanmış ürünler-
le ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Avlanma yasağı süresince istihsali ya-
saklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa 
olsun satışı, nakli ve imalatta kullanılması ya-
saktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa 
sunulacak ürünler ile işleme, değerlendirme ve 
muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasa-
ğın başlamasından itibaren en geç 24 saat içe-
risinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerde-
ki il/ilçe müdürlüğüne başvuru yapılarak stok 
tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti 
yaptırılan su ürünleri, il/ilçe müdürlüğünden 
izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakle-
dilemez ve ihraç edilemez.

b) Avlanma yasağından önce stoklanmış su 
ürünlerinin yasak dönemdeki ihracatında, stok 
tespitini yapan il/ilçe müdürlüğünden ihracat 
izni alınması zorunludur.

c)  Yasak olmayan yer ve zamanlarda istihsal 
edilen su ürünlerinin yasak yerlere nakledile-
bilmesi için avlanmanın yapıldığı yerin il veya 
ilçe müdürlüğünden ek-6’da yer alan “Menşe 
Belgesi”nin alınması ve istenildiğinde ilgililere 
gösterilmesi zorunludur.

ç) Menşe belgesi alınarak, avcılığın yasak 
olduğu yerlere sevk edilen su ürünleri için, 
satışın yapılacağı yerin il/ilçe müdürlüğünden 
ayrıca izin alınması zorunludur. Menşe belgeli 

bir ürünün birden fazla yere dağıtımı, ek-10’da 
yer alan “Dağıtım/Satış Belgesi” ile gerçekleş-
tirilir.

(21) Bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama 
ve yükümlülüklere aykırı olarak elde edilen 
ürünler için menşe/nakil belgesi düzenlenmez.

(22) Su ürünlerinin ülke çapında kontrolü-
nün sağlanabilmesi için, damızlık, yumurta, lar-
va, yavru ve anaçlarla sulardaki bitkilerin nakli, 
istihsal yerlerinde avlanması, toplanması ve 
sulara bırakılması Bakanlığın iznine bağlıdır.

 (23) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama 
ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye 
Bakanlık yetkilidir. Mülki idareler, diğer bakan-
lıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel 
kişiler bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal 
afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık ve benze-
ri) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykı-
rı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan 
edemezler.

(24) Deniz balıklarının üremek ve beslenmek 
için girdiği dalyan, lagünler, mansap yerleri ve 
bunun gibi kıyı alanlarında her türlü yavru ba-
lık toplanması yasaktır.

(25) Bakanlık görevlileri ile Bakanlıkça bilim-
sel amaçlı çalışmalar için görevlendirilenler, bir 
izine gerek kalmaksızın, balıkçı gemilerinde su 
ürünleri istihsaline ilişkin inceleme ve gözlem-
ler yapmak amacı ile bulunabilir. Bu görevlilere 
gerekli kolaylığın sağlanması zorunludur.

Denizlerle ilgili diğer hükümler 
MADDE 48 – (1) Trol gemilerinde su üstü 

radarı veya GPS gibi mevki konumlandırıcı ci-
hazlar bulundurulması zorunludur. Boyu 12 
metreden küçük balıkçı gemilerinde su üstü 
radarı bulundurulması yasaktır. 

(2) Marmara Denizinde su ürünleri avcılığın-
da frekans çıkışı 20 Khz (dahil) ve daha aşağı 
olan sonarların kullanılması yasaktır. İstanbul 
ve Çanakkale boğazlarından, Marmara Deni-

zine girecek olan 20 Khz’den (dahil) küçük 
sonarlara sahip tekneler, sonarlarını il müdür-
lüklerine mühürletmek, çıkışlarında müracaat 
ederek açtırmak zorundadırlar.

(3) Su ürünlerinin ve yaşama ortamlarının 
korunması amacıyla Marmara Denizinde I (a) 
grubu maden çıkarılması yasaktır. 

(4) Münhasır ekonomik bölgede ve ulusla-
rarası sularda avlanılacak su ürünlerinin cins, 
çeşit, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları, avla-
nabilir miktarları, zamanları ve istihsalde kulla-
nılacak vasıtaların haiz olmaları gereken asgarî 
vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve 
esasları ile diğer faaliyetler Bakanlıkça tespit 
edilir.  Başka ülkenin Münhasır Ekonomik Böl-
gesinde yada karasularında avcılık yapacaklar 
Bakanlıktan izin almak zorundadır.

(5) Bakanlıkça farklı bir düzenleme yapılarak 
ilân edilmediği sürece, bu Tebliğ ile karasuları-
mız için getirilen düzenlemeler, bu suların bi-
tişiğindeki uluslararası sularda da aynı şekilde 
uygulanır.

(6) Uluslararası sularda av yapacak olan ge-
miler yer ve zaman olarak yasak bölgelerden 
geçerlerken, kanunlarda belirtilen tedbirler 
haricinde, Bakanlıkça belirlenecek esaslara uy-
mak zorundadırlar. 

(7) Yaptıkları anlaşmalar çerçevesinde di-
ğer ülke karasularında avcılık yapacak balıkçı 
gemileri için Bakanlıktan izin alınması, istihsal 
edilen ürünlerin belirtilen esaslar doğrultusun-
da, izinlerinde gösterilen limanlardan çıkarıl-
ması zorunludur.

(8) Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barın-
ma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişin-
deki mendireklerin başından itibaren 100 m 
yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır.

(9) Hassas ekosistemlerin korunması ve 
balıkçılığın geliştirilmesi amacıyla kaynakların 
üretimini arttırmak ve desteklemek için tasar-
lanıp zemine yerleştirilen sucul canlılara özel 
yapay barınaklar olan yapay resiflerin, deniz 
ve içsulara bırakılması, tesis edilmesi Bakanlık 
iznine tâbidir.

(10) Avlanma yasağı süresince gemilerde ve 
istihsal yerlerinde istihsal vasıtaları bulundu-
rulamaz. Ancak yasak zaman ve yerlerden ge-
çiş için il müdürlüklerinden izin alan gemilerde 
bu hüküm uygulanmaz. 

(11) Birincil ve/veya ikincil av araçları trol 
veya gırgır olarak tanımlanmış balıkçı gemi-
lerinin, bu av araçlarının her ikisinin karasula-
rımızda kullanımının yasak olduğu dönemde, 
Bakanlık izni haricinde başka istihsal vasıtala-
rıyla avcılık yapması yasaktır. 

(12) Deniz ürünleri yetiştiriciliği yapılan ku-
luçkahanelerin, denizden su alım sistemine 
su alım noktalarından itibaren 500 metre ya-
rıçaplı mesafede, su ürünleri avcılığı yasaktır.

(13) Karides, deniz salyangozu ve midye av-
cılığı için özel avcılık izni almış gemiler hariç, 
12 metrenin altındaki gemilerde vinç, çelik ha-
lat, bom direği bulundurulması yasaktır.

İçsularla ilgili diğer hükümler 
MADDE 49 – (1) Balıkçı gemisine ihtiyaç 

duyulmadan istihsal yapılan sülük, kurbağa, 

kara salyangozu gibi türler hariç olmak üzere, 
içsularda kiralama yapılmaksızın ticari amaçlı 
su ürünleri avcılığı yasaktır. Kiralama işlemleri 
devam etmekte olan, ihalesi yapılmamış veya 
kiralama işlemleri bitmemiş istihsal sahaların-
da kiralama işlemi kesinleşinceye kadar ticari 
olarak su ürünleri avcılığı yapılamaz.

(2) Teknik Şartnamelerinde yer verilmesi 
şartıyla, su ürünleri istihsal hakkı kiraya ve-
rilen alanlarda belge düzenlenmesi gereken 
asgari ağırlığa ilişkin farklı düzenlemeler yapı-
labilir.

(3) Kiralanmış alanlardaki istihsal hakkı, ki-
ralayan müstecire aittir. Bu alanlarda müstecir 
tarafından İl Müdürlüğüne bildirilen ve ruhsat 
tezkeresi düzenlenen balıkçı gemileri ile avcı-
lık faaliyetinde bulunulabilir.

(4) İçsularda trol ve gırgır ağları ile avcılık 
yapılamaz.

(5) Avlanma yasağı süresince gemilerde ve 
istihsal yerleri civarında istihsal vasıtası bu-
lundurulamaz.

(6) Göletlerde yapılacak avcılıkla ilgili husus-
lar aşağıda belirtilmiştir.

a) Göletlerde ticari amaçlı su ürünleri avcılığı 
yapılması yasaktır. Göletler sadece onaylan-
mış ve izin verilmiş projeler için kiraya verilebi-
lir. Projeye dayalı olarak üretime açılan gölet-
lerde yapılacak üretim ile ilgili esas ve usuller 
Bakanlıkça belirlenir.

b) Projeye dayalı olarak kiraya verilen gölet-
lerde yapılacak ticari amaçlı su ürünleri avcılığı, 
su ürünleri ile ilgili zaman, boy ve tür bakımın-
dan getirilen düzenlemelere tabidir. 

(7) Akarsularda ticari amaçlı su ürünleri av-
cılığı yapılması yasaktır. Bu yerler ticari amaçlı 
su ürünleri avcılığı için kiraya verilemez. Ancak 
ülke sınırını oluşturan akarsular ve göllerde 
Bakanlığın belirleyeceği esaslar çerçevesin-
de ticari amaçlı su ürünleri avcılığına istisnai 
olarak izin verilebilir. Bakanlıkça belirlenecek 
esaslar, bu Tebliğ ile getirilen genel düzenle-
melerden farklı olarak zaman, tür, büyüklük, 
miktar ve kullanılacak istihsal vasıtaları açısın-
dan farklılıklar içerebilir.

(8) İçsularda kullanılacak ağların asgari vasıf 
ve şartları il müdürlüklerince belirlenir ve ilan 
edilir. Asgari vasıf ve şartları belirlenenlerin 
dışındaki ağların kullanılması yasaktır.

(9) Bakanlık izni olmadan içsularda, gümüş 
balığı avcılığı dışında ığrıp ve manyat ağları ile 
avcılık yapılması yasaktır.

(10) Tüm içsularda, su ürünleri avcılığının 
yasak olduğu dönemlerde balıkçı gemilerinin 
karaya çekilmesi zorunludur. Balıkçı gemile-
rinin karaya çekileceği yerler, gerektiğinde il 
müdürlüklerince de belirlenebilir.

(11) İçsularda balıkçılık faaliyetinde bulun-
mak üzere ruhsatlandırılmış balıkçı gemileri-
nin, ruhsatlandırıldığı istihsal sahası dışında 
avcılık faaliyetinde bulunması yasaktır. 

(12) Doğal göl, baraj gölü, gölet, depolama, 
akarsu ve bu gibi su ürünleri istihsal yerlerinde 
sulama için kullanılan her türlü kanal ve arkla-
rın başlangıç ve bitiş kısımlarına balık kayıpla-
rının önlenmesi için Bakanlıkça izin verilenler 
dışında, su ürünlerinin göçlerine, geçişlerine 
ve gelişimlerine mani olacak şekilde ağ, bent, 
çit ve benzeri engeller koymak yasaktır.

(13) Av yasağından önce avlanılan ve stok 
tespiti yaptırılan içsu balıklarının, yasağın başla-
masından itibaren en geç 7 gün içerisinde satışı, 
nakli, pazarlanması ve işlenmesi zorunludur.

(14) Yavru hariç, canlı su ürünleri stoklamak 
amacıyla ticari olarak her türlü gölet, havuz ve 
livar yapılması il müdürlüklerinin iznine bağlıdır.

(15) İçsularda avlanmış olan balıkların Ba-
kanlık izni haricinde canlı olarak taşınması ve 
nakledilmesi yasaktır.

(16) DSİ Genel Müdürlüğünce işletilen bü-
tün istihsal yerlerinde etüt, inceleme ve araş-
tırmalar yapmak üzere görevlendirilen kurum 
personeli için, bu görevleri süresince Bakanlık-
tan ayrıca bir izin alınması zorunlu değildir.

* Tebliği özetidir. Tebliğin tamamına www.sur.
coop internet adresimizden ulaşabilir veya Sür-
Koop Merkez Birliği’nden detaylı bilgi alabilirsiniz.
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Türkiye’nin Her sahil Kesiminde 
Balıkçılar “Vira Bismillah” Dedi

İSTANBUL
İstanbul’da balıkçılar "Vira Bismillah" dedi. 1 

Eylül Su Ürünleri Av Sezonu açılışı kapsamın-
da Rumeli Fenerinde düzenlenen programa 
katılan ve deniz yoluyla gelen, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’i iskelede İstan-
bul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte çok 
sayıda balıkçı karşıladı. Karadeniz halk Oyunla-
rı gösterileriyle başlayan programda, katılımcı-
lara ekmek arası balık ikram edildi. Programda 
yapılan konuşmaların ardından Bakan Çelik ve 
protokol üyeleri ‘Vira Bismillah’ diyerek açılış 
kurdelesini kesip, Su Ürünleri Avlanma sezo-
nunu başlattı.

Balıkçıların teknelerindeki sirenlerle eşlik et-
tiği açılış programından sonra balıkçıların gece 
12 gibi denize açıldılar.

MUĞLA
Balıkçılık sezonu, Güllük'te 31 Ağustos 

günü balıkçı barınağında düzenlenen tören-
le açıldı. Ev sahipliğini Güllüklü balıkçılarla 
birlikte,Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Mer-
kez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkanı Ramazan 
Özkaya'nın yaptığı açılışa,  Milas Kaymakamı 
Fuat Gürel, Muğla Bölgesi Su Ürünleri Koo-
peratifleri Başkanı Serhat Kozinoğlu, Muğla İl 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Nazif Ekici, 

İlçe Jandarma Alay Komutanı Binbaşı Halit Çal-
muk, Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep 
Mat ve yurttaşlar katıldı.

Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı 
ile başladı. Milas Folklor Araştırma Derneği 
(MİFAD)'nin halk oyunları gösterisinin ardın-
dan, açış konuşmalarına geçildi. Bu arada 
balıkçılar tarafından ızgarada pişirilerek ek-
mek arasında dağıtılan balıklar için de kuyruk 
oluştu. Serhat Kozinoğlu'nun konuşmasından 
sonra, söz alan Sür-Koop Genel Başkanı Özka-
ya, balıkçılıktan 350 bin kişinin dolaylı, 50 bin 
kişinin de doğrudan ekmek yediğini anımsa-
tarak, Türkiye'deki kişi başına ortalama balık 
tüketiminin yıllık 6 kilogramdan 12 kilograma 
çıkarılması gerektiğini kaydetti.

"Ne kadar çok pazar o kadar iyi kazanç"
Özkaya, sektörün kadük olan yasasının 

yenilenmesinin ve 1380 Sayılı Su Ürünleri 
Yasası'nın bir an önce çıkarılmasının şart ol-
duğunu söyledi. Özkaya, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: "Kayıt dışı avcılık nedeniyle 670 
ton toplanan lagos 120 bin tona düşmüş gö-
rünüyor. Lütfen yakaladığınız balıkları kayıt 
altına alın. Avlanma planı buna göre yapılacak. 
Karadeniz'de 750 bin ton hamsi avlanıyor, 
kota gelince 180 bin ton olacak. Avlanan mik-
tar yanlış bildirildiği için, avlanma oranı düşü-
rülüyor... BAGİS, yani Balıkçı Gemilerini İzleme 
Servisi aygıtı tüm balıkçılık teknelerine takıldı. 
Bunu tüm balıkçılar 24 saat açık tutmak zorun-
dadır... Ne kadar çok balık o kadar para değil; ne 
kadar iyi pazar, o kadar iyi kazanç demeliyiz."

Kaymakam Fuat Gürel de balıkçıların konu-
lan kurallara, özellikle balık boylarıyla ilgili kı-
sıtlamalara uymaları gerektiğini söyledi. Diğer 
konuşmacılar gibi Milas – Güllük'ün balıkçılık 
açısından önemini vurgulayan Gürel şöyle ko-
nuştu: "Kültür balıkçılığı açısından da gelişmiş 
bir merkezde açılışın yapılması bizi mutlu etti. 
Hayırlı, bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Vira 
Bismillah diyorum."

Çekişmeli temsili balık mezatı
Konuşmalar sonrasında, temsili balık meza-

tı yapıldı. Oldukça çekişmeli geçen mezatta, 
ilk satılan levrek 290 liraya, 2 kilogram mırmır 
310 liraya alıcı bulabildi. 10 kiloluk son kasanın 
satışından sonra, Muğla İl Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Müdürü Nazif Ekici ve Kaymakam Gü-
rel, protokoldekilerle birlikte açılış kurdelesini 
keserek, hazırda bekleyen balıkçı teknelerinden 
birine bindiler. Balıkçı teknesiyle yapılan geziye, 
kalabalık bir yurttaş topluluğu da katıldı.

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki balıkçı ba-
rınağında düzenlenen törene, Çanakkale Valisi 
Hamza Erkal, AK Parti Grup Başkanvekili Bü-
lent Turan, Çanakkale Su Ürünleri Kooperatif-
leri Bölge Birliği Başkanı Hasan Uysal, İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Karadağ 
ile balıkçılar katıldı.

Burada bir konuşma yapan Turan, Çanakkale' 
nin balıkçılık konusunda deneyimli bir kent ol-
duğunu belirterek, bu yıl sezon açılışını dualarla 
yaptıklarını, bol mahsul beklediklerini bildirdi.

Turan, "Böyle güzel bir sahilde böyle güzel 
bir günde hep beraber 'Vira Bismillah' demek 
için buradayız. Ümit ediyoruz, dua ediyoruz bu 
yıl balık sezonu bir öndeki yıldan daha güzel 
daha bereketli daha sağlıklı olsun. Kazasız be-
lasız, bol balıklarla bol kazançlarla dönmeye 
vesile olsun inşallah." dedi.

SİNOP

Sinop'ta balıkçılar av sezonunu kurban 
keserek açtı.

Sinop'ta da balıkçılar "Vira Bismillah" deme-
den önce tören düzenlendi.

Kurban ve pasta kesilen törenin ardından 
balıkçılar, denize açıldı.

Sinop Limanı'nda düzenlenen törene Vali 
Kemal Cirit, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım 
Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, 
Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Beşiktaş 
Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve çok sa-
yıda balıkçı katıldı.

Ordu Fatsa'da "Vira bismillah" diyen balık-
çılar denize açıldı

Av yasağının kalkması ile birlikte "Vira bis-
millah" diyen balıkçılar için Ordu'nun Fatsa il-
çesinde de tören düzenlendi.

İlçeye bağlı Yalıköy Mahallesi'ndeki limanda 
düzenlenen törende konuşan Ordu Gıda Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Ersin Soydan, 
balıkçılara bol ve bereketli bir av sezon geçir-
meleri dileğinde bulundu.

Yalıköy Su Ürenleri Kooperatif Başkanı Ef-
tal Mutlu da yeni sezondan umutlu oldukları-
nı dile getirdi. Palamudun bu yıl bol olmasını 
beklediklerini ifade eden Mutlu, hamsinin ise 
az olabileceğini söyledi.

Mutlu, geçen yıl hamsiden yana yüzlerinin 
güldüğünü belirterek, "İnşallah bu sezon de-

nizden bol rızık alırız." diye konuştu.
Konuşmaların ardından balıkçılar, ‘Vira bis-

millah’ diyerek denize açıldı.
Tekirdağlı balıkçılara davul ve klarnetli uğur-

lama
Tekirdağ'da, yeni av sezonu açılış töreninin 

ardından balıkçılar, "Vira Bismillah" diyerek de-
nize açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 2016-
2017 Su Ürünleri Av Sezonunun açılışı dola-
yısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barına-
ğında tören düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, törende 
yaptığı konuşmada, kentte balıkçılıkla birçok 
kişinin uğraştığını belirterek, bütün balıkçılara 
bol ve bereketli bir av sezonu diledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 
Albayrak ile Süleymanpaşa Belediye Başkanı 
Ekrem Eşkinat da balıkçıların bol ve bereketli 
bir yıl geçirmelerini istediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından barınakta demirli 
gırgırların yanına gelen Roman vatandaşların, 
davul ve klarnet eşliğinde dokuz sekizlik ritim-
le çaldıkları parçalara törene katılanlar da eşlik 
etti.

Oynanan oyunların ardından tekneler, havai 
fişekler eşliğinde 4,5 aylık av yasağının ardın-
dan Marmara Denizi'ne açıldı.

TRABZON
Trabzon’da 2016-2017 balıkçılık av sezonu 

Çarşıbaşı ilçesinde düzenlenen törenle açılır-
ken, temsili olarak denize ağ bırakma işlemi 
hava şartları yüzünden yapılamadı. Çarşıbaşı 
Limanı’nda düzenlenen törene Trabzon Vali-
si Yücel Yavuz, AK Parti Trabzon Milletvekili 
Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İstanbul Millet-
vekili Fatma Benli, Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Seyfullah Kınalı, İl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Cahit Gülbay, Balıkçılık 
ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve 
Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Dr. Erdinç Güneş, 
Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Ensti-
tüsü Müdürü Doç. Dr. İlhan Aydın, İl Emniyet 
Müdürü Murat Köksal, Çarşıbaşı Kaymakamı 
Hakan Hakyemez, Çarşıbaşı Belediye Başkanı 
Çoşkun Yılmaz, Doğu Karadeniz Su Ürünleri 
Başkanı Ahmet Mutlu,Trabzon Büyükşehir 
Belediye Meclis Üyesi Hakan Kocaman, ba-
lıkçı kooperatifi üyeleri ile balıkçılar katıldı. İl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cahit Gül-
bay törende yaptığı konuşmada, Karadeniz’in 
ülkemiz su ürünlerinin yarısından fazlasının 
üretildiği bir deniz olduğunu belirterek, “Ham-
si Karadeniz’deki doyuruculuğun, bereketin 
simgesidir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülke-
mizde yaklaşık 110 km’lik kıyı şeridine sahip 
Trabzon’da bin 68 adet 5 ile 50 metre arası 
balıkçı gemisi; 25 adet yardımcı gemi ve 4 bin 
931 balıkçı tayfası ile ülkemiz karasularında 
ve uluslararası sularda balıkçılık sektörüne 
önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca il mü-
dürlüğümüzce ruhsatlandırılan 4 bin 28 adet 
amatör balıkçı denize ve iç sularda sportif 
amaçlı balıkçılık yapmaktadır. Su ürünleri mev-
zuatı ile getirilen zaman, boy ve diğer yasakla-
rın amacı balık varlığını korumak, sürdürülebilir 
bir balıkçılığı sağlayarak hem sektörde çalışan-
ları hem de tüketiciyi korumaktır. Bölgemiz 
balıkçısının da bu uygulamalara titizlikle riayet 
ederek kendilerine 79 milyon kişi tarafından 
emanet edilmiş olan denizlerimizi koruyaca-
ğından eminiz. 1 Eylül 2016 tarihinde başla-
yacak olan 2016-2017 yeni Balıkçılık av sezo-
nunun bereketli ve kazasız geçmesini dileriz” 
dedi. Trabzon Valisi Yücel Yavuz da sezonun 
bereketli geçmesi dileğinde bulunarak “İlimiz, 
bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir faaliyette 
yine bir aradayız. Balıkçılık zor bir iştir. Denizin 
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Ulusal Denizcilik ve Balıkçılık Bayramı 
İzmir’de Gerçekleşti
Merakla beklenen Ulusal Deniz ve Balıkçılık Bayramı, 05.08.2016 

tarihinde İzmir’de kortej yürüyüşüyle renkli başladı. 3 Gün süren 
etkinlikte Güzelbahçe’de şenliğe katılan onlarca vatandaşlar, bol bol balık 
tüketerek etkinliklerde eğlendi.

Ulusal Deniz ve Balıkçılık Bayramı’nda ilk olarak 
sektöre yön verenler ağırlandı. Güzelbahçe Kültür 
Merkezi’nde ’Su Ürünleri ve Balıkçılıkta Sürdürebilir-
lik’ konulu panelin ardından bando eşliğinde gerçek-
leşen kortej yürüyüşünde ise coşkulu anlar yaşandı. 
Dev Türk bayrağı ile Güzelbahçe Birinci Limanı’na 
yüzlerce vatandaşla birlikte yürüyen İzmir Vali Yar-
dımcısı Zülküf Dağlı, Güzelbahçe Kaymakamı Hüseyin 
Kulözü, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, 
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ra-
mazan ÖZKAYA, İzmir Su Ürünleri Kooperatifleri Böl-
ge Birliği Başkanı Ahmet YAPICI, Balıkçı İşadamları 
Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan ve Tarım Artı 
Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, 
sezonun bereketli geçmesi için denize çelenk bıraktı. 
Etkinlikte, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve 
Ali Yiğit de yer aldı. Top atışlarının ardından ise folklor 
gösterisi ayakta alkışlandı.

Etkinlikte halka bedava balık ekmek dağıtımı yapıl-
dı. Güzelbahçe 2. Liman’da ise sektörün önde gelen 
firmaları açtıkları stantlarda misafirleri ağırladı. Etkin-
lik alanında uzmanlarla radyoda yapılan canlı yayın-
larla halkın soruları cevaplandı. 5-7 Ağustos tarihleri 
arasındaki bayramın ilk günü ikram edilen 3 ton sar-
dalya kısa sürede bitti. Bayram 7’den 70’e tüm kesim-
den büyük ilgi gördü.

Yeni Su Ürünleri Tebliği: 
Balıkçılar Korunurken 
Kaynaklar Gözardı 
Edilmemeli 
2016-2020 yılları için ticari amaçlı su ürünleri 

avcılığını düzenleyen, “4/1 Numaralı Ticari Amaçlı 
Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında 
Tebliğ (No: 2016/35)”, 13 Ağustos 2016 tarihinde 
Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 

Önümüzdeki balıkçılık sezonundan 
itibaren geçerli olan bu yeni tebliği 
incelediğimizde, balıkçılık yönetici-
lerinin bu kararları alırken daha çok 
balıkçıların sosyo-ekonomik durum-
larını dikkate alarak karar verdiklerini 
görmekteyiz Bilimsel, çevresel, su 
ürünleri kaynaklarının korunması ve 
sürdürülebilir işletilmesi ikinci planda 
kalmıştır. Bir önceki tebliğde ise kay-
nakların korunması daha ön planda 
tutulmuştu. 

Aslında balıkçılık yönetimi gelenek-
sel olarak karmaşıktır ve politika he-
deflerinin gereksinimleri açısından en 
uygun balıkçılık stratejisine ilişkin bi-
limsel öneri temelindeki tercihlerle il-
gilidir. FAO (Dünya Gıda Örgütü), Dev-
letleri doğal kaynakların korunmasına 
yönelik önlemleri benimsemeye ve 
balıkçılık kaynaklarının uygun politi-
kalar, yasal ve kurumsal çerçeveler 
aracılığıyla sürdürülebilir kullanımını 
sağlamaya çağırmaktadır. Buradaki 
sürdürülebilirlik kavramından, gele-
cek nesiller için kaynakların yenilen-
me kapasitesi korunduğu sürece, bu 
kaynaklardan en yüksek seviyede 
faydalanma hakkının elde edileceği 
anlaşılmalıdır. Dolayısıyla, karar veri-
cilerden balıkçıların lehine olabilecek 
kararları alırken kaynakların korunma-
sına yönelik tedbirleri de göz önünde 
bulundurmaları beklenmektedir. 

Ülkemizde uygulanan balıkçılık yö-
netiminde en büyük eksiklik avcılıkta 
kota uygulamasının bulunmamasıdır. 
Bunun nedeni, balık stoklarına yöne-
lik araştırmaların olmamasıdır. Oysa 
2011 yılında başlatılan TUBITAK 
destekli hamsi stoklarına yönelik bir 
araştırma projesinde Karadeniz’de 
hamsi stoklarının tespit edilmesine 
ve balıkçılık kapasitesinin ne olacağı-
nın belirlenmesine rağmen, yeni teb-
liğde buna yönelik uygulamanın yapıl-
maması büyük bir eksikliktir. Ülkemiz 
balıkçılığında oldukça önemli bir yer 
tutan hamsi balığının mevcut stok-
ları yıldan yıla azalmakta olup, yeni 
tebliğde bu stokların korunmasına ve 
sürdürebilir avcılığının yapılmasına 
yönelik tatmin edici önlemlere yer ve-
rilmediği dikkati çekmektedir.  

Diğer bir önemli husus ise Marmara 
Denizi’nde ışıkla avcılığın 15 Eylül-31 
Ekim tarihleri arasında serbest bıra-
kılmasıdır. Işıkla avcılık, daha çok açık 
denizlerde, dağınık olan balık sürüle-
rini yoğunlaştırmak için kullanılmakta 
olup, kapalı havzalarda, körfezlerde 
ve koylarda kullanılması yasaktır. Ba-
lık göçlerinin yoğun olduğu bu hassas 
alanda ışıkla yapılan avcılık aşırı avcı-
lığı daha fazla tetikleyecektir. 

3/1 numaralı tebliğde lüfer balığı-
nı korumak için minimum avlanabilir 
boy 14 cm’den 20 cm çıkarılmışken, 
yeni tebliğde bunun 18 cm düşürül-
düğünü görmekteyiz. Bakanlığın kendi 

yaptırmış olduğu araştırma projesinin 
sonucuna göre lüfer balığının ilk üre-
me boyu 27 cm olarak belirlenmesine 
rağmen, alınan karar bilimsel temelli 
olmamıştır. Mevcut yasaya rağmen, 
balıkçılar yasal boyun altında, çinekop 
boyunda balık yakalamakta ve bunları 
kayıtdışı olarak pazarlarda satmakta-
dır. Bakanlığın almış olduğu bu karar 
belki kayıtdışı avcılığı önlemiş olacak 
ve gerçek av miktarları belirlenebile-
cektir. Fakat diğer yandan Akdeniz 
havzasında en çok avcılığını yapan ve 
bu balık neslini koruması gereken biz-
ler bu balığı korumak için herhangi bir 
önlem almamış olacağız. İstanbul’un 
sembolü olan bu balığın korunması için 
gecikmeden acil önlemler alınmalıdır.    

Tebliğde deniz koruma alan-
larının arttırılmasına yönelik 
herhangi bir uygulamanın da 
olmadığı görülmektedir. Sür-
dürülebilir balıkçılık için temel 
uygulamalardan biri olan deniz 
koruma alanları, balıkçılık saha-
larında balıkçılık faaliyetlerinin 
tamamen veya kısmen sınırla-
narak ilan edilmesidir. 

Ülkemizin taraf olduğu Biyolojik Çe-
şitlilik Sözleşmesi, ülkelerin korunan 
alanlarının % 12 seviyesine çıkarıl-
masını önermektedir. Türkiye’deki bu 
oran %4 civarındadır.  

Yeni tebliğde bilimsel olarak olumlu 
bulduğumuz kararlar ise; orfoz ve la-
gos balıklarının koruma altına alınması 
ve avcılığının yasaklanması, yasadışı 
avcılık yapan şebeke trolleri engel-
lemek için 12 m’den küçük tekneler-
de su üstü radarların bulunmasının 
yasaklanması, aşırı avcılığı önlemek 
için kıyı balıkçısının kullandığı uzatma 
ağlarının boylarının ve derinliklerinin 
sınırlandırılmasıdır.    

Balıkçılık yönetiminde alınan karar-
ların uygulamada nasıl olduğunu gör-
mek açısından balıkçılık sürekli izlen-
meli, denetim ve kontroller mutlaka 
yapılmalı ve gerekli görülürse alınan 
kararlar değiştirilmelidir. Bu anlam-
da, balıkçılıktan sorumlu Bakanlığımı-
zın gerekli hassasiyeti göstermesini 
bekliyoruz.  

Prof.Dr. Saadet KARAKULAK
İstanbul Üniversitesi  
Su Ürünleri Fakültesi

Avlama Teknolojisi Anabilim Dalı

bereketinden yararlanmamız için belirlenen kurallara 
uymamız gerekiyor. Bu konuda önemli çalışmalar var. 
Altın yumurtlayan tavuğu kesmemek için belirlenen 
kurallara mutlaka uymalıyız. Bu bakımdan denizden 
çıkan bu ürünü iyi korumamız gerekiyor. 2016-2017 
av sezonunun bol ve bereketli olmasını diliyorum” diye 
konuştu. Kuran’ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ar-
dından yeni av sezonu açılırken tören Çarşıbaşı Balıkçı 
Barınağı’nın açılışıyla son buldu. Öte yandan denize 
temsili olarak ağ bırakma işlemi denizin dalgalı oluşu 
ve yoğun yağmur yüzünden gerçekleştirilemedi.

KOCAELİ

Kefken balık sezonunu “Virabismillah” diyerek açtı . 
Kefken Su Ürünleri kooperatifi Başkanı Ahmet Ispar-
talıoğlu bu yıl alışılmışın dışında bir açılış gerçekleşti. 

31 Ağuştos çarşamba günü saat 17:00 da başlayan  
açılış festival hasında geçti. İl ve ilçe protokolünün da-
vetli olduğu etkinlikte tüm halka ızgaza balık ikram edil-
di.. Açılışta sürpriz etkinliklerin olacağını belirten Kefken 
Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Ispartalıoğlu, 
açılışa katılanlara da balık ızgara ikram edildi.

İSTANBUL/ŞİLE
Eylül ayı balık sezonu için Şile Limanındaki balıkçılar 

“VİRA BİSMİLLAH” diyerek 2016-2017 balıkçılık sezo-
nuna merhaba dediler.

Şile Limanında düzenlenen balık sezonu açılışında 

konuşan Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Osman Sarı 
balık sezonu ve Karadeniz’de balıkçılık hakkında önem-
li değerlendirmelerde bulundu.

Bizler Denizlerimizdeki Balığı Tutmakla Bitmeye-
ceği Konusunda İddialayız..

Kooperatif Başkanı Osman Sarı bu yıl denizlerimizde 
balık bol, denizlerimiz bereketli her ne kadar akade-
misyenler balığın azaldığını söyleseler de, biz deniz-
lerimizdeki balığın tutmakla bitmeyeceği konusunda 
iddialıyız dedi. Ancak kirlenmenin ve sahillerdeki aşırı 
ışıklanmanın, ayrıca sahillerdeki yoğun yapılaşmanın, 
denizdeki balıkların azalması konusunda büyük bir en-
gel olduğuna dikkat çekti.

Şile Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Osman Sarı, 
yaklaşık dört aylık sezonda avlanacak olan balığın pa-
lamut balığı olduğunu ve gerek İstanbul da gerekse 
Türkiye’nin her yerinde bu balık tezgâhlarda “Şile Pa-
lamudu” olarak satıldığını ve Şile adının balığın isminin 
olmasının nedenini balığın taze olmasından kaynaklan-
dığını vurguladı.

Şile Limanında düzenlenen törene İlçe Kaymakamı Sa-
lih Yüce Belediye Başkanı Can Tabakoğlu Emniyet Müdü-
rü Abdulvahit Ünal, Ak Parti,  CHP, MHP Belediye Meclis 
üyeleri, MHP Şile İlçe Başkanı Mustafa Pıçak, STK temsil-
cileri yanı sıra,çok sayıda muhtar ve davetliler katıldı.



Ortaya Karışık!
Nihayet 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ 

(Tebliğ No: 2016/35) uygulamada. İlgili çevrelerin (en çok da balıkçılar ve 
bürokratlar) meraklı ve endişeli bekleyişi sona erdi. Tebliğe, “iyi” veya “kötü” 
demek çok sığ bir değerlendirme olur. Bunun bir evrimi olduğunu, “pat” diye 
karşımıza çıkmadığını biliyoruz. 

Yıllardır başta bakanlık, balıkçılar (özel-
likle SÜRKOOP) ve üniversiteler olmak 
üzere birçok paydaşın desteğiyle şe-
killenmiş bir tebliğ taslağımız zaten 
var. Yapılanlar yeni bilimsel çalışmalar, 
ekosistemdeki değişimler, uluslararası 
anlaşmalar, izleme çalışmaları ve ihti-
yaçlar dikkat alınarak son gelişmeler 
ışığında bazı maddelerin değiştirilmesi, 
geliştirilmesinden ibaret. Bunlara balık-
çı lobilerinin, siyasi idarenin, diğer bazı 
çıkar gruplarının talepleri de eklenebilir 
veya eklenemez. İşin bu kadar ayrıntı-
sını tebliği çıkaranlar daha iyi bilir. An-
cak olasıdır. 

Peki, yeni tebliğle ilgili beklentiler 
karşılandı mı? Trol, gırgır, algarna, uzat-
ma ağları ve parekete ile avcılık yapan 
balıkçılarımız memnun mu? Dalyan ba-
lıkçılığı yapanlar, diğer av aracı ve yön-
temleriyle avlanan on binlerce balıkçı-
mız ne düşünüyor? Sanırım bu sorunun 
cevabını en iyi SÜR-KOOP verebilir… Ya 
Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, 
Araştırma Enstitüleri? Şüphesiz her bir 
paydaş grubun, herhangi bir etki altında 
kalmadan görüş ve eleştirilerini yansıt-
ması kadar doğal bir tepki olamaz. Ne de 
olsa her biri tebliğ çıkmadan önce bunu 
yaptı. Yani yukarıda adı geçen tüm ku-
rum, kuruluş, organizasyon ve gruplar 
görüş, eleştiri, katkı ve önerilerini Gıda 
Tarım Hayvancılık Bakanlığı-Balıkçılık ve 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne (GTHB-
BSGM) ilettiler. Yoksa öyle olmadı mı? 
Diyelim ki aynen öyle oldu. Peki, bunla-
rın ne kadarı, hangi kriterler dikkate alın-
mak suretiyle kabul gördü? Burada bir 
noktayı belirtmekte fayda görüyorum; 
bu yazı tebliğ içeriğinin eleştirisinden 
çok, tebliğin ortaya çıkış şekli üzerine 
bir eleştiri olacak! Zira tebliğ içeriği 
üzerine koparılan fırtınalar, bugün oldu-
ğu gibi gelecekte de hiç dinmeyecek. Bu 
tebliğde lüfer boyu, diğer tebliğde gır-
gır derinlik yasağı… Ama bunlar sonuç. 
Biz sorunu bulmalı, temeline inmeli ve 
çözümü orada aramalıyız. Tebliğle ilgili 
asıl sorunun, oraya giren veya girmeyen 
birkaç maddeden ziyade, o maddelerin 
nasıl girdiği ya da giremediğiyle alakalı 
olduğunu düşünüyorum.

Balıkçılık filminin birçok aktörü var. 
Başrol balıkçı**mı, bürokrat mı siz ka-
rar verin? Üniversitelerin rolü önemli. 
Sınırlı bütçelerle yaptıkları araştırma-
larla işin hakkını vermeye çalışıyorlar. 
STK’lar genelde kötü rollerde. Kimseye 

*Hangi balıkçı? Envai çeşit balıkçı var. 12 
metreden küçük balıkçı gemileriyle, dü-
şük yatırım gerektiren pasif av araçları kul-
lanarak, genelde günü birlik avcılık yapan 
balıkçılar mı? Yoksa gırgırlar mı? Troller 
mi?  Sahip olduğu orkinos kotasını satarak 
oturduğu yerden, 40 ortaklı bir su ürünleri 
kooperatifinin bir yılda kazandığı paradan 
daha çok kazanan gırgırlar mı, yoksa 200 
bin ton hamsi avlayan birkaç yüz gırgır 
mı? Troller için de benzeri ayırıcı özellikler 
var ama burada, “balıkçı” dediğimiz baş 
rol oyuncusunun aslında geneli yansıt-
madığını açıkça ortaya koymalıyız. Bence 
“balıkçı” diye konuşabilecek, genel olarak 
balıkçıyı temsil edebilecek en önemli ör-
güt SÜRKOOP’tur. Kararlar alınırken SÜR-
KOOP’un tüm ağırlığıyla masada olması 
“balıkçı” için en önemli konudur. 

yaranamıyorlar. Zaten öyle bir dertleri 
de yok. Roller sektördeki güç sırasına 
göre kapılmış (“dağıtılmış” demek daha 
doğru galiba, sonuçta bu işte yönet-
menin dediği oluyor). Bazılarına düşen 
ise sadece figüranlık.  Çıkarlar, amaçlar, 
tarzlar, görüşler farklı. Gel de yönet bu 
filmi. GTHB-BSGM’nin işi gerçekten çok 
zor. Balıkçıya bıraksak daha mı iyi yöne-
tir acaba veya üniversiteye? Hiç sanmı-
yorum. Ancak birkaç oyuncuyu çağırmak 
suretiyle yılda bir kere toplantı yaparak, 
her denizi, her körfezi, her balıkçılığı, her 
türü Ankara’dan yönetmeye çalışmakla 
“ortaya karışık” ‘tan başka bir şey çıkma-
yacağı açık. 

Nerede olursa olsun, balıkçılıkla ilgili 
yönetim otoritesinin hiçbir paydaşı at-
lama lüksü yoktur. Bilimsel çalışmalara 
göre alınan kararlar adeta şeriatın kestiği 
parmak gibidir. Zaten bu oyunda bildiği-
ni okuma ayrıcalığı sadece bilim adamla-
rına verilmiştir. Eğer balıkçılığı yönetme 
yetkisi kanunla kendisine verilmiş olan 
GTHB-BSGM benzeri bir davranışı sergi-
lemeye kalkarsa veya sadece bir payda-
şın (Örneğin TÜİK) katkılarını tek başına 
değerlendirip beyaz lahosun (Epinephe-
lus aeneus) tüm sularımızda avcılığını 
yasaklarsa o zaman 4 yıl için geçerli olan 
tebliğe kısmen hatalı bir madde girmiş 
olur. Çünkü bu türün avcılığı, boy sıklık 
dağılımı, stokları, biyoması, ekonomiye 
katkısı, balıkçı için ne ifade ettiği her 
yerde aynı değildir. Bunu anlayabilmek 
için lokal çalışmalara, bilim adamlarının 
raporlarına, makalelerine, doktora tezle-
rine, ilgili alanda avcılık faaliyeti yürüten 
su ürünleri kooperatiflerinin kayıtlarına, 
görüşlerine hatta bu tür üzerine çalışma 
yürüten STK’ların görüşlerine başvurma-
nız gerekir. Örneğin, Gökova Körfezi’nin 
Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içinde 
yürütülen çalışmalar ilgili türün üreti-
minde, boylarında geçmiş yıllara göre bir 
artış olduğunu göstermektedir. Bu tür, 
tek başına yörede faaliyet gösteren bir 
su ürünleri kooperatifinin toplam geli-
rinin %20’sini oluşturmaktadır. Orfoza 
getirilen yasak tüm sularımız için ta-
mamen doğrudur hatta bunun için çok 

geç kalınmıştır. Akyol ve arkadaşlarının 
(2007) yaklaşık 10 yıl evvel yaptıkları 
çalışmada, kooperatife giren balıklarda 
1 yıl boyunca yapılan örneklemelerde 
sadece 2 adet orfoz bireyine rastlanmış 
olduğunun ifade edilmesi bunu kanıtla-
maktadır. Akdeniz Koruma Derneği’nin 
Akyaka Su Ürünleri Kooperatifi ile 
birlikte Gökova Körfezi’nde yürüttük-
leri izleme çalışmalarında bir yılda 3 
orfoz bireyine rastlaması alınan kararı 
doğrulamaktadır.  Ancak beyaz lahos 
için durum farklıdır. Bu yazının forma-
tı gereği, ilgili türle ilgili devam eden 
proje, doktora tezi, izleme çalışmaları 
sonuçlarını burada vermeyeceğim fakat 
şunu açıklıkla söyleyebilirim; Gökova 
Körfezi’nde beyaz lahos (Epinephelus 
aeneus) avcılığının yasaklanması ha-
talı bir karardır ve acilen düzeltilmesi 
gerekir. Üreme periyodu süresince av-
cılığının yasak olması anlaşılabilir veya 
2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri 
Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 
2008/48)’de yer alan haliyle bir uygula-
ma tekrar hayata geçirilebilir. Aksi du-
rumda yeni getirilen düzenleme, orta ve 
uzun vadede ne türün korunmasına ne 
de balıkçıya bir fayda sağlamayacaktır. 
Bu durumda, yasa dışı avcılık ve ithalat 
adı altında yapılan satışlarda patlama 
ortaya çıkması bizi şaşırtmamalı. 

Sadece orfoz-lahos değil, yorum ya-
pılması gereken başka düzenlemeler de 
var. Lüfer boy yasağının düşürülmesi 
(arttırılması hataydı zaten, av aracında 
değişiklik yapmadan balık boyunu arttır-
sanız ne yazar?), gırgır derinlik yasağının 
24 metrede kalması (yanlış bilmiyorsam 
bu düzenleme 30 metre olarak çıkacak-
mış fakat hatırlı balıkçılarımızdan birinin 
o dönemin sayın bakanından ricasıyla 6 
metre kazanılmış! Hani bunu balıkçının 
kendisinden mikrofonla herkesin orta-
sında duymasam burada yazmayacağım 
ama açıkça ulu orta söylendi zaten), Özel 
Çevre Koruma Alanlarının büyük ölçekli 
balıkçılığa kapatılmaya başlanması ve 
benzeri konular üzerine uzunuzun yazı-
labilir fakat yazının başında da dediğim 
gibi bu yazının konusu, tebliğin içindeki-
lerden ziyade onların oraya nasıl girdiği.   

Kanımca balıkçılığı yönetenlerin en 
çok ıskaladığı konulardan biri de, balık-
çılığın olağanüstü hareketli yapısıdır. 
Gerçekten de balıkçılığın dinamizmi çok 
iyi okunmalı ve eldeki bilgiler çok hızlı 
değerlendirilip, türe özel, bölgeye, yöre-
ye özel kararlar çok hızlı alınabilmelidir. 
Ara kararlar alınmasına olanak tanısa da 
tebliğlerin süresinin 4 yıl olması balık-
çılığın yapısıyla, balıkçılık yönetimiyle 
bağdaşmaz. Yönetimin birçok boyutu 
vardır. Sadece koruyarak yönetemez-
siniz. Bu bağlamda, hepimize tebliğin 
Birinci Bölümünde, Amaç ve Kapsam 
başlığı altında yer alan birinci maddeyi 
sindire sindire okumayı öneriyorum:

MADDE 1: “(1) Bu Tebliğin amacı; 
1/9/2016 - 31/8/2020 tarihleri arasın-
da ticari amaçlı su ürünleri avcılığında 
uygulanmak üzere bilimsel, çevresel, 
ekonomik ve sosyal hususlar göz önü-
ne alınarak, su ürünleri kaynaklarının 
korunması, sürdürülebilir işletilmesinin 
sağlanması için su ürünleri avcılığına 
ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasakla-
rı düzenlemektir.”

Tebliğ Üzerine...
Tebliğin Dördüncü Bölüm Madde 25’de 

belirtilen Orfoz ve Logos türlerinin 
avlanması ve satılmasının yasaklanması 
temel biyolojik verilerle değerlendirildiğinde 
oldukça yerinde bir karardır. 

Çünkü bu türlerin popü-
lasyon yapılarının baskı 
altında olduğu tartışma 
götürmez durumdadır. Bu 
düzenlenmenin Hatay bölgesinde önemli etkileri olacaktır. An-
cak yasak getirilirken aynı familyaya ait diğer türlerin belirtil-
memesi denetimlerde sorun çıkaracaktır. Yasağın bu familyaya 
ait ülkemizdeki tüm türleri kapsaması gerekirdi. Bu yasal dü-
zenleme, bölge balıkçılık faaliyetlerinden özelikle de parakete 
avcılığı yapan balıkçılardan tepki alacaktır. Ayrıca bölgedeki 
balık lokantaları balık temininde sıkıntı yaşayacağından düzen-
lemeye karşı tepkileri olacaktır. Bu tepkiler olağan karşılanarak 
bu kişilerin (parakete balıkçısı ve lokanta işletmecisi) yararına 
yapılacak iyileştirmeler sosyal devlet gereğidir. Ayrıca parake-
te ile istenmeden avlanacak bu türlerin basınç farklılığından 
dolayı su yüzeyine çıktığında çoğu zaman barotravma halinde 
oldukları bilinmektedir.   Bu şekildeki bir balığın tekrar denize 
bırakılması durumunda; balık suya dalamayacak uzun süre su 
yüzeyinde hareketi kısıtlı olarak kalacaktır, bu sebeple basınç 
tedavi destek sistemleri balıkçılara anlatılması gerekmektedir. 
Yapılan değişikliğin bu iki olumsuz yönü üzerinde yapılacak 
olan çalışmalarla; bu yasal düzenleme daha etkili ve anlamlı bir 
hal kazanacaktır.  Yapılacak denetimlerde ise özelikle lokan-
talar üzerinde ayrıca durulması gerektiği belirtilmeli, yasağı 
delmek isteyen kişilerin ithal balık belgesi gösterebilecekleri 
öngörülmektedir. Bu noktada türleri iyi tanıyan ve ayırt ede-
bilen denetim elemanları gerekmektedir. Bu düzenlemenin en 
önemeli ve olumlu etkisi ise bölgemizdeki illegal kafes balıkçı-
lığı faaliyetlerini azaltarak bu alanda özel bir katkısının olacağı 
kanaatini taşıyorum.

İkinci Bölüm Madde 4’de a fıkrasında belirtilen yer yasak 
uygulamasında Su Ürünleri ve Genel Denizcilik prensipleri ile 
ilgili çok ciddi bir anlamsızlık bulunmaktadır. İskenderun Demir-
çelik Fabrikasına ait liman çevresinde elbette genel seyir kural-
ları doğrultusunda yasaklanma getirilmelidir. Ancak ek olarak 
bu işletmenin tüm kıyı şeridinin Su Ürünleri Tebliğinde hangi 
amaçla yasaklandığı çok ciddi bir tartışma konusudur. Çünkü 
Ülke Su Ürünleri Tebliği ilgili işletmenin özel güvenliğine des-
tek sağlama amacını güdemez. Kaldı ki geçmiş dönemlerde il-
gili işletmenin bu alandan denize atık bıraktığı ile ilgili balıkçı 
ihbarları doğrultusunda yasal işlemler yapılmışken bu yer ya-
sağı gözden geçirilmelidir. 

Üçüncü Bölüm Madde 10’da belirtilen a,b ve c fıkralarında 
açıklanan; Bölgemizdeki trol av yasağında uygulanan 3 mil 
sınırının artırılarak Hurma Boğazı’ndan Kokar Burnuna alınma-
sı eskiye nazaran olumlu bir değişikliktir. Fakat, İskenderun 
Körfezi’nin batı kısmının dip yapısı ve derinliği dikkate alındı-
ğında bu kısımda 3 mil sınırı daha da artırılabilir Körfez’in batı 
kısmı tamamen 3 mil yasağına getirilmesi düşünülebilir. Ayrıca 
bu bölgede daha etkili bir denetim oluşturulmalıdır. Yumurta-
lık koyunun içinde dahi trol (şebeke) çekildiğine dair söylemler 
farklı ağızlardan dile getirilmektedir.

Üçüncü Bölüm Madde 14-8’de değinilen uzatma ağları için 
6000 metre uzunluk sınırlaması 30 takım ağa denk gelmektedir. 
Bölgemizdeki uzatma ağı balıkçılığı dikkate alındığında bu sınır-
lama çok anlamlı bir düzenleme olmamaktadır. Zaten bu sayının 
üzerinde ağ takımı suya bırakan balıkçı gemisi oldukça azdır. Bu 
sınırlamanın nasıl denetleneceği ise ayrı bir tartışma konusudur. 
Bu sebeple ilgililerin bu konuda daha etkin bir yasal düzenleme 
yapmaları için bilimsel çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır. 

Son olarak, bu tebliğ ile gelen trol ve gırgır av sezonun 15 
Eylüle bölgedeki balıkçı taleplerini büyük oranda karşılamakla 
birlikte türlerin popülasyon yapısı açısından önemli bir deği-
şiklik oluşturacağı öngörülmemektedir. Fakat Akdeniz’deki av 
sezonun diğer bölgelere nazaran 15 gün kısaltılması balıkçı-
lıkların özelliklede bölge Gırgır’ın balıkçılarının olağan tepkisine 
neden olacaktır. 

Yıllar içerisinde Su Ürünleri avcılığı denetim ve yönetimi ko-
nusunda devlet kurumlarının ve SÜRKOP’un daha aktif hale 
geldiği biz araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Özelikle 
bölgemizdeki Bakanlık Su Ürünleri Denetim elemanlarının son 
yıllarda çok daha etkin olduğu gözle görülen bir noktadır. Yeni 
sezonda SÜRKOP’un ilgi ve gayretinin bölge balıkçı koopera-
tiflerine yansıması dileğini taşıyarak, 15 Eylülde başlayacak 
yeni av sezonun tüm taraflara ve ülkemize hayırlar getirmesini 
dileğimle. 

Saygılarımla, Rastgele…

Yrd. Doç.Dr. Aydın DEMİRCİ
İskenderun Teknik Üniversitesi
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Doç.Dr. Vahdet ÜNAL
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi
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Ramazan ÖZKAYA 
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (SÜR-KOOP)

Yönetim Kurulu Başkanı

Tüm dünyadan ülkemize taşıdığı teknoloji ve yenilikler ile ülkede ve sektörde 
yüksek standart oluşturan  ES-KA bununla da kalmayıp dünyadan elde ettiği know-
howları, ülkemizde olan merkez yapılanması aracılığı ile yatırıma dönüştürmüş ve 

dünya teknolojisiyle yüksek standartlarda ağ üretmeye başlamıştır. 
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Birlik ve beraberliği, kardeşlik ve barışı en içten yaşamak dileğiyle;  


