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İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Madde 9 - (1)
1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 24’üncü maddesinde belirtilen içsular, Marmara Denizi ile İstanbul Boğazında; Kelağra (Galere) Burnu (41° 14.149’ N - 29° 15.348’ E) 
ile Dalyan Burnu (Kilyos başı) (41° 15.491’ N - 29° 02.319’ E) arasında çekilen hattın güneyinde kalan kısımda ve Çanakkale Boğazında her türlü trol ile su ürünleri avcılığı 
yasaktır.

Madde 14 - (1)
Bütün karasularımızda, ığrıp, trata, tarlakoz, manyat ve benzeri kıyı sürütme ağları ile su ürünleri avcılığı ve bu ağlar ile ağları kullanmaya yarayacak 
donanımların balıkçı gemilerinde bulundurulması yasaktır. 

Madde 45 - (12) a)
Avlanma yasağı süresince istihsali yasaklanan su ürünlerinin her ne suretle olursa olsun satışı, 
nakli ve imalatta kullanılması yasaktır. Yasak başlamadan önce avlanan, satışa sunulacak ürünler 
ile işleme, değerlendirme ve muhafaza tesislerine konan ürünler için, yasağın başlamasından 
itibaren en geç 24 saat içerisinde ürünün ya da tesisin bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne 
başvuru yapılarak stok tespiti yaptırılması zorunludur. Stok tespiti yaptırılan su ürünleri, il 
müdürlüğünden izin alınmadan kullanılamaz, satılamaz, nakledilemez ve ihraç edilemez.

Madde 45 - (2)
Uzatma ağı, parekete gibi pasif avlanma araçlarında ait 
olduğu balıkçı gemisinin ruhsat kod numarasını gösterir 
bilginin yer alması zorunludur. Bu bilgi, şamandıra veya 
avlanma aracının görülebilir bir yerine takılacak bir plaka 
veya benzeri bir materyale silinmez ve okunacak şekilde 
yazılmak suretiyle belirtilir. 

Madde 46 - (13)
Karides, deniz salyangozu ve midye avcılığı için özel avcılık izni almış gemiler hariç, 12 metrenin altındaki gemilerde vinç, çelik halat, bom direği bulundurulması 
yasaktır.

1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 33’üncü maddesi gereğince denetim görevi verilen kurumlar tarafından yapılan denetimlerde 
3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünlerini Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No : 2012/65) hükümlerine aykırılıkların tespit edilmesi halinde 

aynı kanunun 36’ncı maddesi gereğince cezai işlemler uygulanır.   

İrtibat
İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Telefon: 0216 4682100    Faks : 0216 4677691
E-Posta: 34@kkgm.gov.tr
Elektronik Ağ: www.istanbultarim.gov.tr

3/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünlerini Avcılığını Düzenleyen Tebliğ 
(Tebliğ No: 2012/65) Hükümleri Gereği;

İhbar Telefonları
174 ALO GIDA
158 ALO SAHİL GÜVENLİK
155 ALO POLİS
156 ALO JANDARMA

Değerli Balıkçılarımız,
Marmara Denizi’nde trol avcılığı tamamen yasak olup diğer 

denizlerimizde ise 15 Nisan - 15 Eylül tarihleri arasında dip trol avcılığı, 
15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır avcılığı tamamen yasaktır. 

Av yasağı süresince gırgır ve trol tekneleri hariç 
sadece kıyı avcılığı (olta, uzatma ağları, parakete v.s.) serbesttir.  

Madde 27 - (8)
İzleme ve rutin program sonucu analiz sonuçları uygun olmadığı için ürün 
alımına kapatılan çift kabuklu yumuşakça üretim alanları ile bu Tebliğ 
kapsamında açık olup, izleme ve rutin program uygulanmayan alanlarda çift 
kabuklu yumuşakça istihsalinde bulunulamaz. 

Madde 27 - (5) c)
İstanbul Boğazının serbest alanlarında ve diğer 
karasularımızda, 1 Mayıs - 30 Haziran tarihleri arasında 
kara ve kıllı midyenin avcılığı yasaktır.

Madde 17 - (1)
Avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanması, karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır. 

Madde 33 - (1)
İstanbul İlinde içsulardan Alibeyköy, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı II, Ömerli ve Sazlıdere barajlarında ticari olarak avlanma yasaktır.

Madde 44 - (1)
Denizlerden ve içsulardan avcılık yolu ile elde edilen su ürünlerinin, karaya çıkış noktalarından itibaren ilk satışının yapıldığı yere, toptan satış merkezi, su ürünleri 
hali, soğuk hava deposu ve işleme tesisine naklinde  “Nakil Belgesi”nin alınması zorunludur. 

Madde 20 - (1) a)
15 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal 
vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır.

Madde 20 - (1) c)
Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı yasaktır. 

Madde 19 - (1)
Tüm karasularımızda, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil, her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. 
Ancak 15 - 31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir.


