
4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcı-lığını Düzen-
leyen Tebliğ ile Aşağıda avlanabilir asgari boyları ve ağır-
lıkları belirtilen su ürünlerinin daha küçüklerinin avlanması, 
karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satılması yasaktır.  

* Avlanabilir asgari boyları ve ağırlıkları belirtilen türler-
den; hamsi, sardalya ve istavritte ağırlıkça % 15, diğer su 
ürünlerine ise ağırlıkça % 5 oranında küçük boylara istisna 
tanınır.  

* Tüm denizlerimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri ara-
sında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır.  

* Ağ derinliği 164 metreden (90 kulaç) daha  fazla olan 
gırgır ağlarının kullanımı yasak  olup, İl veya ilçe müdürlük-
lerinden ağlarının derinliğini gösterir, “Gırgır Ağı Ölçüm 
Belgesi” alınması zorunludur. 

* Gırgır ağları ile kıyıdan itibaren 24 metre derinlikten sığ 
sularda avcılık yapılması yasaktır. 

* Fanyalı ve fanyasız, alttan büzülmeyen, mapa ve tel bulun-
mayan alamana (voli) ağları ile dönem boyu avcılık yapıl-
ması serbesttir. Ancak 22 metreden (12 kulaç) daha fazla 
derinliğe sahip alamana (voli) ağları ile gırgır avcılığının 
yasak olduğu dönemde, avcılık yapılması yasaktır. 

* Fanyalı ağlarda ağ göz açıklığı 1 Eylül 2016 tarihinden 
itibaren 36 mm ve üzeri olarak uygulanacaktır. 

* Denize bırakılan uzatma ağları, parekete gibi pasif avlan-
ma araçlarında ait olduğu balıkçı gemisinin ruhsat kod nu-
marasını gösterir bilginin yer alması ve gündüz flâma 
(şamandıra), gece ise ışıklı şamandıra ile işaretlen dirilmesi 
zorunludur. 

* Karadeniz’de; Ordu İli, Ünye İlçesinde; Taşkana Burnun-
dan Gürcistan sınırına kadar olan karasularımızda her türlü 
trol ile su ürünleri avcılığı yasaktır. 

* Gırgır ağları ile hamsi avcılığı yapacak balıkçı gemileri 
için, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği İl Müdürlüğünden 
avcılık "İzin Belgesi" alınması zorunludur. 

* Karadeniz’de, gırgır ağları ile hamsi avcılığı 16.00-08.00 
saatleri arasında yapılır. Gırgır ağları, belirtilen saatler dı-
şında, hamsi avlamak amacıyla denizde bulundurulamaz. 
Bakanlık stok durumuna göre avlanma zamanlarında düzen-
leme yapabilir. 

* Bakanlık, stokların korunması ve avcılığın sürdürülebilirliği-
nin sağlanması amacı ile hamsi avcılığına; alan, avlanabile-
cek ve karaya çıkarılabilecek miktarlar, karaya çıkış noktası, 

zaman ve nakliyesiyle ilgili yasak, sınırlama ve yükümlülükler 
getirilebilir. 

* Dökme olarak balık unu yağı fabrikalarına gönderilecekler 
hariç; 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren hamsi, istavrit ve 
sardalya balıklarının naklinde kullanılacak kasaların standart 
getirilmiştir. 

* Tüm karasularımızda, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri ara-
sında her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı 
yasaktır. Ancak 15-31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile 
palamut avcılığı serbesttir. 

* 15 Nisan - 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal 
vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır. Parakete ve fanyalı ağlar 
ile kalkan avcılığı yasaktır. Kalkan avcılığında kullanılacak 
ağların göz açıklığı 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren 400 
mm’den küçük olamaz.  

 Deniz salyangozu, Karadeniz'de 1 Mayıs - 31 
Ağustos tarihleri arasında algarna ile avcılığı yasaktır. Gemi 
ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden, avcılık "İzin 
Belgesi" alınması zorunludur. İstihsalinin, gün doğumu ile 
gün batımı arasında yapılması zorunludur. Algarna ile sahil-
den itibaren 500 metre mesafe içerisinde istihsal yapılamaz 
ve gemide birden fazla algarna bulundurulamaz ve kullanıla-
maz. 

 Nakil belgesi: 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” alınması zorunludur. 50 kg ve daha az mik-
tardaki su ürünleri için nakil belgesi aranmaz. 

- Menşe Belgesi istenen ürünler için düzenlenen menşe belge-
si nakil belgesi yerine geçer. 

- Nakil belgelerinin geçerlilik süresi, belge üzerinde belirtilen 

Tür  Asgarî Boy (cm)  

Barbunya  13  
Dil Balığı  20  
Eşkina  25  
Hamsi  9  
İstavrit, Karagöz İstavrit  13  
Kalkan  45  
Kefal (Amuderya kefali)  35  
Kefal (Diğer kefaller)  20  
Kefal (Has kefal)  30  
Kefal (Sarıkulak kefal)  30  
Kırlangıç  18  
Levrek  25  
Lüfer  18 
Mezgit  13  
Palamut  25  
Pisi  20  
Sardalya  11  
Tekir  11  
Uskumru  20  
Alabalık (İç Sularda)  25  
Sazan (İç Sularda)  40  
Yayın (İç Sularda)  90  
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nakil saatinden başlamak üzere 24 saattir. 

- Sazangillerin Samsun il sınırları içerisinde kalan bütün su-
larda 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında avlanması ya-
saktır, 

* Yayın balığının, sazangillerin avcılığının yasak olduğu dö-
nemlerde avcılığı yasaktır. 

* Göletlerde ve akarsularda ticari amaçlı su ürünleri avcılığı 
yapılması yasaktır. 

* İlimizde Çakmak Barajında yıl boyunca her türlü su ürünleri 
avcılığı yasaktır. 

Diğer genel hükümler: 

* Gemiler için verilen ruhsat tezkeresine ait ruhsat numarası-
nın, plaka olarak görülebilecek şekilde gemiye yazılması zo-
runludur. 

* Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yer-
lerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin başından 
itibaren 100 m yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır. 

* Su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağları, 
multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ve dolanan 
(drift-net) ağların kullanılması yasaktır. Bu ağların, gemilerde, 
balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulun-
ması yasaktır. 

* Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, 
uyarıcı, zehirleyici, aşındırıcı kimyasal maddeler, karpit, sön-
memiş kireç, balık otu benzeri maddeler ile su ürünleri avcılı-
ğı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde 
bulundurulması yasaktır. 

* Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satı-
şı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri av-
cılığında kullanılması yasaktır. 
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