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YEM AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINA YÖNELİK USUL VE ESASLARA 

İLİŞKİN DÜZENLEME 

 

Amaç ve Kapsam : 

MADDE 1 : 

Balık yemi için kullanılacak su ürünleri ile bu ürünleri toplanacağı alanlar, toplama 

yöntemi, günlük toplanacak miktar ve zamanın belirlenmesidir. 

 

Dayanak: 

MADDE 2 : 

22.03.1971 tarihli ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu, 10.03.1995 tarihli ve 22223 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine Dayanılarak Yayımlanan 3/1 

Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğde (Tebliğ No:2013/24) değişiklik 

yapılmasına dair tebliğin 45. Maddesine eklenen fıkranın 23/b bendine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar:  

MADDE 3 : 

Sülünes : Canlı yem olarak kullanılan Ensis ve Sinonovacula cinsine dahil kabuklu 

türlerini, 

Sülünes Boyu : Büyük kabuğun uzun kenarının boyu, 

Mamun : Canlı yem olarak kullanılan Upogebia cinsine dahil türleri 

 

İfade eder. 

 

MADDE 4 : 

Mamun Avcılığına Yönelik Sınırlamalar 

a) 1 Nisan – 1 Ağustos tarihleri arasında mamun istihsali yasaktır. Bu tarihler 

arasında menşei belgesi de düzenlenmez. 

b) Avcılık esnasında ışık kaynağı kullanılması yasaktır. 

c) Avcılık faaliyeti gün doğumu ile gün batımı arasında yapılacaktır. 

d) Avcılık esnasında gergi diye tabir edilen daire şeklinde belirlenen çalışma alanı 10 

m yarıçapından büyük olamaz, kullanılan gergiler avcılık saati dışında denizde 

bırakılamaz. 

e) Bu türün günlük avlanma limiti kişi başı en çok 5 kg ile sınırlandırılmıştır. 

f) Edremit İlçesi Zeytinli Çayı ile Burhaniye İlçesi Yat Limanı (39o34’32,17”K-

26o56’02,95”D ile 39o29’05,92”K-26o55’48,58”D koordinatları – Harita 1) 

arasında kalan kıyı hattında avcılığı serbesttir,  

Gömeç Balıkçı Barınağının kuzeyinden, Ayvalık Dolap Adası geçişinin kuzeyine 

kadar ki 39o24’12,80”-K-26o48’06,78”D ile 29o21’34,52”K-26o44’13,43”D 

koordinatları (Harita 2) arasında kalan kıyı hattında avcılığı serbesttir, 

Kıyıdan 50 metre açık ve 2 metre derinliğe kadar alanda mamun avcılığı 

yapılabilir. Belirlenen alanlar dışında mamun avcılığı yapılması yasaktır. 
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MADDE 5 : 

Sülines Avcılığına Yönelik Sınırlamalar 

a) 1 Nisan – 1 Ağustos tarihleri arasında sülines istihsali yasaktır. Bu tarihler 

arasında menşei belgesi de düzenlenmez. 

b) Avcılık esnasında ışık kaynağı kullanılması yasaktır. 

c) Avcılık faaliyeti gün doğumu ile gün batımı arasında yapılacaktır. 

d) Avcılık esnasında gergi diye tabir edilen daire şeklinde belirlenen çalışma alanı 

10 m yarıçapından büyük olamaz, kullanılan gergiler avcılık saati dışında 

denizde bırakılamaz. 

e) Sülines boyu 7 cm.den küçük ürünlerin avcılığı yasaktır. 

f) Bu türün günlük avlanma limiti kişi başı en çok 5 kg ve ile sınırlandırılmıştır. 

g) Edremit İlçesi Zeytinli Çayı ile Burhaniye İlçesi Yat Limanı (39o34’34,98”K-

26o55’59,39”D ile 39o29’05,92”K-26o55’48,58”D koordinatları – Harita 1) 

arasında kalan kıyı hattında avcılığı serbesttir,  

Gömeç Balıkçı Barınağının kuzeyinden, Ayvalık Dolap Adası geçişinin 

kuzeyine kadar ki 39o24’12,80”K-26o48’06,78”D ile 29o21’34,52”K-

26o44’13,43”D (Dolap Adası geçişinin iki tarafı dahil) koordinatları arasında 

kalan kıyı hattında (Harita 2) avcılığı serbesttir, 

Ayvalık’ta Paşa Koyu içinde 39o17’42,01”K-26o40’01,38”D ile 39o17’06,54K-

26o39’33,86”D koordinatları arasında kalan kıyı hattında (Harita 3) avcılığı 

serbesttir, 

Ayvalık’ta İğdeli (Patriça) Koyu içinde 39o21’27,26”K-26o37’58,89”D ile 

39o22’47,14K-26o37’36,57”D koordinatları arasında kalan kıyı hattında (Harita 

4) avcılığı serbesttir, 

Ayvalık’ta Altınova’da Karakoç Deresi ile Balıkesir-İzmir İl sınırı 

39o13’41,53”K-26o43’56,53”D ile 39o09’57,42K-26o46’03,20”D koordinatları 

arasında kalan kıyı hattında (Harita 5) avcılığı serbesttir, 

Bandırma’da Misakça Balıkçı Barınağı ile Balıkesir-Çanakkale İl Sınırı 

arasındaki 40o18’32,38”K-27o40’22,57”D ile 40o18’05,76K-27o32’01,71”D 

koordinatları arasında kalan kıyı hattında (Harita 6) avcılığı serbesttir, 

Erdek’te Gübre Fabrikasından Aşağı Yapıcı Balıkçı Barınağına kadar ki 

40o22’43,30”K-27o54’08,20”D ile 40o23’40,10”K-27o54’10,83”D 

koordinatları arasında kalan kıyı hattında (Harita 7) avcılığı serbesttir. 

Kıyıdan 50 metre açık ve 2 metre derinliğe kadar alanda sülüne avcılığı yapılabilir. 

Belirlenen alanlar dışında mamun avcılığı yapılması yasaktır. 

 

MADDE 6 : 

Genel Hükümler : 

a) Yemlik Su Ürünleri avcılığı yapacakların Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri 

Ruhsat Tezkeresi alması zorunludur. 

b) Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresinde “balık yemi” ibaresi 

bulunmayanlar yem amacıyla su ürünleri istihsali yapamazlar. 

c) Satışını yapanlar, alım yaptıkları üreticilerin ve alım yaptıkları miktarların 

kaydını (ilçe dışından gelen ürünler için menşei belgeleri ile birlikte) 

tutmak zorunda olup, denetim esnasında bu kayıtların gösterilmesi 

zorunludur. 

d) Yasak dönemlerde satışını yapacakların yasak dönemden önce stok 

tespitlerini İl/İlçe Müdürlüklerince tespitlerinin yaptırılması zorunludur. 
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e) Ürünlerin toplanması esnasında deniz dibinde çukurlara/tümseklere 

sebebiyet verecek her türde toplama yöntemi ve aracının kullanılması 

yasaktır. 

f) Toplayıcıların, Ek-1’de yer alan Yem Amaçlı Su Ürünleri Menşe Belgesini 

düzenleyerek, nakil öncesi il/ilçe müdürlüğüne kontrol ettirilerek 

onaylattırması zorunludur. Onaylanan belgenin aslı ürün beraberinde, bir 

örneği ise onaylayan il/ilçe müdürlüğünde kalır.” 

g) Medya, boru kurdu vb. diğer yemlik su ürünlerinin toplanması, 3/2 

Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ 

kapsamında değerlendirilir. Bunlar profesyonel avcılığa konu edilemez. 

Balıkesir İli dışından temini yapılarak satışını yapanların bu ürünler için 

temin edildiği İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış menşei belgelerini 

bulundurmak ve istenildiğinde göstermek zorundadırlar.  

h) Canlı yem avcılığında tekne ve mekanik güç kullanılamaz. İstihsalde 

kullanılan araçlar  malzemeler dışında diğer türlere yönelik farklı bir 

malzeme ve av aracı bulundurmak yasaktır. 

i) İl genelinde tüm iç sularda ve yukarıda belirlenen alanlar dışında ticari 

olarak yem amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır. 

 

 

MADDE 7 : 

 Yürürlük : 

Bu düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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Ek-1 

YEM AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ MENŞE BELGESİ 

  

Tarih: …../.…/2015 

  

  

İSTİHSALİ YAPANIN 

  

  

ÜRÜNÜ NAKLEDENİN 

  

TC Kimlik No. 
  T.C. Kimlik 

No. 

  

Adı Soyadı   Adı Soyadı   

Adres 
  Telefon   

Aracın Özelliği   

İlçe   NAKLİN YAPILACAĞI YER 

İl   Adres   

Telefon   İlçe   

e-Posta Adresi   İl   

    Nakil Saati   

  

İstihsalin 

Yapıldığı 

İl İlçe Köy/Mahalle 

      

İstihsal Edilen Ürünün Adı Miktarı (Kg) Kasa/Kutu/ 

      

      

      

      

  

Yukarıda bilgileri bulunan ürünler tarafımdan istihsal edilmiş olup, belirtilen adrese nakledilecektir. 

 

                                                                                                                                              Adı Soyadı 

                                                                                                                                                    İmza 

   

Kontrol Eden Görevlinin 

  
Adı Soyadı             : 

Görev Yeri             : 

İmza-Mühür           : 
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Harita 1 

 
 

Harita 2 
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Harita 3 

 
 

 

Harita 4 

 
 



7 

 

 

Harita 5 

 
 

Harita 6 
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Harita 7 

 

 


