
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu 
 

 Denizlerde ve içsularda bulunan bitkiler ile 

hayvanlar ve bunların yumurtalarının 

korunması, istihsali ve kontroluna dair hususları 

düzenleyen 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda 

değişiklik yapan ‘’7191 sayılı Su Ürünleri Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’ 22 Kasım 2019 

tarihli ve 30956 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanmıştır. 

 

GETİRİLEN BAŞLICA DEĞİŞİKLİKLER 

 

 Su ürünleri ruhsat tezkereleri ile ilgili 

madde yeniden düzenlenerek ‘’…. 

yetiştiricilik faaliyetinde kullanılacak gemiler ve 

diğer su vasıtaları için Tarım ve Orman 

Bakanlığından ruhsat tezkeresi alınması’’ zorunlu 

hale getirilmiştir. 

 

Satışa sunulan su ürünlerinden asgari 

avlanılabilir ağırlıktan ve boy uzunluğundan 

küçük olanlar ile av yasağı döneminde avlanmış olanlar 

perakende satılamaz, yem sanayi hammaddesi olarak 

satılabilir. Avlanması tamamen yasak olan türler ise 

kamu kurum ve kuruluşlarına, bilimsel kuruluşlara ya 

da sosyal yardım kuruluşlarına bağışlanabilir.’’ hükmü 

ile yasaklanmıştır. 

 

Avlanma usul ve esaslarına, yasaklara uymayan 

kişileri en yakın İl veya İlçe Tarım ve Orman 

Müdürlüklerine, 174 Alo Gıda hattına,  Sahil 

Güvenlik (158), Emniyet (155), Jandarma (156) 

teşkilatına bildiriniz. Geleceğimiz olan su ürünleri 

zenginliğimizi hep birlikte koruyalım. 

 

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Telefon:0 452 233 95 30 (3 hat) 

Fax:0 452 233 95 39 

www.ordutarimorman.gov.tr 

  

             T.C. 

ORDU VALİLİĞİ 
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 

 

 

7191 SAYILI SU ÜRÜNLERİ 

KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR KANUN İLE  

1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ 

KANUNUNDA YAPILAN 

DÜZENLEMELER 

 
ORDU-2020 

 

Balıkçı gemisi vasfı taşımayan, gemi 

avlanma ruhsat tezkeresi olmayan 

gemiler ile yapılan su ürünleri avcılığının 

önüne geçilmesi maksadıyla (kaçak 

avcılıkla mücadele kapsamında)  

 

Gemi ruhsat tezkeresi olmadan gırgır 

ağları veya orta su trolü ya da dip 

trolü, algarna gibi dip sürütme av 

araçları kullanılarak ya da dalarak 

ticari avcılık yapılması halinde gemi 

dahil istihsal vasıtalarına,  

 

Diğer av vasıtaları ile avcılık yapılması 

halinde ise ilk tespitte gemi hariç istihsal 

vasıtalarına, kabahatin tekrarı halinde ise 

gemi dahil istihsal vasıtalarına el 

konularak mülkiyetin kamuya 

geçirilmesine karar verilir.  

 

Geçici süre ile ruhsat tezkerelerine el 

konulan balıkçı gemilerinin bu süre 

içerisinde avcılık yapmaları halinde bu 

gemilere avlanma araçları ve donanımlarıyla 

birlikte el konularak mülkiyetin kamuya 

geçirilmesine karar verilir. 

 

Marmara denizinde ışıkla avcılık tamamen 

yasaklanmıştır. 

 

Mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı 

verilen balıkçı gemilerinin tüm izin ve 

ruhsat tezkerelerinin iptal edilir. 

 



   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Avlanılan su ürünlerinin 

Bakanlıkça belirlenen karaya 

çıkış noktalarından 

boşaltılmaması 

İdari 

Para 

Cezası 

Miktarı 

Tam boyu 12 metreden küçük 

balıkçı gemilerine 

1.000 TL 

Tam boyu 12 metre dâhil, 22 

metreden küçük balıkçı 

gemilerine 

3.000 TL 

Tam boyu 22 metre dâhil, daha 

büyük balıkçı gemilerine 

5.000 TL 

 

Su ürünleri istihsal vasıtalarının haiz 

olması gereken asgari vasıf ve şartlara ya 

da sağlık, memleket ekonomisi, 

seyrüsefer, teknik ve bilimsel yönlerden 

bölgeler, mevsimler, zamanlar, su ürünleri 

cinsleri, çeşitleri,  ağırlık, irilik, büyüklük 

bakımından getirilen avcılık 

düzenlemelerine aykırılık olması halinde, 

kişilere 1.700 TL- 

Gemiler için sahip veya donatanına 2.500 

TL, 

 

Su Ürünleri Kanunda yapılan 

değişiklikler 1 Ocak 2020 tarihinde 

yürürlüğe girmiştir. 

Kanun değişikliği sonrasında yasa 

dışı su ürünleri avcılığına getirilen 

yeni idari para cezalarının bazıları 

aşağıda belirtilmiştir.  

 

Bomba, torpil, dinamit, kapsül ve 

benzeri patlayıcı maddeler öldürücü 

veya uyuşturucu maddeler, sönmemiş 

kireç ve Bakanlığın müsaadesi 

alınmaksızın elektrik cereyanı, 

elektroşok ve hava tazyiki ile su 

ürünleri avlayanlara 10.000 TL, 

 

Gerçek Kişiler Ruhsat Tezkeresi 

almadan denizlerde ticari avcılık 

yapanlara 4.000 TL, 

 

Yabancıların Türk karasularında su 

ürünleri avcılığı yapanlara, 20.000 TL, 

 

İçsular, Marmara Denizi, İstanbul ve 

Çanakkale boğazları DIŞINDAKİ yerlerde 

dip trolüne ilişkin yasak, sınırlama ve 

yükümlülüklere aykırılık halinde,7.000 TL, 

 

Avlanılması, satışı, nakli ve imalatta 

kullanılması yasak edilen su ürünlerini 

satanlara, nakledenlere, 5.000 TL, 

 İmalatta kullananlara, işleyenlere, 

muhafaza edenlere ve ihraç edenlere 

10.000 TL idari para cezası getirilmiştir. 

 


