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BALIK ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Balık Alırken;
a) Balığın boyuna
b) Balığın tazelik özelliklerine
c) Satın alınan yerin fiziki ve hijyenik şartlarına 

dikkat edilmelidir.



BALIK ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

a) BALIK BOYU
◦ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca Ticari Amaçlı

Su Ürünleri Avcılığını düzenleyen 2/1 nolu Tebliğde
avlanabilecek minimum balık boyları boy yasakları adı
altında düzenlenmiştir.
◦ Amaç;
◦ Balığın neslinin devam edebilmesi için en az bir defa

üreme yapmasıdır.
◦ Tüketiciler olarak balık neslinin devamı, gelecekte daha

güvenli, ekonomik balık temin edebilmek için belirtilen
boyların altında balık satın almamalıyız.



BOY ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR?
 Kılıç balığında ise, balığın alt çene

ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı
arasındaki uzunluğu (çatal boyu),

Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı
iken balık başının ön ucu ile kuyruk
yüzgecinin en uzun ışınının bitim
noktası arasındaki iz düşüm
uzunluğudur.

 İstiridye boyu: Buyuk kabuğun (sol
kabuğun), bastaki tepe noktasından,
dikey olarak inen çap uzunluğunu,

BALIK ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR



 Kum midyesi boyu: Kabukların
birleşme noktasından dikey olarak inen
çap uzunluğunu,

BALIK ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Kerevit, Deniz Böceği ve istakoz Boyu: Burnun
dikenimsi ucundan kuyruk yelpazesinin sonuna
kadar olankısmın uzunluğunu,

 Mavi yengec boyu: Kabuğun (karapaksın)
sağ ve sol taraflarındaki sivri çıkıntıların
uçları arasındaki izdüşüm uzunluğunu,



BALIK ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Ağırlıkça hamsi ve istavritte %15, diğer su ürünlerinde % 5 nispetinde
küçük boylara müsaade edilir.

 10 kg ile 30 kg arasındaki Ton (Orkinos) balıkları için % 5 nispetinde
küçüklere müsaade edilir.

 Arızi (amaç dışı, istenmeden) olarak avlanan su ürünleri türlerine
ağırlıkça % 5 nispetinde müsaade edilir.

 Ancak, algarna ile karides avcılığında avlanan karidesin ağırlıkça % 15' i
nispetinde hedef dışı avlara müsaade edilir.

 BALIK ALIRKEN SATIŞ YERİNDE SATILAN YASAK BOY VE
TÜRLERİN YUKARIDA BELİRTİLEN İSTİSNAİ DURUMLAR
İÇİNDE OLDUĞUNA DAİR BAKANLIKÇA DÜZENLENMİŞ
BELGESİNİ İSTEYİNİZ.



BALIK ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 b) TAZELİK ÖZELLİKLERİ
◦ Satın aldığınız balığın taze olup olmadığını aşağıdaki kriterlere bakarak

anlayabiliriz.
◦ Taze balık;
 Gözleri parlak, dışa bombeli dolgun ve şişkindir. Göz bebeği siyah ve

ak tabaka şeffaf olur.
 Taze balığın derisi gergin ve parlak ve ışık yansıması olur.
 Eti sıkı ve esnektir.
 Taze balığın solungaçları canlı kırmızı olur. Balık bayatladıkça bu

renk değişerek solar.
 Taze balıkta doğal yosun ve deniz kokusu vardır.
 Taze balık suya bırakıldığında dibe çöker. Bayat balık suya atılınca

dibe batmaz, ortada veya yüzeye yakın bir yerde kalır.



BALIK ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 c) SATIŞ YERLERİNİN FİZİKİ VE HİJYENİK ŞARTLARI
 Uygun bir satış yerinin taşıması gereken teknik ve hijyenik şartlar aşağıda

belirtilmiştir.
◦ Duvarlar su geçirmeyen, pürüzsüz, kolaylıkla temizlenebilir ve dezenfekte

edilebilir nitelikte olmalı,
◦ Satış yerinde, uygun havalandırma bulunmalı,
◦ Mutlak surette soğuk muhafaza odaları bulunmalı,
◦ Tezgahlar paslanmaz çelikten veya mermerden yapılmış olmalı,
◦ Tüm çalışanlar genel hijyen kurallarına uygun giyinmiş olmalı ve kişisel hijyen

kurallarına uymalıdır, sağlık raporu bulunmalı ve kontrolleri düzenli olarak
yapılmalıdır.

◦ Balık atıkları soğutulmuş atık odasında bekletilmeli,
◦ Satış yerlerinde, Su Ürünleri Mühendisi, Gıda Mühendisi veya Veteriner Hekim

çalışıp çalışmadığı aranmalıdır.
◦ En önemli kural balığın buz ile soğutulmuş olması gerekmektedir. Yani balık buz

üstünde ya da buzlanmış olmalıdır (Donmuş balık ile karıştırılmamalıdır.).
 Bu şartları taşımayan yerlerden alışveriş yapmamaya özen göstermeliyiz.



BALIK ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Semt pazarları gibi belirli zamanlarda kurulan yerlerde ise;
◦ Çevre şartlarından etkilenmeyecek, korunaklı ayrı bölümlerde su,

elektrik, aydınlatma sistemlerine sahip, zemini düzgün alanlarda
yapılmalıdır.

◦ Taze su ürünleri, soğutuculu ya da buzlu, yarı kapalı ve 0 OC ile +4 OC
arasında sıcaklığı sağlayacak ortamlarda ,

◦ Dondurulmuş ve işlenmiş ürünler ise soğutuculu dolaplarda sergilenmeli
ve satışa sunulmalıdır.

◦ Kesim ve temizleme işlemleri yapılmamalıdır.
◦ Satış yerinde hiçbir şekilde ahşap malzemeler kullanılmamalıdır.
◦ Yukarıdaki şartları taşıyor olması esas olmak kaydı ile esnaf-müşteri

güvenilirliği ve devamlılığı açısından mümkün oldukça aynı yerden
alışveriş yapmak daha doğrudur.

 Yukarıda saydığımız kurallara uymadığından dolayı kesinlikle
seyyar tezgahlardan (el arabalarından) balık satın almayınız.



Tür Latince Adı
Asgari 
Boy*

Asgari 
Ağırlık 
(gr)

Tür Latince Adı
Asgari 
Boy*

Asgari 
Ağırlık 
(gr)

Tür Latince Adı
Asgari 
Boy*

Asgari 
Ağırlık 
(gr)(cm) (cm) (cm)

Ahtapot Octopus vulgaris - 1000 Karagöz Diplodus 
vulgaris

18
Midye (Beyaz kum 
midyesi)

Chamelea 
gallina

1,7

Akivides Tapes
decussatus

2,4
Kefal (Amuderya 
kefali) Mugil soiuy 35

Minekop(Kötek,Kar
akulak) Umbrina cirrosa 25

Akya Lichia amia 30
Kefal (Sarıkulak 
kefal) Liza aurata 30 Nil barbunyası Upeneus 

moluccensis
10

Barbunya Mullus barbatus 13 Kefal (Has kefal) Mugil cephalus 30 Orfoz Epinephelus 
guaza

45

Bakalyaro 
(Berlam)

Merluccius
merluccius

25
Kefal (Diğer 
kefaller) 20 Palamut Sarda sarda 25

Çipura Sparus auratus 20 Kılıç Xiphias gladius 125 Pisi Pleuronectes 
spp.

20

Deniz böceği Palinurus
vulgaris

25 Kırlangıç Chelidonichthys 
lucerna

18 Sardalya Sardina 
pilchardus

11

Dil Balığı) Solea solea 20 Kolyoz Scomber 
japonicus

18 Sargos Diplodus sargos 21

Hamsi Engraulis
encrasicolus

9 Lagos Epinephelus 
spp.

45 Sarıkuyruk Seriola dumerili 30

Hani (Yazılı 
Hani) Serranus scriba 30 Levrek Dicentrarchus 

labrax
18

Sarıağız (Halili, 
Muskar, Grenyüz) 

Argyrosomus 
regius

25

İstakoz Homarus
gammarus

25 Lipsöz Scorpaena 
scrofa

15 Sinagrit Dentex dentex 20

İstavrit 

Trachurus
trachurus , 

13
Lüfer Pomatomus 

saltatrix
20 Tekir Mullus 

surmuletus
11

Trachurus
mediterraneus

Mavi yengeç Callinectes 
sapidus

13 Ton (Orkinos) Thunnusthynnus - 30**

İstiridye Ostrea edulis 6 Mezgit Merlangius 
merlangus

13 Uskumru Scomber
scombrus

20

Kalkan Psetta maxima 40
Kırma (Kırmızı) 
mercan

Pagellus
erythrinus

15

MİNİMUM AV BOYLARI*

* Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını düzenleyen 2/1 nolu Tebliğe göre



UYARI

 Balık satış yerlerinden veya balık marketlerden balık 
alırken;
◦ Boy yasağına aykırı olarak avlanmış küçük balık satışı 

yapılıyorsa
◦ Avlanması yasak olan türler satılıyorsa,
◦ Asgari hijyenik şartlara uyulmuyorsa

0216-302 41 00 (İstanbul Gıda Tarım ve 
Hayvancılık İl Müdürlüğü) nolu telefona  veya
Alo174 Gıda Hattına
Şikayette bulunabilirsiniz.



NİSAN AYINDA ENÇOK TUTULAN VE AV 
YASAKLARINA AYKIRI OLMADIĞI TAKDİRDE 
TÜKETİLEBİLECEK BAZI DENİZ ÜRÜNLERİ



Çipura

Levrek

Balık Türleri ve Tüketim seçenekleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye 
http://www.ibb.gov.tr/sites/SaglikVeSosyalHizmetler/suurunleri/Pages/BAL%c4%b0KTURLER%c4

%b0.aspx adresinden ulaşılabilinir.

Orfoz

Mırmır

KefalKılıç

Fangri İskorpit

İzmarit

İspari Mazak

Pisi



 Ülkemizde yıllık 2010 yılı verilerine göre 88.573 Ton
Deniz balıkları üretimi olmuştur. Bunlarında en
başında çipura, levrek, alabalık üretimi yapılmaktadır.

 Şuan balıkçı tezgahlarında görmüş olduğumuz çipura
ve alabalığın tamamı, levrek balığının da %99’a
yakını kültür üretimidir.

 Kültür üretimi olan balıklarda minimum av boyu yada
av yasağı söz konusu değildir. Bu sebepten dolayı yıl
boyunca tüketebilirsiniz.

 Balıkçı tezgahından balık alırken özellikle çipura ve
levrek türlerinin doğal ya da kültür üretimi olup
olmadığını ayrıştırabilmek için bir sonraki sayfada
bulunan kriterlere dikkat edilmelidir.



 DOĞAL BALIK İLE KÜLTÜR BALIĞI NASIL AYIRT EDİLİR.

 ÇİPURA: Doğadan yakalanan balığın karnı şişkin değil, düz bir şekildedir
ve pullarının tamamı balığın üzerinde bulunur ve tırnağınızla kazımak
isteseniz kolayca dökülmez. Derisi parlaktır. Solungaç kapağı üzerinde
kırmızıya yakın turuncu leke çok bariz bir şekildedir.

 Kültür çipurasında ise balığın karnı şiş, karın duvarları yağlı ve kalın,
balığın pulları dökülmüş yada kolayca dökülebilir durumdadır. Balığın
derisi mat, solungaç kapağı üzerindeki kırmızımsı leke çok açık renktedir.

Doğal
Kültür



 DOĞAL BALIK İLE KÜLTÜR BALIĞI NASIL AYIRT EDİLİR.

 LEVREK: Doğadan yakalanan levreklerin pulları daha sert bir şekilde deriye yapışmış ve tamdır.
Balığın bütün pulları üzerindedir. Derisi parlak ve gözler canlıdır. Açık renklidir.

 Kültür levreğinde balığın sırtı koyu renklidir. Üzerindeki pullar yer yer dökülmüş olabilir. Derisi
mattır.

Doğal Kültür



 Genel özellikleri: Çipura balığında vücut oval, yanlardan yassılaşmış ön kısmı
derindir. Kafa kuvvetli ve küt burunludur. Dudakları kalındır. Gözler orta derecede
gelişmiştir.

 Renkleri: Sırt taraf koyu mavi gümüşi; yan taraflar sarı-gümüşi olup, boyuna
uzanan, parlak esmer altın rengi çizgiler taşır. Yanal çizginin başlangıcında siyah,
solungaç kapakçığının üst köşesinde kırmızımsı bir leke bulunur.

 Boy: Maksimum uzunluk 70 cm; ortalama uzunluk 20-50 cm dir.

 Üremesi: Eşeysel olgunluğa ulaştığında ilkin erkektirler. 1-2 yaşında 20-30 cm
iken erkek; 2-3 yaşında 33-40 cm iken ise dişidirler.

 Dağılımı: Atlanto-Mediteran kökenlidir. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de
bulunur.

 Minimum Av Boyu: 20 cm’dir

 Üreme Dönemi: Ekim, Kasım,Aralık

ÇİPURA
Sparus aurata (Linnaeus, 1758)
M: Alyanak, Mendik, Lidaki (Küçüğü)
İ: Gilthead seabream
A: Dorade royal
F: Daurade

M: Mahalli adı
İ: İngilizce adı
A: Almanca adı
F: Fransızca adı

*
*
*
*

*
**
*



 Genel özellikleri: Hani balıklarından sırt yüzgecinin ikiye ayrılmış olması 
ile kolaylıkla ayrılır.Solungaçkapağının üzerinde karateristik 2 adet 
yassılaşmış diken mevcuttur. Geniş ağızlıdır. 

 Renkleri: Sırt tarafı koyu gri-esmer, karın tarafı ise beyazdır. Solungaç
kapağının kenarında koyu renkte bir leke bulunur.

 Boy: Maksimum uzunluk 100 cm; ortalama ise 20-55 cm’dir.

 Üremesi: : Eşeysel olgunluğa erkekler 23-30 cm iken 2 yaşında; dişiler ise
31-40 cm iken 3 yaşında erişirler.

 Dağılımı: Karadeniz,Marmara,Ege ve Akdeniz’de bulunur.

 Minimum Av Boyu: 18 cm.

 Üreme Dönemi: Akdeniz’de Ocak-Mart ayları arasında ürerler.

LEVREK
Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758)
M: İspendek (Küçüğü)
İ: European seabass

M: Mahalli adı
İ: İngilizce adı

*
*

*
*



FANGRİ MERCAN
Pagrus pagrus (Linnaeus, 1758)

M: Yabani Balık
İ:   Common seabream
A:  Gewöhnlinche Rotbrasse
F:   Pagre rouge

 Renkleri: Sırtı pembedir, yan taraflar ise soluk gümüşi renktedir.
Karınları ise beyazdır.

 Boy: Maksimum uzunluk 82 cm; ortalama uzunluk 20-60 cm dir.

 Üremesi: 24 cm olduğunda eşeysel olgunluğa ulaşır. Ege Denizi ve
Akdeniz’deAğustos-Ekim ayları arasında ürerler.

 Dağılımı: Marmara,Ege ve Akdeniz’de bulunur.

 Minimum Av Boyu: ?

 Üreme Dönemi:

M: Mahalli adı
İ: İngilizce adı
A: Almanca adı
F: Fransızca adı

*
**
*



İSKORPİT
Scorpaena scrofa (Linnaeus, 1758)
M: Dikenli Balık, Çorba Balığı, 

Sokan Balık,  Vuran Balık
İ: Red scorpianfish
A: Brauner Drachenkopf
F: Rascasse brune

 Genel özellikleri: Kafa büyük olup; alt çenede ve solungaç kapakçığının
alt kısımlarında ve yan çizginin sırtın pulsuz kısımlarında et parçaları
bulunur.Kafasında sayısız girinti ve çıkıntı vardır.

 Renkleri: Koyu kırmızıdan açık pembeye kadar değişme gösterir, üzerinde
daha koyu renkte nokta ve çizgiler bulunur.

 Boy: Maksimum 66 cm’dir.Ortalama ise 20-30 cm’dir.

 Dağılımı: Marmara,Ege ve Akdeniz’de bulunur.

 Minimum Av Boyu: ?

 Üreme Dönemi: Karadeniz’de Haziran-Eylül, Ege Deniz’inde Şubat-Aralık
ayları arasında ürerler.

M: Mahalli adı
İ: İngilizce adı
A: Almanca adı
F: Fransızca adı

*
**
*



İSPARİ
Diplodus annularis (Linnaeus, 1758)
M: Isparoz, İsparya, Aspara
İ: Annular seabream
A: Ringelbrasse
F: Sargue

 Genel özellikleri: Vücut yanlardan yassılaşmış ve iri pullarla kaplanmıştır. Burnu kısa
ve küt olup; üzerinde 2-3 adet salgı deliği bulunur.Ağzı ise oldukça küçüktür.

 Renkleri: Sırtı gümüşi gri, yanları sarımtırak, karnı beyazdır. Göğüs, karın ve anal
yüzgeçler yeşilimsi sarıdır.

 Boy: Maksimum 25 cm; ortalama ise 8–18 cm.dir.

 Üremesi: İlk eşeysel olgunluğa erkekler 10.3 cm boy ve 1. yaşta, dişiler ise 12.8 cm
boy ve 2. yaşta ulaşır.

 Dağılımı: Karadeniz,Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur.

 Minimum Av Boyu: ?

 Üreme Dönemi: Karadeniz’de Haziran-Ağustos, Marmara Denizi ve Akdeniz’de
Nisan-Ağustos ve Ege Denizi’nde Mart-Ağustos ayları arasında ürerler.

M: Mahalli adı
İ: İngilizce adı
A: Almanca adı
F: Fransızca adı

*
**
*



İZMARİT
Spicara maena (Linnaeus, 1758)

M: Pabuç, Kancur, Papya
İ: Blotched picarel
A: Laxierfisch
F: Mendole

 Genel özellikleri: Yan çizginin hemen altında göğüs yüzgeci hizasında
dikdörtgen şeklinde bir lekesi vardır. Pulları genişdir. Çenelerinde ince kadife
dişleri, ayrıca damakta da çok sayıda kadife dişleri bulunur.

 Renkleri: Sırtı gri veya koyu grimsi mavi renkli ve mavi noktalıdır. Yumurtlama
döneminde mavi noktalar daha belirgindir.Karın bölgesi ise gümüşi renklidir.

 Boy: Maksimum boy erkeklerde 25 cm, dişilerde ise 21 cm’dir. Genellikle 12 –
20 cm arasında bulunurlar.

 Dağılımı: Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur.

 Minimum Av Boyu: ?

 Üreme Dönemi: Bu türün üremesi yazın 18-25 °C’de haziran,ağustos ayları
arasında gerçekleşmektedir. Ege Denizi’nde Eylül-Kasım aylarında ürerler.

M: Mahalli adı
İ: İngilizce adı
A: Almanca adı
F: Fransızca adı

*
**
*



KEFAL (ALTINBAŞ)
Liza aurata (Risso, 1810)

Golden grey mullet

 Genel özellikleri: solungaç kapakçıklarında altın rengi bir leke
bulunması ile diğerlerinden ayrılır.Gözde yağ kapakçığı bulunmaz. Yan
taraflarında vücut boyunca uzanan ince çizgiler görülür.

 Renkleri: Sırtta esmer-gri, yanlarda kirli sarı, karın bölgesinde ise,
sarımsı beyazdır.

 Boy: Genelde 20–35 cm olup, en fazla 60 cm olurlar.

 Üremesi: Ortalama 25-35 cm arasında iken; erkekler 3-4, dişiler ise 4-
5 yaşlarında iken eşeysel olgunluğa erişirler.

 Dağılımı: . Karadeniz,Marmara,Ege ve Akdeniz’de bulunur.

 Minimum Av Boyu: 30 cm.

 Üreme Dönemi: Temmuz-Eylül dönemi olup üreme Ekim ve Kasım
aylarına da sarkabilir.

İ: İngilizce adı*



KEFAL (PULATARİNA-CEYRAN)
Liza ramada (Risso, 1826)

Thinlip mullet

 Genel özellikleri: kafa kısa ve yassı, geniş uç ağızlı, dişler çok küçüktür.
Gözü yağ kapakçığı ile örtülü değildir. dudaklarının inceliği ve pürüzsüz
oluşu ile diğer kefal türlerinden ayrılır.

 Renkleri: Sırt yeşilimsi-esmer, yan tarafları gri-mavi, karın kısmı ise
gümüş beyaz olup;boyuna uzanan koyu renkli çizgiler görülür.

 Boy: Genelde 25-35 cm olup, maksimum 60 cm’dir.

 Üremesi: Eşeysel olgunluğa erkekler 25-27 cm, dişiler 26-30 cm iken 3-
5 yaşında erişirler.

 Dağılımı: Karadeniz,Marmara,Ege ve Akdeniz’de bulunur.

 Minimum Av Boyu: 20 Cm.

 Üreme Dönemi: Temmuz-Eylül ayları üreme dönemidir.

İ: İngilizce adı*



DUDAKLI KEFAL
Oedalechilus labeo (Cuvier, 1829)

Boxlip mullet

 Genel özellikleri: Üzerinde tüberküller bulunmayan üst dudak gayet 
kalın yapılıdır. Kafanın alt tarafı diğer türlere göre daha beneklidir. 

 Renkleri: Sırtta ve yan taraflarda kahverengi-gri, karın tarafta ise kirli
beyazdır. Vücudun yan taraflarında, boyuna uzanan koyu renkli 6 adet
bant bulunur.

 Boy:  Ortalama15-20 cm, maksimum 30 cm.dir.

 Dağılımı: Akdeniz’e özgü endemik bir türdür. Ege ve Akdeniz’de
bulunur.

 Minimum Av Boyu: 20 cm.

 Üreme Dönemi: Üreme dönemiTemmuz-Eylül aylarını kapsar.

İ: İngilizce adı*



KILIÇ
Xiphias gladius (Linnaeus, 1758)

İ: Swordfish
A: Schwertfisch
F: Espadon

 Genel özellikleri: Burun uzun ve yassı bir kılıç görünümündedir. Kuyruk sapı
yanlarında da geniş ve uzunca birer karinalar da bulunmaktadır. Ayrıca bu
balıklarda, karakteristik olarak, karın yüzgeçleri bulunmamaktadır.

 Renkleri: Sırt tarafları, koyu siyahımsı-mavi, karın tarafları gümüşi-beyazdır. 
Yüzgeçler, canlı iken, siyaha yakın koyu çividi renkte olup, öldükten sonra siyaha 
dönüşür. 

 Boy: Maksimum 450 cm, ortalam 80–220 cm arasındadır.

 Üremesi: Genellikle Nisan ayı sonlarına doğru, yüzeysel suların 22–23ºC
kadar yükselmesi ile başlar.

 Dağılımı: Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de bulunur.

 Minimum Av Boyu: 125 cm.

 Üreme Dönemi: Mayıs-Ağustos ayları arasında ürerler.

İ: İngilizce adı
A: Almanca adı
F: Fransızca adı

*
*
*



KOLYOZ
Scomber japonicus (Houttuyn, 1780)

İ: Chub mackerel
A: Blasenmakrele
F: Bis

 Genel özellikleri: Uzun ve yuvarlak vücutlu, nokta burunlu, kuyruk çapı
incedir. İkinci sırt ve anal yüzgeçlerinin gerisinde 5 adet yalancı yüzgeç
vardır.

 Renkleri: Vücudunun sırt bölgesinde düzensiz, ağ teşkil edecek şekilde
koyu mavi-siyahımsı çizgiler bulunur.

 Boy: Maksimum 50 cm, ortalama 15-30 cm arasındadır.

 Üremesi: Genellikle 3 yaşında eşeysel olgunluğa erişirler.

 Dağılımı: Karadeniz,Marmara,Ege ve Akdeniz’de bulunur.

 Minimum Av Boyu: 18 cm.

 Üreme Dönemi: Marmara’da Haziran başındanAğustos sonuna kadardır.

İ: İngilizce adı
A: Almanca adı
F: Fransızca adı

*
**



MIRMIR
Lithognathus mormyrus (Linnaeus, 1758)

Striped seabream

 Genel özellikleri: Vucut uzunca ve yanlarından yassılaşmıştır. Başın profili
hemen hemen düz bir çizgi gibidir. Burnu hem uzun hem de sivridir.
Gözler küçüktür.

 Renkleri: Vücut gümüş grisidir. En karakteristik özelliği vücudunda
birbirine paralel 14-15 koyu şeridin dikine uzanmasıdır.

 Boy: Maksimum boy 55 cm; genellikle 25 cm’yi geçmez.

 Üremesi: Eşeysel olgunluğa erkekler 2 yaşında 20 cm; dişiler ise 3 yaşında
24 cm dolaylarında iken erişirler.

 Dağılımı: Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz’de bulunur.

 Minimum Av Boyu:

 Üreme Dönemi: Ege Denizi’nde Haziran-Ağustos, Akdeniz’de ise
Haziran-Ekim ayları arasında ürerler.

İ: İngilizce adı*



ORFOZ
Epinephelus marginatus (guaza) (Lowe,1758)
M: Arap
İ: Dusky grouper

 Genel özellikleri: Canlı iken Kafa, sırt ve yanlarında görülen, ölünce
kaybolan yeşilimsi sarı lekeler ve dikey bantlar bulunur. Kuyruk gençlerde
yuvarlak, erginlerde yarımay şeklindedir.

 Renkleri: Vücutta sırtta ve yanlarda çikolata, karında ise portakal-sarı
renklidir.

 Boy: Maksimum 150 cm’dir.Ortalama 20-80 cm.arasındadır.

 Üremesi: İlk üreme boyu dişilerde 43.8 cm, erkeklerde 81.3 cm.

 Dağılımı: Ege ve Akdeniz’de bulunur.

 Minimum Av Boyu: 45 cm.

 Üreme Dönemi: Üreme dönemi yaz mevsimidir; en yoğun üreme
Temmuz’dadır.

M: Mahalli adı
İ: İngilizce adı

*
*



PİSİ 
Platichthys flesus luscus (Linnaeus, 1758)
M: Dere Pisisi
İ: Flounder

 Genel özellikleri: Vücutları üstten elips görünümlü ve biraz bombelidir.
Alt yüzü ise tamamen düzdür.Gözler vücudun sağ tarafında yerleşmiştir.

 Renkleri: Vücudun gözlü olan tarafı, genellikle esmer, esmer-gri veya
tamamen gri renkli, Gözsüz tarafı ise, genellikle beyaz veya kirli beyaz
renkte

 Boy: Maksimum 50 cm, ortalama 10-30 cm arasında değişir.

 Üremesi: Erkekleri 3., dişileri de 4. yaşlarından itibaren eşeysel
olgunluğa ulaşırlar.

 Dağılımı: Karadeniz,Marmara ve Ege’de bulunur.

 Minimum Av Boyu: 20 Cm.

 Üreme Dönemi:

M: Mahalli adı
İ: İngilizce adı

*
*



Su Ürünlerinin korunması, istihsali ve kontrolü ile ilgili hususları düzenleyen
Su Ürünleri Kanunu 1971 yılında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
avcılık, yetiştiricilik hususlarına yönelik hususları düzenleyen “Su Ürünleri
Yönetmeliği” 10.03.1995 tarihinde, ürünlerin arzına ilişkin olarak
düzenlenen “Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği”
de 19.06.2002 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yine bölge, zaman, tür ve boy yasaklarına ilişkin düzenlemeler Bakanlıkça
çıkarılan tebliğler ile belirlenmektedir.

Su Ürünleri Kanununun 33. maddesinde bu kanun ve ilgili diğer mevzuat ile
getirilen yasakları uygulamakla başta Bakanlık ilgili personeli, Emniyet,
Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük ve Orman Muhafaza Memurları,
Belediye Zabıtası, Kamu tüzel Kişilerine bağlı Muhafız, Bekçi ve
korucular ile Emniyet ve Jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy
muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri yetkili kılınmışlardır.

Su ürünleri kanununun ek 3.maddesinde ‘’Bu Kanunun 36 ncı maddesinde yer
alan idari para cezaları mahallin en büyük mülki amiri ile denizlerde Sahil
Güvenlik Komutanlığı bot komutanları tarafından kesilir ve mahallin en
büyük mal memurluğuna yatırılır.



Mülki amirler ceza kesme yetkilerini 33 üncü maddede belirtilen
görevlilere önceden ilan etmek şartıyla devredebilirler’’denilmektedir.

Bu hükme istinaden İstanbul Valiliği mezkur kanunla kendisine verilen ceza
kesme yetkisini 12.01.2004 tarihinde ‘’…deniz ve iç suların koruma ve
kontrolü ile görevlendirilen personel, jandarma teşkilatı mensupları ile
Belediye zabıtası amir ve mensuplarına’’ devretmiştir.

Su ürünleri halinde yasaklara ilişkin denetimler, kanunun 33. maddesi
gereğince halimizde yerleşik İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ofisi
görevlileri ve personelimiz işbirliği ile yapılmaktadır.

Kanunun Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları başlıklı
34.maddesindeki’’Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler,
derhal mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle, maliye teşkilatı
bulunmayan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış
yerinde açık artırma sureti ile satılır. Satışa ait bir zabıt tutanağı
düzenlenerek, satış bedeli tahkikat sonucuna kadar adli mercilerin emrinde
olmak üzere maliye veznesine emaneten yatırılır. Sanığın mahkumiyetinin
kesinleşmesi halinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir. Satılamayan veya
muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan tüketiminde



kullanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen sosyal yardım
kurumlarına bağışlanır’’hükmü gereğince avlanması yasak olan ve hale
getirilen ürünlere el konularak ilgililerine cezai işlem uygulanmaktadır.

Sonrasında tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler
maliye memuru marifetiyle açık arttırma yolu ile satılmakta ve
tüketime arz edilmektedirler. Elde edilen gelir ise maliye hesabına
kaydedilmektedir. Ancak olta balıkçığı ile elde edilenler ile kanun gereği
avcılıkta arızi olarak % 5 nispetinde müsaade edilen su ürünlerinin
pazar tezgâhlarında ve perakende satış yerlerinde satışa arzı mümkün
olmaktadır. Perakende satış noktalarında satılan ürünlerin hal çıkışlı
olup olmadığının tespit edilebilmesi için denetimlerin etkin bir şekilde
yapılması gerekmektedir.

Rutin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri yanında su ürünleri kanunu ve
ikincil mevzuatı ile getirilen yasaklara ilişkin denetimleri yapmaya ve
cezai işlemler uygulamaya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
Büyükşehir belediyesi zabıtası ve bütün ilçe belediyeleri zabıtası yetkili
kılınmışlardır.



Bu çalışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su 
Ürünleri Hali Müdürlüğü AR-GE Birimi Tarafından 

Hazırlanmıştır.


