Gerçek k�ş�ler�n t�car� amaçlı su ürünler� ruhsat tezkeres� alab�lmeler� �ç�n �braz edecekler� belgeler
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15 Mart- 15 Haz�ran tar�hler� arasında
tüm t�car� acvılık faal�yetler� yasaktır.
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Su Ürünler� İst�hsal�n� t�car� olarak yapacak olan gerçek ve tüzel k�ş�ler; 1380 Sayılı
su ürünler� kanunu, su ürünler� yönetmel�ğ�
ve 4/1 t�car� amaçlı su ürünler� avcılığını
düzenleyen tebl�ğ kapsamında hareket
etmekle yükümlü olup, uymayanlar hakkında �dar� yaptırım uygulanacaktır.

KONYA
İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Dalgıç ve balıkadam �se bu
belgeler� vermeye yetk�l�
kuruluşlardan alacakları belge

Gem�ler �ç�n ver�len ruhsat tezkeres�ne a�t
ruhsat numarasının, plaka olarak görüleb�lecek
şek�lde gem�ye yazılması zorunludur.
Ruhsat tezkeres� sah�b� gerçek k�ş�ler yalnızca
Bakanlıkça ruhsatlandırılmış balıkçı gem�ler�nde avcılık faal�yet�nde bulunab�l�r.

İHBAR
TELEFONLARI

SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ
Su Ürünler� �st�hsal�n� b�r n�zama bağlamak
maksadı �le �hdas olunmuş olup, t�car� olarak
su ürünler� avcılığı yapmak �steyenler�n almak
zorunda olduğu belged�r.
Gem� Ruhsat tezkeres�n� yen�leyeb�lmek �ç�n;
İç Sularda İst�hsal sahaların k�ralama süreler�
kadar olup sadece o �st�hsal sahası �ç�n geçerl�d�r.
Talep ed�ld�ğ� takd�rde �lg�l�lere �brazı mecbur�d�r.
Süres�n�n sona erd�ğ� tar�hten �t�baren 3 yıl
boyunca v�ze �şlem� yapılmayan ruhsat tezkereler� �ptal olur.
Ruhsat tezkeres�n�n kaybolması durumunda
�lan vermek suret�yle yen�s� alınab�l�r.
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Grafik-Tasarım: Şeyma BAŞAR

TİCARİ BALIK
AVCILIĞI

T�car� Balık Avcılığı 4/1 numaralı Tebl�ğ ;
T�car� amaçlı su ürünler� avcılığında uygulanmak
üzere b�l�msel, çevresel, ekonom�k ve sosyal
hususlar göz önüne alınarak, su ürünler� kaynaklarının korunması, sürdürüleb�l�r �şlet�lmes�n�n
sağlanması �ç�n su ürünler� avcılığına �l�şk�n
yükümlülük, sınırlama ve yasakları düzenlenmekt�r.

Ağ Gözü: İçsularda kullanılacak ağların asgar�
vasıf ve şartları İl Müdürlükler�nce bel�rlen�r ve �lan
ed�l�r.
Beyşeh�r
Ilgın
Hüyük

Halkapınar

Seyd�şeh�r

Sade Uzatma Ağı
(Dökme Kör Ağ)
Fanyalı Uzatma Ağı
(Dökme Fanyalı Ağ)

Asgar� Göz Açıklığı
6 cm
13 cm

Ağ Gözü Açıklığı: Ağ ıslakken, ağ �p�n�n ve

düğümünün kalınlığına bakılmaksızın, gerg�n
halde b�r ağ gözünün karşılıklı �k� düğümü arasındak� mesafe olup ağın akış yönü d�kkate alınarak,
b�rb�r�n� tak�p eden y�rm� ağ (20) gözünde yapılan
ölçümün ortalamasıdır.

Boylar (En az)

Sazan

40 cm

Sudak

26 cm

Kad�fe

26 cm

Tatlısu Kefal�

20 cm

S�raz

20 cm

Turna

40 cm

Yayın

90 cm

Tatlısu Levreğ�

18 cm

Karabalık

22 cm

Doğal Alabalık

Ağ Gözü Açıklığı

Ağ C�ns�

Türler

(Tüm Türler)

25 cm

Gökkuşağı Alabalığı

Yok

Kerev�t

10 cm

Hams�

9 cm

İstavr�t

13 cm

Lüfer

18 cm

Sardalya

11 cm

Palamut

25 cm

Mezg�t

13 cm

Kefal

30 cm

D�l

20 cm

Ç�pura

20 cm

Levrek

25 cm

Tek�r

11 cm

Barbunya

13 cm

Lagos ve Orfoz balıklarının
avlanması, nakled�lmes�, satışa
sunulması yasaktır.

KONYA İl� Avlak Sahaları

Beyşehir- Beyşehir Gölü

Seydişehir- Suğla Gölü

Çumra – Apa Barajı

Halkapınar- İvriz Barajı

Ilgın- Çavuşcu Göl

Akşehir- Akşehir Gölü (Su Bitkileri)
Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı, zeh�rley�c�, aşındırıcı k�myasal
maddeler, karp�t, sönmem�ş k�reç, balık otu benzer�
maddeler �le su ürünler� avcılığı yapılması, bu maddeler�n gem�lerde ve av mahaller�nde bulundurulması
yasaktır.

