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( T A S L A K ) 

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 
1-1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna ait Yönetmeliğin ilgili maddelerine, Su Ürünleri Üretim 

Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğe (Tebliğ No: 2003/ 46) ve Bakanlığımızca yayınlanan Su 

Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Sirkülerdeki, mevcut yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aynen 

uyulacaktır. 

2-Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince; su ürünleri istihsalinde bulunacak gerçek ve tüzel 

kişiler, gerek kendileri ve gerekse istihsalde kullanacakları gemiler için Ruhsat Tezkeresi almakla 

yükümlüdürler. 

3-Kiracı, avladığı su ürünlerinin cins ve miktarını gösterir bir defter tutmak zorunda olup su ürünlerinin cins 

ve miktarını günlük işleyecek ve avlanan miktarlar Bakanlığımız temsilcilerinin talebi halinde gösterecektir. 

Ayrıca, avladığı su ürünleri miktarlarını da aylık olarak İl Tarım Müdürlüğüne bildirecektir. 

4-Kiracı, istihsal sahasında devamlı tecrübeli sorumlu eleman bulunduracaktır. Bu eleman Bakanlık 

temsilcilerinin kontrolünde her türlü bilgiyi verecek ve gerekli kolaylığı gösterecektir. 

5-Su ürünleri avcılığında kullanılacak araçların seyrüsefer ve balıkçılığa uygun durumda olması ve aynı 

zamanda herhangi bir Belediye veya Liman Dairesine kayıtlı bulunması, sürücülerinin de sürücü belgesine 

sahip olması şarttır. Bu belgelere sahip olmayan araç ve sürücüler avlanma ve seyrüseferden men edilir. 

6-Av yasağı içinde veya dışında; istihsal yerinde mevcut balık ve diğer su ürünlerinin ıslahı ile ilgili etüt ve 

araştırmalar için lüzum görüldüğü takdirde istihsal yeri, muayyen bir süre için her türlü avlanmadan men 

edilebilir. Konulacak av yasağı bir ayı geçerse, kiracı bir ayı geçen süreler için yıllık kira bedeli üzerinden 

hesaplanacak kira bedelini ödemez. 

7-Balık ve diğer su ürünlerinin büyüme ve gelişmelerini kontrol ve balık popülasyonlarının miktarını tespit 

etmek ve araştırmalar yapmak üzere, zaman zaman Bakanlık elemanlarınca götürülmek üzere alınacak balık 

numuneleri ve diğer materyalin temini için, kiracı mevcut imkanları ile ilgililere yardım edecektir. 

8-Bakanlığımızın müsaadesi dışında istihsal yerinin doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen 

şeklinin değiştirilmesi yapılamaz. 

9-Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan yerlerin çevresindeki 200 m’lik sahada ve mansaplardan 500 metre 

içeriye kadar ki alanda su ürünleri avcılığı yapılmayacaktır. 

10-Kiracı, istihsal sahasında kirlenmeye neden olacak hareketlerden kaçınacaktır. 

11-Kiracı, istihsal sahasını başkasına devredemez, kiraya veremez, ortak alamaz. 

12-Sazlık kesimlerde çit kullanarak balık yakalama tesisleri kurulmayacaktır. 

13-Avlak sahasında kiralaması yapılan yüksek su bitkilerinin tamamı kesilmeyecek %35 inden az olmamak 

kaydıyla bir sonraki döneme bırakılacaktır. 

14- İl Müdürlüğünün izni dışında ilk üreme devresini geçirmemiş hiçbir balık avlanamayacaktır. 

15-Avlanabilir stok tespiti ve üretim kontrolü çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu tahmin edilen su 

ürünleri cinsi ve miktarı aşağıda belirtilmiştir. 

16-Kiracı 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği ve yayımlanacak 

genelgelerle belirlenecek esaslara uymakla yükümlüdür. 

 

Su Ürünleri Cinsi:      Avlanabilir Stok Miktarı Kg/Yıl 

Latince ve Mahalli Adı: 

……………………………..     ................................................................... 

……………………………..     ................................................................... 

TOPLAM      :………………………………………….. 

 Söz konusu avlak bölgesi tahmin edilen ….................... avlanabilir stok miktarı üzerinden kiraya 

verilecek olup, daha fazla ürünün avlanmasına müsaade edilmeyecektir. 

 Yukarıda belirlenen esaslara uyulmaması halinde kira sözleşmesi İl Özel İdaresi tarafından fesih 

edilecektir. 

 

NOT: 
* Teknik Şartname Noter onaylı olacaktır. 

* Teknik şartnameler taslak olup, İl Müdürlüklerince, avlak sahasının özellikleri ve bölgesel şartlar göz önünde 

tutularak, değişikliler ve ilaveler yapılacaktır. 

 

   İmza ve kaşe 


