
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN 
 UYGULAMA ESASLARI (GENELGE 2006/1) 

 
15.10.2005 tarih ve 25967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince,  sektördeki gelişmeler 
ve ihtiyaçlara paralel olarak, 28.12.2004 tarih ve 18362 sayılı (2004/1) Genelgenin bazı 
maddeleri yeniden düzenlenmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

 
 

1-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 5 (j) bendine ilişkin uygulama esasları: 
  
Su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanların verimli kullanımının sağlanması için, denizlerde 
ağ kafeslerde deniz ürünleri yetiştiriciliğinde 250 ton/yıl’dan; iç sularda baraj ve doğal 
göllerde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliğinde ise 25 ton/yıl’dan daha küçük kapasitedeki 
yatırım talepleri kabul edilmeyecektir. Ancak, karada toprak havuzlarda deniz balıkları 
yetiştiriciliği projeleri ile akarsu ve göletlerde ağ kafeslerde uygulanacak projelerde kapasite 
şartı aranmaz. 
 Göletlerde uygulanacak su ürünleri üretimi projeleri ile ilgili işlemler İl 
Müdürlüklerine bildirilen talimatlar çerçevesinde yürütülecektir. 
 
2- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 6 (b) bendine ilişkin uygulama esasları: 
 
İçsularda ve denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği müracaatlarında dikkat edilecek olan su 
kriterleri tabloları EK-1-a,b,c’de belirtilmektedir. 
Yönetmeliğin EK-4‘de belirtilen belgelere, yetkili kurumlardan alınmış olan debi raporu ilave 
edilecektir.  
 
3-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinin 8. Maddesi (b) bendine ilişkin uygulama 
esasları: 
  
Su ürünleri proje dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler: 
a) Ön İzin için istenen bilgi ve belgeler, 
b) Bakanlıkça verilen ön izin yazısı, 
c) Tesisin kurulacağı alanla ilgili olarak; 
 
 Sağlık açısından sakıncası olmadığına dair mahalli Sağlık Teşkilatından (İl Sağlık 
Müdürlüğü, Çevre Sağlık Müdürlüğü vb.) belge,  
 (Değişik: 2006/1) Ulaşım açısından sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan 
(Karayolları Genel Müdürlüğü veya Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü veya bu 
kuruluşların Taşra Teşkilatları) alınan belge, 
 (Değişik: 2006/1) Tesiste kullanılacak suyun kullanılmasında sakınca olmadığına 
dair ilgili kuruluştan (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya 
bu kuruluşların Taşra Teşkilatları) alınan belge, 
 Gerekli görülmesi halinde diğer ilgili kuruluşlardan alınacak belgeler, 
 
d) Tüzel kişiler (Şirket, Kooperatif, vb.) için Ticaret Sicil Gazetesi, 
e) Proje fizibilite raporu, 
f) ÇED yönetmeliğine göre sakınca olup olmadığına dair belge 
g) Proje hazırlama dispozisyonuna uygunluk (EK-2) 
h) Taslak Teknik Şartnameler (EK-3-a,b,c,d,e,f,g,h) 



 
 
4-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 8 (d) bendine ilişkin uygulama esasları: 
 
 Kapasitelerine bakılmaksızın, alabalık, sazan, çipura ve levrek balıklarının üretim 
projeleri ile üretim kapasitesi 2.000.000 adet/yıl’a kadar olan iç su ve deniz ürünleri 
kuluçkahane projeleri   (2.000.000 adet/yıl dahil) İl Müdürlükleri tarafından onaylanır. 
 Kapasitesi ne olursa olsun kalkan, mersin balığı, yılan balığı, kurbağa, su bitkileri, 
kabuklu ve yumuşakça ve diğer türlerin yetiştiriciliği ile deneme üretimi ve organik su 
ürünleri yetiştiriciliğine ait üretim projeleri Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından onaylanır. 
 (Değişik 3. Fıkra: 2006/1) Göletlerde uygulanacak projeler İl Müdürlüklerince 
onaylanacaktır. Su ürünleri avlak sahalarında yetiştiricilik ve/veya ıslah amaçlı uygulanacak 
projeler Bakanlık Merkez teşkilatı tarafından onaylanır.  
 İl Müdürlükleri tarafından onaylanan projelerin bir örneği, Yönetmeliğin  8. 
Maddesinin (e) bendi gereğince 15 (onbeş) gün içince Bakanlık Merkez Teşkilatına 
gönderilecektir. 
 
5- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 9 (a) bendine ilişkin uygulama esasları 
(Ek Madde: 2006/1):  
 
Su ürünleri yetiştiriciliği yapan müteşebbislere “Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi” ve “Su 
Ürünleri Kuluçkahane Yetiştiricilik Belgesi”nden durumlarına uygun olanı düzenlenecektir.  
Değiştirilecek yetiştiricilik belgeleri, EK-4’deki yeni “Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisleri 
Denetim Raporu” ile birlikte Bakanlığa gönderilecektir. 
İlk defa yetiştiricilik belgesi düzenlenmesi halinde, sadece “Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisleri 
Denetim Raporu” Bakanlığa gönderilecek ve yetiştiricilik belgeleri Bakanlık tarafından 
doldurularak, onaylandıktan sonra İl Müdürlüklerine gönderilecektir. Yetiştiricilik 
belgelerinin geçerlilik süreleri, kiralama süreleri ile sınırlı olup, müteşebbislerin kiralama 
işlemleri İl Müdürlüklerince kontrol edilecektir.  
Eski yetiştiricilik belgeleri halen yürürlükte olup, ilk vize tarihinde yeni belge ile 
değiştirilmek üzere İl Müdürlüklerince, gerekli belgelerle birlikte Bakanlığa gönderilecektir. 
Belgelerin vize edilmesi sırasında kiralamalar kontrol edilecektir. 
 
6- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 11 (e) bendinin uygulama esasları (Ek 
Madde: 2006/1): 
 
Onaylı projesinde değişiklik yapmadan, projesinde belirtilen türlerle ilgili, proje kapasitesi 
aynı kalmak üzere, üretilecek türlerin miktarlarında piyasada oluşan arz-talep, yavru ve satış 
fiyatları gibi ekonomik nedenlerden dolayı değişiklik yapmak isteyen müteşebbisler; o üretim 
sezonundan önce yıllık üretim planlamasını ekledikleri dilekçe ile İl Müdürlüklerinden izin 
almak zorundadırlar. Bu durum 15 (onbeş) gün içinde Bakanlığa bildirilecektir. 
 
7-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 14 (a) bendine ilişkin uygulama 
esasları: 
  
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği EK-9 ‘a ilave olarak; 
- Projeyi devralmak isteyen tüzel kişiliklere ait ticaret sicil gazetesi örneği,  
- Devralmak isteyenin yetkili kıldığı kişi veya kişilerin imza sirküleri,  
- Yetki belgesi örneği,  
- Şirket ana sözleşmesi örneği. 



 Yetiştiricilik belgesinin devralan adına düzenlenebilmesi için; Bakanlıktan 
devir izni alındıktan sonra, devreden adına kayıtlı olan kira sözleşmelerinin (su, alan 
vb), devralan adına, ilgili kurumca düzenlenmesi gerekmektedir. 
 
8- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 17 ‘ye ilişkin uygulama esasları: 
 
Kiralama işlemlerinde dikkat edilecek hususlar; 
30.01.2004 tarih ve SÜDB/250 11 10 11–426–1379 sayılı İl Özel İdarelerince Kiralaması 
Yapılacak Alanlarla İlgili Usul ve Esasların belirlendiği talimat iptal edilmiş olup Projeli ve 
projesiz kiralamalar da uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:  
 1- Su Ürünleri Üretim Yerlerinin kiralama işlemleri 16 Ocak 2004 tarih ve 25348 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/46 No’lu “Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya 
Verilmesine Dair Tebliğ”e göre yapılacaktır. 
 2- Su ürünleri üretim sahalarının, projeli veya projesiz olarak ilk defa kiralama 
başvurularında kullanıma açılıp açılmayacağı, İl Müdürlüklerinin teklifi ile Bakanlık Merkez 
Teşkilatı tarafından belirlenir. 
  3- Su ürünleri üretimi amacıyla kiraya verilen avlak sahalarına ait su ürünleri avlak 
sahası üretim bilgi formu, her yıl kira tebliğine göre tespit edilen kira bedelinin (EK-5) 
kiracıya bildirilmesinden itibaren, İl Müdürlüğü tarafından, 15 gün içersinde Bakanlık Merkez 
Teşkilatına gönderilir. 
4- (Değişik: 2006/1) Ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen sirküler gereği, iç 
sularımızdaki avlak sahaları için düzenlenmesi gereken menşe ve avlak sahalarına ilişkin 
bilgiler EK-6’daki Su Ürünleri Avlak Sahası Üretim Bilgi Formu’nda istenilen şekilde bir 
önceki yıl stok miktarları dikkate alınarak yazılacak, menşe belgesi düzenlenmedi ise formda 
belirtilecektir. Bu kapsamda menşe belgelerinin gönderilmesine ilişkin 02.03.2005 tarih ve 
SÜDB/250 11 10 12–819–2835 sayılı talimat ve ilgisinde kayıtlı talimatlar iptal edilmiştir.  
5- (Ek Madde: 2006/1) Denizlerde ağ dalyanları kurmak isteyen müteşebbislerce 
koordinatların belirtildiği haritanın ekli olduğu dilekçe ile İl Müdürlüklerine müracaat edilir. 
Bu belgeler, seyr-ü sefer açısından gerekli izni alınmak üzere Bakanlık Merkez Teşkilatı’na 
gönderilecektir.  
6- (Ek Madde: 2006/1) Lagün ve dalyanların projesiz kısa süreli olarak işletilmeleri, 16 Ocak 
2004 tarih ve 25348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/46 No’lu “Su Ürünleri Üretim 
Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ” esaslarına göre yapılacaktır.  
7- (Ek Madde: 2006/1) Lagün ve dalyanların projeli olarak işletilmesi aşağıda belirtilen 
şekilde yapılacaktır:  
i) Kira süresinin bitimine 6 ay kala, lagünlerin sürdürülebilir kullanımını temin 
etmek amacıyla, projeli olarak uzun süreli kiraya verileceği 2003/46 No’lu “Su Ürünleri 
Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ”e göre ilan edilir. 
ii) Yapılan başvurular İl Müdürlüklerince değerlendirilerek, uygun bulunanlar proje 
özetleri ile birlikte Bakanlığa iletilir. 
iii) Bakanlığa iletilen başvurulardan uygun bulunanlara ön izin verilir.  
iv) Ön izin verilmesini müteakip en geç 3 ay içerisinde müteşebbislerce hazırlanacak 
projeler İl Müdürlüklerine teslim edilir. 
v) Projeler; İl Müdürlüğü başkanlığında, gerektiğinde Üniversite ve Araştırma 
Kurumlarının katılımıyla, mahallinde oluşturulan Komisyon marifetiyle incelenir. 
vi) Komisyonun uygun bulduğu proje veya projeler, Komisyon raporu ile birlikte 
değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir. 
vii) Bakanlıkça onaylanan proje veya projeler 2003/46 No’lu “Su Ürünleri Üretim 
Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ” doğrultusunda İl Özel İdaresince açılacak 
kiralama ihalesine katılmak üzere teklif edilmesi için İl Müdürlüklerine gönderilir. 



İl Özel İdaresince açılacak kiralama ihalesini kazanan başvuru sahibinin projesi uygulanacak 
olup, diğer ön izinler ve projeler otomatik olarak iptal edilmiş sayılacaktır.  
 
 
9- Su Ürünleri yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 19 ‘a ilişkin uygulama esasları (Değişik: 
2006/1): 
Su Ürünleri Yetiştiriciliği amacıyla yavru, yumurta ve damızlık ithali ile ilgili müracaatlar İl 
Müdürlüğüne yapılacaktır. Bu konudaki, 14.07.2004 tarih ve SÜDB/250 11 10 12/2619–
10589 sayılı Genelge iptal edilmiştir.  
Buna göre; 
a) İthalat başvurusunu; Yetiştiricilik Belgesi olan tesisler (Kuluçkahaneler sadece 
yumurta ve damızlık ithali yapabilir), deneme üretimi izni almış olan işletmeler ve bilimsel 
amaçlı olarak ithal etmek isteyen Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşları yapabilirler. 
b) İthalat başvuruları işletmenin bulunduğu İl Müdürlüğüne (EK–7) dilekçe ile yapılır. 
c) İthal izni için Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderilecek belgeler: 
1- Dilekçe (EK–7); 
 Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş personel tarafından imzalı ve şirket 
kaşeli olmalı, 
2- Kontrol Belgesi: 
 Kontrol Belgesi düzenlenirken, her yıl yayınlanan Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğle 
esaslarına uygun formatta, firma  tarafından 3 (üç) nüsha olarak hazırlanmalı ve G.T.İ.P 
numarası boş bırakılmalı, 
 Şirketin kaşesi ve yetkilisi tarafından veya yetki verilmiş personel tarafından imzalanmış 
olmalı, 
 Şirket yetkilisi tarafından imzalanıyor ise şirket imza sirküleri noter onaylı ve 1 (bir) 
nüsha olarak, eğer kontrol belgesi yetki verilmiş personel tarafından imzalanıyor ise noterden 
verilmiş yetki belgesi ve firma tarafından onaylı 1 (bir) nüshası, 
3- Fatura veya Proforma Fatura; 
 Asıl ve 2 (iki) nüshası ile yeminli tercüme bürolarınca Türkçe’ye tercüme edilmiş onaylı 3 
(üç) nüshası, 
4- Sağlık Sertifikası; 
 Aslı ve 2 (iki) kopyası ile yeminli tercüme bürolarınca Türkçe’ye tercüme edilmiş onaylı 3 
(üç) nüshası, 
5- Menşei Belgesi; 
 Aslı ve 2 (iki) kopyası ile yeminli tercüme bürolarınca Türkçe’ye tercüme edilmiş onaylı 3 
(üç) nüshası, 
6- İhtiyaç Belgesi (EK-8); 
  İthal edilecek yavru, yumurta ve damızlık miktarı yetiştiricilik belgesinde yer alan tür ve 
kapasiteye veya Yönetmeliğin 11’nci maddesinin (e) bendi gereğince yapılan düzenlemeye 
göre hesaplanarak düzenlenir. 
 İthal edilecek ürünün hesaplaması; yavru ithalatında ithal edilecek türün 1 kg üretim 
miktarı için 4 adet yavru, yumurta ithalinde ise alabalıkta 1 kg üretim miktarı için 5 adet 
yumurta, damızlık ithalinde ise, onaylı projesinde belirtilen anaç balık miktarı dikkate 
alınarak yapılır. 
 Yıllık olarak ithalat edilecek yavru, yumurta ve damızlık miktarı, tesise ait yetiştiricilik 
belgesinde yer alan tür ve kapasiteye göre hesaplanan miktarı aşmayacaktır. Ancak; 
Yönetmeliğin Madde 11 (e) Bendi gereğince, üretim planlaması değişikliği yapılması halinde 
son durum dikkate alınacaktır. 
   7- Ticaret Sicil Gazetesi;  
 İlgili şirketin ticaret sicil gazetesindeki ilanının 1(bir) nüshası, 



     8- Yetiştiricilik Belgesi; 
 İlgili şirkete ait yetiştiricilik belgesinin 1 (bir) nüshası 
     9- Taahhütname (EK-9); 
 Tüm belgelerin doğru ve aslına uygun olduğunun, 
 Kontrol belgesinde yazılı malzemeyi amacı dışında kullanmayacağına dair hazırlanacak 
taahhütname. 
 
10-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 20 (a) bendine ilişkin uygulama 
esasları : 
 
(Değişik: 2006/1) Yetiştiricilik tesisleri, proje kapasitelerine göre, su ürünleri konusunda 
eğitim veren en az 4 yıllık Fakülte mezunu veya su ürünleri konusunda kamuda en az 5 (beş) 
yıl görev yapmış teknik eleman istihdam edeceklerdir. Buna göre; 50-249 ton/yıl için en az 1, 
250-499 ton/yıl için en az 2, 500-749 ton/yıl için en az 3, 750-999 ton/yıl için en az 4, 1000 
ton/yıl ve daha üzeri tesislerde ise en az 5 teknik eleman çalıştıracaklardır. Halen faaliyette 
bulunan tesisler de Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Uygulama esasları yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde bu şarta uygun olarak teknik personel istihdamını 
gerçekleştireceklerdir. 
(Ek Madde: 2006/1) Kamuda 5 yıllık görev yapanların tesislerde istihdam edilebilmesi için, 
ilgili kuruluş(lar)dan alınan resmi yazı(lar) esas kabul edilecektir.   
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği EK:10’un birer örneği İl Müdürlüklerine teslim 
edilmelerinden sonra 15 (onbeş) gün içinde Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderilecektir. 

 
 
 
Genelgenin Ekleri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1-a 



ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN SU KALİTE KRİTERLERİ 

 

 

 

 

Parametreler  Yetiştiricilik Kuluçkahane Sert Sularda Yumuşak Sularda 



Su Debi Miktarı**  lt/sn  

Sıcaklık 0C 4-18  6-13   

Çözünmüş oksijen mg/lt >5  

pH  6.5-8.5  

Amonyak (iyonize değil) mg/lt 0.1   0.02   

Nitrat mg/lt  0-40      

Nitrit mg/lt   <0.2 0,06- 0.1   

Alkalinite*  (CaCO3 olarak) 
mg/lt 

 10-400     

Karbonat*  mg/lt  0-25     

Bikarbonat*  mg/lt  >100      

Toplam sertlik*  (CaCO3 
olarak) mg/lt 

 10-400   

Kalsiyum*  mg/lt  4-160       

Magnezyum* Buffer sistemi için gereklidir. 

Manganez*  mg/lt  0-0.01      

Demir (toplam)* mg/lt  <0.5     

Ferrous iyonu*  mg/lt  0     

Ferric iyonu* mg/lt  0.5   

Fosfor* mg/lt  0.1-3     



 

 

 

 

 

 

 

 

CO2*  mg/lt  <60   

Alüminyum* mg/lt <0.1  

Kadmiyum* mg/lt  <0.003  <0.0004 

Krom* mg/lt <0.05  

Bakır* mg/lt   <0.01 <0.006 

Kurşun* mg/lt <0.001  

Çinko* mg/lt 0-0.1  

Cıva* mg/lt <0.00005 

Nikel* mg/lt   <0.05  <0.1 

H2S* mg/lt  <0     

Askıda katı madde mg/lt <25  <5    

 

     

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAZAN BALIĞI  YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN SU KALİTE KRİTERLERİ    EK-1-b 

Parametreler Yetiştiricilik Kuluçkahane Sert Sular Yumuşak Sular 



Su Debi Miktarı**     

Sıcaklık°C 16-28  18-20    

Çözünmüş oksijen mg/lt  5    

pH  6.5-8.5   

Alkalinite*  (CaCO3 olarak) mg/lt  50-400    

Karbonat*  mg/lt  0-40     

Bikarbonat*  mg/lt  75-100     

Toplam sertlik*  (CaCO3 olarak) 
mg/lt 

 50-400    

Demir (toplam)* mg/lt  0-0.9     

      Ferrous iyonu* mg/lt  -   

      Ferric iyonu* mg/lt  0.5   

Kalsiyum*  mg/lt  10-160     

Magnezyum* Buffer sistemi için gereklidir. 

Manganez*  mg/lt  0-0.1     

Nitrat mg/lt  0-3     

Nitrit mg/lt 0.06-0.1    

Fosfor* mg/lt  0.01-3    

Amonyak (iyonize değil) mg/lt 0.02     

CO2 mg/lt  0-15   



 

Not: 1 Alabalıklarda klorür yumurta çıkışı için 50 mg/lt’yi, yetişkinler için ise 200 mg/lt’yi,  bulanıklık 
ise 10 JTU’u aşmamalıdır. 

 

2 Sazan ve ılık su balıklarında bulanıklık 25 JTU’u, elektrik geçirgenliği 2000 Mho X 106’ı, BOD ya 
da organik madde 4 mg/lt’yi ve klorür 2000 mg/lt’yi aşmamalı, SO4 ise 0.5 mg/lt’den az 
olmamalıdır. 

 

         * İhtiyaç duyulduğunda aranılacak parametreler 

 ** Su miktarlarına ait minimum ve maksimum  debi raporu ile birlikte tesis için tahsis 
edilebilecek minimum su miktarına ilişkin belgenin DSİ teşkilatından alınması gerekmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadmiyum* mg/lt   0.012  0.004  

Bakır* mg/lt   0.112  0.005  

Kurşun* mg/lt 0.1  

Çinko* mg/lt  0-0.05 2.0 0.3 

Nikel* mg/lt 0.5  

H2S* mg/lt  <0     



EK-1-c 

DENİZ ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN SU KALİTE KRİTERLERİ 

          Türler 

Özellikler 

Çipur
a 

Levrek Orkinos Mercan Kalkan  Mersin .B Karides  Midye 

Oksijen mg/lt 4 4 5 4 3 4 5 5 

Tuzluluk %0 5-40 5-40 12-40 15-40 10-40 0-20 15-35 10-37 

Sıcaklık (oC) 15-25 10-25 12-30 14-25 10-25 7-25 20-35 12-30 

PH 6.5-8.5 

Ser. CO2 mg/lt 0.1-10 

Amonyak NH3mg/lt 0.02-
2.5 

0.02-2.5 0.02-2.5 0.02-2.5 0.01-
0.06 

0.01-0.02 0.01-0.02 0.01-
0.02 

Amonyum mg/lt 0.05-1.5 

Nitrit(NO2) mg/lt <0.5 

Nitrat(NO3) mg/lt <40 

Fosfat mg/lt* <1 

Silikat mg/lt* 2-5 

Demir mg/lt* 0.5-1 

Kükürt mg/lt* <1 

Askıdaki Katı Md. 
mg/lt* 

5-80 

Hidro Karbonlar 

g/l* 

<0.031 

Turbitide NTU* <29 

Fekal Koliform* 

100 ml.de 

 

<1000 

Klor mg/lt* <0.2 

Toplam Cıva  
mg/lt* 

0.004-0.1 



Kadmiyum mg/lt* <0.01 

Kurşun mg/lt* <0.1 

Krom mg/lt* <0.1 

Arsenik  mg/lt* 0.1-1 

Bakır mg/lt* 0.025-0.1 

Çinko  mg/lt* 0.03-0.1 

P E S T İ S İ T L E R 

DDT mg/lt* <0.025 

Aldrin mg/lt* <0.004 

Dieldrin mg/lt* <0.003 

2.4 DEP mg/lt* <0.001 

BHC mg/lt* <0.04 

Endrin mg/lt* <0.08 

Heptaklor mg/lt* <0.03 

Pentaklorofenol mg/lt* <0.01 

 

 

* İhtiyaç duyulduğunda aranılacak parametreler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK-2 

PROJE HAZIRLAMA DİSPOZİSYONU 

 

1) Kağıt Özelliği:  

Onaylanmak için Bakanlığa gönderilecek projelerin yazımında kullanılacak kağıtlar A4 
boyutunda (210X297 mm) ve en az 80 gr. birinci hamur beyaz kağıt olmalıdır.  

2) Yazı Özelliği : 

 Proje bilgisayar ortamında, gelişmiş bir kelime işlem programıyla (Winword 6 veya üst 
versiyonu ile) yazılmalıdır. 

 Yazı büyüklüğü 12 punto olmalıdır. Ancak çizelgelerde ya da formüllerde karşılaşılan zorunlu 
hallerde daha küçük punto ile yazılmalı ve kağıdın bir yüzüne çıktı alınmalıdır. 

 Yazı tipi olarak yaygın kullanıma sahip olan Times New Roman seçilmelidir. Yazımda 
noktalama işaretinden sonra bir karakter boş bırakılmalıdır. 

3) Sayfa Düzeni : 

Yazı alanı şekildeki gibi düzenlenmelidir. 

   3   

      

      

 4    2 

      

      

      

      

   3   

      

                 21 

 

Not: Birimler “cm” dir 

 



 

        

        8 cm 

PROJE ADI   

        2 cm. 

Proje Sahibi 

 

 

Haz.Yer. 

Tarih 

 

         4 cm. 

 

 

 

Proje adı   : 28 Punto 

 

Proje sahibi   : 14 Punto 

 

Hazırlandığı yer ve tarih : 14 Punto 

 

Yazı Karakteri   : Times New Roman 

 

 

 

Kapak Kağıdı   :Beyaz karton kapak, yazılar siyah renkli olmalı ve Times New 
Roman karakteri kullanılmalı, proje adı bold 28 punto, proje sahibi bold 14 punto, hazırlandığı yer ve 
tarih 14 punto ve bold karakterde yazılmalı, yerleşimleri ise şekildeki gibi yapılmalıdır. 



4)Satır Aralıkları  : Metinlerin satır aralarında 1.5 satır aralığı kullanılmalıdır.   

Başlıklarla metin arasında ve paraflar arasında  2 satır aralığı olmalıdır. 

5) Sayfa numaraları  : Sayfa altında orta kısma yazılmalı, iç kapak dışında tüm 
sayfalar numaralandırılmalıdır. 

6) Şekil ve Çizelgeler  : Metinde ilk değinildiği sayfada veya bir sonrakinde yer 
almalıdır. Bunların yerleştirilmelerinde sayfa kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar 
aşılmamalıdır. Katlanmış şekiller cilde girmeli ve ek’te verilmelidir. 

7) Proje kapağı   : Beyaz  parlak  kartondan    hazırlanmalı  ve  A4  boyutunda olmalıdır.  

8) Cilt   : Proje   ciltlenmeli ve 5 nüsha olarak Bakanlığa gönderilmelidir.  

 

NOT: Proje üzerindeki sayfaların tamamı, proje sahibi veya projeyi hazırlayanlar tarafından 
imzalanacaktır.       

 

9) Proje onay sayfası 

 

PROJE ADI VE ADRESİ  : 

 

HAZIRLANDIĞI İL VE TARİH : 

 

YATIRIMCININ ADI (ÜNVANI) : 

 Bağlı Olduğu Vergi Dairesi : 

 Vergi No   : 

 

PROJE HAZIRLAYANLAR : 

 

 Adı ve Soyadı   : 

 Unvanı    : 

 Diploma No   : 

 Bağlı Olduğu Oda  : 



 Oda Sicil No   : 

 Bağlı Olduğu Vergi Dairesi : 

 Vergi No   : 

 Faturanın Düzenlendiği Yer : 

 Fatura Tarihi ve No  : 

 Tarih ve İmza   : 

 

PROJEYİ İNCELEYENLER : 

 

 Adı ve Soyadı   : 

 Görev Unvanı   : 

 Tarih ve İmza   : 

 

PROJEYİ KONTROL EDENLER: 

 

 Adı ve Soyadı   : 

 Görev Unvanı   : 

 Tarih ve İmza   : 

 

PROJEYİ ONAYLAYAN  : 

 Adı ve Soyadı   : 

 Görev Unvanı   : 

 Tarih ve İmza   : 

10) Su ürünleri yetiştiricilik projesinde bulunması gereken bilgi  ve belgeler 

 

1- Proje Hakkında Bilgiler: 

1.1. Firma hakkında bilgiler (adı, adresi, kuruluş) 



1.2. Yatırım konusu ve kapsamı 

1.3. Yatırımın yeri 

1.4. Yatırımın süresi (Başlama, bitiş, işletmeye alma tarihleri) 

1.5. Proje tutarı (İç para, dış para, toplam) 

1.6. Projenin faydalı ömrü 

1.7. Üretimin;  

   1.7.1. Yıllık hasılat tutarı, 

    1.7.2. Gayri safi kar 

1.8. Düşünülen finans kaynakları 

               1.8.1. Öz kaynaklar 

   1.8.2. Krediler 

1.9.Yatırımın kalkınma planlarıyla ilgisi, 

1.10.Yatırımın faydalanacağı teşvik ve primler 

     1.10.1. Yatırımın indirimi 

                1.10.2.  İşletme kredisi 

1.11. Projenin bugünkü durumu 

 

2- Piyasa Etüdü: 

2.1. Sektörün durumu  

2.2. Rekabet gücü 

2.3. Arz, talep ve fiyatlar 

 

3-Proje Sahasının Özellikleri: 

3.1. Mülkiyet özelliği 

3.2. Arazinin özelliği 

3.3. Suyun özelliği 

   3.4. Ulaşım özelliği 



 

4-Sahasına yakın yerde ve aynı kaynaktan faydalanarak üretim yapan tesislerin özelliği: 

4.1. İsimleri, Kapasiteleri, Üretim durumları 

4.2. Daha önce hastalık olayının olup olmadığı 

4.3. Kurulacak tesisin mevcut tesislerle ilişkisi 

 

5- Projenin Teknik Yönü: 

5.1. Projenin tanımı 

5.2. Üretim tekniği (Teknik Uygulama Planı) 

5.3. Su ihtiyacı 

5.4. Üretim planı 

   5.4.1. Kuluçkahane alanı 

    5.4.2. Havuzların alanı 

    5.4.3. Stok yoğunluğu 

    5.4.4. Yumurta, yavru ve damızlık ihtiyacı 

    5.4.5. Yem ihtiyacı 

    5.4.6.  Personel ihtiyacı 

6- Yatırımın Uygulama Planı: 

7- Projenin Mali Yönü: 

7.1. Proje giderleri 

7.1.1. Sabit yatırım giderleri 

         7.1.1.1. Etüt proje giderleri 

         7.1.1.2. İnşaat giderleri 

         7.1.1.3. Alet ve ekipman giderleri 

         7.1.1.4. Beklenmeyen giderler 

7.1.2. İşletme Giderleri 

         7.1.2.1.Yem giderleri 



         7.1.2.2. Damızlık, yumurta veya yavru balık giderleri 

         7.1.2.3. Personel giderleri 

         7.1.2.4. Pazarlama giderleri 

         7.1.2.5. Kira giderleri 

         7.1.2.6. Bakım onarım giderleri 

         7.1.2.7. Amortismanlar 

         7.1.2.8. Giderlerin yıllara göre dağılımı 

7.2. İşletme Gelirleri 

7.3. İşletme giderlerinin yıllara göre dağılımı 

      7.4.Yatırım giderlerinin yıllara göre dağılımı 

7.4.1. Finansman kaynaklarının yıllara göre dağılımı 

7.4.2. Proje giderlerinin yıllara göre dağılımı 

7.4.3. Proforma gelir, gider ve fonların akımı tablosu 

 7.4.4. Proje nakit akım analizi 

 

    8- Proje Değerlendirme:  

8.1.  Paranın zaman değerini ve ekonomik ömrünü dikkate almayan kriterler, Rantabilite, 
Geri Ödeme Süresi, Kara geçiş noktası, Emniyet marjı 

8.2.  Paranın zaman değerini ve ekonomik ömrünü dikkate alan kriterler Fayda Masraf 
Oranı, Net bugünkü değer, İç karlılık oranı, Yatırımın kritiği 

 

9- Bina ve Tesislerin Metraj ve Keşif Özetleri. 
 

10-  Alet ve Ekipmanlara Ait Proforma Faturalar Projenin hazırlandığı yıla ait olmalıdır. 
 

11- Vaziyet Planları: 
      11.1. Mimari projeler 

     11.2. Betonarme projeler 

     11.3. Su ve sıhhi tesisat projeleri 

      11.4. Elektrik güç ve kumanda tesisatları projeleri 

      11.5. Arıtım projeleri 



  

    12- Ön İzin İçin İstenilen Bütün Belge, Bilgiler ve Ön İzin Yazısı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3-a 



( T A S L A K ) 

    

AKARSULARDA AĞ KAFESLERDE SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE UYGULANACAK TEKNİK 
ŞARTNAME 

                 

1- Kafeslerde yetiştiricilik projelerinin planlanması, projelendirilmesi ve işletilmesinde 
akarsularda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı dışında faaliyet gösteren veya akarsular ile ilgili 
bulunan diğer kuruluşların da görüş, öneri ve şartları dikkate alınacaktır.     

2- Kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili sabit tesisler Hazineden veya ilgili resmi 
kurumlardan izin almak şartıyla akarsuyun maksimum su kotunun dışında tesis 
edilecektir. 

3- Akarsularda ortaya çıkacak şartlara göre maksimum ve minimum su kotları 
değişebilmektedir. Yetiştiricilikte kullanılacak kafes ve ağ sistemleri, lüzumu halinde su 
seviyesi değişikliklerine uygun yapıda olacak ve akarsu akış hızı projede dikkate 
alınacaktır. 

4- Tarım ve Köyişleri Bakanlığının izni alınmadan akarsu üzerine, su ürünlerinin geçmesine 
veya yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri engeller 
yapılmayacaktır.  

5- Kafeslerde yetiştiriciliği yapılacak su ürünleri, onaylı projeye uygun olacak ve 
yetiştiriciliğine izin verilen türlerden oluşacaktır. Kafeslerde beslenecek su ürünleri 
türlerinin akarsuya kaçmasını önleyecek her türlü tedbir yetiştirici tarafından alınacaktır. 

6- İç Sularda Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerine göre kafes yetiştiriciliğinde 
kullanılacak motorlu teknelerin, seyrüsefere uygun durumda olması ve aynı zamanda 
herhangi bir Belediye ve/veya Liman Dairesine kayıtlı bulunması, sürücülerin de göl ve 
nehir aracı sürücü yeterlik belgesine sahip olması şarttır. Kürek ile sevk ve idare 
edilebilecek motorsuz teknelerin sürücü yeterlik belgesi alması zorunlu değildir. Ayrıca 
motorlu ve motorsuz tekneler için 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun 3 üncü Maddesi, 
Su Ürünleri Yönetmeliğinin 4 üncü ve 5 inci Maddelerine göre “Gemiler İçin Su Ürünleri 
Ruhsat Tezkeresi” alınacaktır. 

7- Akarsu içinde ve civarında suların kirlenmesine neden olacak yıkama, ilaçlama ve diğer 
faaliyetlerde bulunulmayacak, akarsuya hiçbir katı veya sıvı madde atılmayacaktır. 

8- Akarsularda kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği projeleri için tahsis edilen alanların 
dışında kalan sahaların su ürünlerini avlama hakkı kiraya verilebilir veya sportif balık 
avcılığına tahsis edilebilir.  

9- Yetiştiricilik tesislerinin ve çalışmalarının taşkın, sel, yangın, deprem, salgın hastalık vb. 
gibi doğal afetlerle, dalga, don, rüzgar, diğer kötü hava şartları ve hırsızlığa karşı 
korunması, ulaşım ve seyrüsefere engel olmaması, hastalık ve kirlenmeye sebebiyet 
vermemesi, su seviyesi değişimlerinden zarar görmemesi, akarsularda Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı’nın iznini almak şartıyla ilgili diğer kuruluşlar, özel ve tüzel kişi faaliyetlerinin 
olumsuz etkilenmemesi, tesisin güvenliğinin sağlanması için gündüz ve gece her türlü 
tedbir yetiştirici tarafından alınacaktır. 

10- Yetiştirici üretim faaliyetlerini yürütmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer 
kuruluşların ilgili elemanlarına muhatap olmak üzere Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
Yönetmeliğinin 19. Maddesi çerçevesinde bir personel görevlendirilecektir.  

11- Yetiştirici ürettiği balıkların cins ve miktarlarını tarihler itibariyle gösteren bir defter 
tutacaktır. Bu defter, lüzum görüldüğünde tetkik edilmek üzere Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı yetkili elemanlarınca incelenebilecektir. 



12- Yetiştirici, yem temini veya başka her hangi bir amaçla akarsuda (kiraladığı saha dahil)  
su ürünleri avcılığı yapmayacaktır. 

13- Kafeslerde yapılacak su ürünleri yetiştiriciliğinde, akarsuya herhangi bir kirletici unsurun 
bulaşmaması için kullanılacak yem, ekipman, malzeme, araç, gereç, ilaç, vs. ile çalışma 
metotları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı elemanlarınca kontrol edilecek, Bakanlık 
elemanlarının bu konudaki önerileri yetiştirici tarafından tatbik edilecektir. 

14- Kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği projesinin uygulanması ve işletilmesi sırasında 
akarsuyun ekolojisine,  biyolojik yapısına ve kirlenmeye karşı etkilerinin araştırılması 
amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı elemanlarınca yapılacak her türlü çalışmalarda, 
yetiştirici mevcut imkanları ile ilgililere yardım edecek ve her türlü kolaylığı 
gösterecektir. 

15- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın izniyle ilgili kuruluş veya Üniversitelerce akarsu ile ilgili 
olarak proje sahasında yapılacak her türlü etüt veya araştırmaya yetiştirici engel 
olmayacaktır. 

16- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı suyun niteliği ve niceliği konusunda hiçbir zaman için garanti 
ve taahhüt vermez. Suyun nitelik ve niceliğindeki değişmelerden Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı sorumlu tutulamaz. 

17- Akarsularda ağ kafesler ile kurulacak tesislerde kullanılacak olan suyun muhammen kira 
bedelleri ve Hazinenin veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan arazilerde 
kurulacak olan projesi Bakanlık Merkez Teşkilatı veya İl Müdürlüğü tarafından 
onaylanmış su ürünleri yetiştiricilik tesislerine ait kara alanlarının muhammen kira 
bedelleri, İl Müdürlüğünce belirlenerek İdarece kiraya verilir.  

18- Yetiştiricilik projesinin uygulanması ve işletilmesi sırasında akarsuyun ekolojisine, 
biyolojik yapısına ve kullanma amaçlarına zarar verecek düzeyde kirlenme ve hastalık 
tespit edildiğinde, ulaşım ve seyrüseferin olumsuz yönde etkilenmesi, akarsular ile ilgili 
diğer kuruluş, özel ve tüzel kişilerle sosyal problemlerin meydana gelmesi halinde Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı tarafından verilecek rapor doğrultusunda İl Özel İdarece kira 
sözleşmesi fesih edilecek ve bahis konusu proje uygulamadan kaldırılacaktır. 

19- Yukarıdaki nedenlerden dolayı kira sözleşmesinin ve yetiştiricilik projesinin fesih 
edilmesi durumlarında veya yetiştiricilik projesinin uygulanması sırasında kirlenme, 
hastalık, dalga, yangın, deprem, taşkın, sel, don, rüzgar, diğer kötü hava şartları, ulaşım 
ve seyrüsefer, hırsızlık, su seviyesinde ve suyun kimyasal ve biyolojik yapısında meydana 
gelen değişiklikler, akarsuda yürütülen diğer faaliyet ve etkinlikler, akarsu ile ilgili özel 
veya tüzel kişilerle çıkabilecek yeni sorunlar vb. gibi akarsuda meydana gelebilecek her 
türlü olumsuz şartlar nedeniyle oluşacak zarar ve ziyandan dolayı yetiştirici İl Özel 
İdareden ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığından herhangi bir hak ve tazminat talebinde 
bulunamayacaktır.   

20- Yetiştirici 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği ve 
yayımlanacak genelgelerle belirlenecek esaslara uymakla yükümlüdür. 

 

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.   
 

 

EK-3-b 



( T A S L A K ) 

 

BARAJ GÖLLERİNDE AĞ KAFESLERDE SU ÜRÜNLERİ 

YETİŞTİRİCİLİĞİNDE UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAME 

                 

1- .......... gövdesinde menbaya doğru kuş uçumu ........ m uzaklıktan çekilen hattın içinde 
kalan kesim (Ekli .......... rezervuar haritasında kırmızı ile taranmış bölge) baraj güvenliği 
açısından yasak bölge olarak tespit edilmiştir. Bu bölgede her türlü su ürünleri ve diğer 
faaliyetler yasaklanmıştır. 

2- Kafeslerde yetiştiricilik projelerinin planlanması, projelendirilmesi ve işletilmesinde baraj 
gölünde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü dışında faaliyet gösteren  veya baraj gölü ile 
ilgili bulunan diğer kuruluşların da görüş, öneri ve şartları dikkate alınacaktır.     

3- Kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili sabit tesisler DSİ Genel Müdürlüğünden veya 
ilgili kurumdan izin almak şartıyla baraj gölünün maksimum işletme kotunun dışında 
tesis edilecektir. 

4- Baraj gölünün maksimum işletme kotu........... m, minimum işletme kotu ......... m.dir. 
Rezervuarın işletmesi sırasında ortaya  çıkacak şarlara göre su seviyesi maksimum ve 
minimum su kotları arasında değişebilecektir. Yetiştiricilikte kullanılacak kafes ve ağ 
sistemleri, lüzumu halinde yapılacak bu su seviyesi değişikliklerine uygun yapıda 
olacaktır. 

5- Kafeslerde yetiştiriciliği yapılacak su ürünleri,  onaylı projeye uygun  olacak ve 
yetiştiriciliğine izin verilen  türlerden oluşacaktır. Kafeslerde beslenecek su ürünleri 
türlerinin baraj gölüne kaçmasını önleyecek her türlü tedbir yetiştirici tarafından 
alınacaktır. 

6- İç sularda Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerine göre kafes yetiştiriciliğinde 
kullanılacak  motorlu teknelerin seyrüsefere uygun durumda olması ve aynı zamanda 
herhangi bir Belediye ve/veya Liman Dairesine kayıtlı bulunması, sürücülerin de göl ve 
nehir aracı sürücü yeterlik belgesine sahip olması şarttır. Kürek ile sevk ve idare 
edilebilecek motorsuz teknelerin sürücü yeterlik belgesi alması zorunlu değildir. Ayrıca 
motorlu  ve  motorsuz tekneler  için  1380 Sayılı  Su Ürünleri Kanununun      3 üncü 
Maddesi, Su Ürünleri Yönetmeliğinin 4 üncü ve 5 inci Maddelerine göre  “Gemiler İçin Su 
Ürünleri Ruhsat Tezkeresi” alınacaktır 

7- Baraj gölünün içinde ve civarında suların kirlenmesine neden olacak  yıkama, ilaçlama ve 
diğer  faaliyetlerde bulunulmayacak, baraj gölüne hiçbir katı veya sıvı madde 
atılmayacaktır. 

8- Baraj  gölünde  kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği projeleri için tahsis edilen alanların 
dışında kalan sahaların  su ürünlerini avlama hakkı kiraya verilebilir veya sportif balık 
avcılığına tahsis edilebilir.  

9- Yetiştiricilik tesislerinin ve çalışmalarının taşkın, sel, yangın, deprem, salgın hastalık vb. 
gibi doğal afetlerle , dalga, don, rüzgar, diğer kötü hava şartları  ve hırsızlığa karşı 
korunması, ulaşım ve seyrüsefere engel olmaması, hastalık ve kirlenmeye sebebiyet 
vermemesi, su seviyesi değişimlerinden zarar görmemesi, baraj gölünde DSİ Genel 
Müdürlüğü ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının iznini almak şartıyla ilgili diğer kuruluşlar, 
özel ve tüzel kişi faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi, baraj güvenliğinin sağlanması 
için gündüz ve gece her türlü tedbir yetiştirici tarafından alınacaktır. 



10- Yetiştirici  üretim faaliyetlerini yürütmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer 
kuruluşların ilgili elemanlarına muhatap olmak üzere Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
Yönetmeliğinin 19. Maddesi çerçevesinde  bir personel görevlendirilecektir.  

11- Yetiştirici ürettiği balıkların cins ve miktarlarını  tarihler itibariyle gösteren bir defter 
tutacaktır. Bu defter, lüzum görüldüğünde tetkik edilmek üzere Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı yetkili elemanlarınca incelenebilecektir. 

12- Yetiştirici, yem temini veya başka bir amaçla baraj gölünde (kiraladığı saha dahil)  su 
ürünleri avcılığı yapmayacaktır. 

13- Kafeslerde yapılacak su ürünleri yetiştiriciliğinde baraj gölüne herhangi bir kirletici 
unsurun bulaşmaması için  kullanılacak  yem, ekipman, malzeme, araç, gereç, ilaç, vs. ile 
çalışma metotları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı elamanlarınca kontrol  edilecek, Bakanlık 
elamanlarının bu konudaki önerileri yetiştirici tarafından tatbik edilecektir. 

14- Kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği projesinin uygulanması ve   işletilmesi  sırasında  
baraj  gölünün  ekolojisine,  biyolojik  yapısına  ve kirlenmeye karşı etkilerinin 
araştırılması amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığı elemanlarınca  yapılacak her türlü 
çalışmalarda, yetiştirici mevcut imkanları  ile ilgililere yardım edecek ve her türlü 
kolaylığı gösterecektir. 

15- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın izniyle ilgili kuruluş veya Üniversitelerce  baraj gölü ile 
ilgili olarak proje sahasında yapılacak her türlü etüt veya araştırmaya yetiştirici engel 
olmayacaktır. 

16- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı suyun niteliği ve niceliği konusunda hiçbir zaman için garanti 
ve taahhüt vermez. Suyun nitelik ve niceliğindeki değişmelerden Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı sorumlu tutulamaz.  

17- Baraj göllerinde kurulacak tesislerde kullanılacak olan suyun muhammen  kira bedelleri 
ve Hazinenin veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan arazilerde kurulacak 
olan projesi Bakanlık Merkez Teşkilatı veya İl Müdürlüğü tarafından onaylanmış  su 
ürünleri yetiştiricilik tesislerine ait kara alanlarının muhammen kira bedelleri, İl 
Müdürlüğünce belirlenerek İdarece kiraya verilir.  

18- Yetiştiricilik projesinin uygulanması ve işletilmesi sırasında baraj gölünün ekolojisine, 
biyolojik yapısına ve kullanma amaçlarına zarar verecek düzeyde kirlenme ve hastalık 
tespit edildiğinde, baraj gölünün güvenliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü faaliyet ve 
etkinlikleri, ulaşım ve seyrüseferin olumsuz yönde etkilenmesi, baraj gölü ile ilgili diğer 
kuruluş, özel ve tüzel kişilerle sosyal problemlerin meydana gelmesi halinde Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilecek rapor 
doğrultusunda İl Özel İdarece kira sözleşmesi fesih edilecek ve bahis konusu proje 
uygulamadan kaldırılacaktır. 

19- Yukarıdaki nedenlerden dolayı kira sözleşmesinin ve yetiştiricilik projesinin fesih 
edilmesi durumlarında veya yetiştiricilik projesinin uygulanması sırasında kirlenme, 
hastalık, dalga, yangın, deprem, taşkın, sel, don, rüzgar, diğer kötü hava şartları, ulaşım 
ve seyrüsefer, hırsızlık, su seviyesinde ve suyun kimyasal ve biyolojik yapısında meydana 
gelen değişiklikler, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü faaliyetleri, baraj gölünde yürütülen 
diğer faaliyet ve etkinlikler, baraj güvenliği ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
faaliyetleri açısından alınabilecek yeni önlemler, baraj gölü ile ilgili  özel veya tüzel 
kişilerle çıkabilecek yeni sorunlar vb. gibi  baraj  gölünde  meydana  gelebilecek  her  
türlü  olumsuz şartlar  nedeniyle oluşacak zarar ve ziyandan dolayı yetiştirici  İl Özel 
İdare, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden herhangi bir  
hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır. 

20- Yetiştirici 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Yönetmeliği  ve 
yayımlanacak genelgelerle belirlenecek esaslara uymakla yükümlüdür. 

 

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.   

  

 

           EK-3-c 

( T A S L A K )  

 

KARADA İÇ SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 

UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAME  

 

1- Yetiştiricilik projesinin uygulanması ve işletilmesi,  çevrenin doğal ekolojisine ve biyolojik 
yapısına uygun olacak ve zarar vermeyecektir. 

2- Kaynaktan alınacak su ilgili kuruluşların mevcut ve tasarlanan projelerini etkilemeyecek 
şekilde alınacak, kalite ve miktarının korunması ve başka amaçlarla kullanılmadan en 
kısa mesafeden tekrar alındığı kaynağa bırakılacak ve su alırken dere yatağında akışa 
mani olacak yapı, dolgu yapılmayacaktır.  

3- Tesislerin içinde ve civarında suların kirlenmesine neden olacak  yıkama,ilaçlama ve 
diğer faaliyetlerde bulunulmayacak,kaynağa hiçbir katı veya sıvı madde atılmayacaktır. 

4- Tesislerde kullanıldıktan sonra alıcı ortama bırakılan sularla ilgili Su Ürünleri Yetiştiricilik 
Yönetmeliğinin 21. Maddesinin (e) bendi uygun olması sağlanacaktır. 

5- Yetiştiricilik tesislerinin ve çalışmalarının taşkın, sel, yangın, deprem, salgın hastalık v.b 
.gibi doğal afetlerle, dalga, don, rüzgar, diğer kötü hava şartları  ve hırsızlığa karşı 
korunması, ulaşım ve seyrüsefere engel olmaması, hastalık ve kirlenmeye sebebiyet 
vermemesi, su seviyesi değişimlerinden zarar görmemesi, su kaynağında ve çevrede  
resmi kuruluşlar, özel ve tüzel kişi faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi için  gündüz ve 
gece her türlü tedbir yetiştirici tarafından alınacaktır 

6- Su ürünleri yetiştiriciliğinde kaynağa ve çevreye herhangi bir kirletici unsurun 
bulaşmaması için her türlü tedbir yetiştirici tarafından alınacak ve  kullanılacak  yem, 
ekipman, malzeme, araç, gereç, ilaç, vs. ile çalışma metotları  Tarım ve Köyişleri   
Bakanlığı   ilgili    elemanlarınca   kontrol   edilecek,   bu konudaki önerileri yetiştirici 
tarafından tatbik edilecektir. 

7- Yetiştirici üretim faaliyetlerini yürütmek, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer 
kuruluşların ilgili elemanlarına muhatap olmak üzere Su Ürünleri Yetiştiriciliği 
Yönetmeliğinin 19. Maddesi çerçevesinde  bir personel görevlendirilecektir.  

8- Yetiştirici ürettiği balıkların cins ve miktarlarını  tarihler itibariyle gösteren bir defter 
tutacaktır. Bu defter, lüzum görüldüğünde tetkik edilmek üzere Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı yetkili elemanlarınca incelenebilecektir. 

9- Yetiştiricilik projesinin uygulanması ve işletilmesi sırasında kirlenme, hastalık, dalga, 
yangın, deprem, taşkın, sel, don, rüzgar, diğer kötü hava şartları, ulaşım ve seyrüsefer, 
hırsızlık, su miktarı ve suyun kimyasal ve biyolojik yapısında meydana gelen değişiklikler, 
tesis ve kaynak ile ilgili  özel veya tüzel kişilerle çıkabilecek yeni sorunlar vb. meydana 
gelebilecek her türlü olumsuz şartlar nedeniyle oluşacak zarar ve ziyandan dolayı 



yetiştirici, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ve İl Özel İdareden  herhangi bir  hak ve 
tazminat talebinde bulunamayacaktır. 

10- Kara tesislerinde kullanılacak olan suyun muhammen  kira bedelleri ve Hazinenin veya 
Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan arazilerde kurulacak olan projesi Bakanlık 
Merkez Teşkilatı veya İl Müdürlüğü tarafından onaylanmış  su ürünleri yetiştiricilik 
tesislerine ait kara alanlarının muhammen kira bedelleri, İl Müdürlüğünce belirlenerek 
İdarece kiraya verilir.  

11- Yetiştirici 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Yönetmeliği  ve 
yayımlanacak genelgelerle belirlenecek esaslara uymakla yükümlüdür. 

 

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. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3-d 

( T A S L A K ) 



 

DOĞAL GÖLLERDE AĞ KAFESLERDE SU ÜRÜNLERİ 

YETİŞTİRİCİLİĞİNDE  UYGULANACAK  TEKNİK ŞARTNAME 

                 

1- Kafeslerde yetiştiricilik projelerinin planlanması, projelendirilmesi ve işletilmesinde, gölde Tarım 
ve Köyişleri Bakanlığı dışında faaliyet gösteren veya göl ile ilgili bulunan diğer kuruluşların da 
görüş, öneri ve şartları dikkate alınacaktır.     

2- Kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği  ile ilgili sabit tesisler Hazineden veya ilgili resmi kurumlardan  
izin almak şartıyla  gölün maksimum su kotunun dışında tesis edilecektir. 

3- .....................Gölünün maksimum su kotu............... m, minimum su kotu ......... m.dir. Gölün 
işletilmesi sırasında veya tabii olarak ortaya  çıkacak şartlara göre su, seviyesi maksimum ve 
minimum su kotları arasında değişebilecektedir. Yetiştiricilikte kullanılacak kafes ve ağ 
sistemleri, lüzumu halinde yapılacak bu su seviyesi değişikliklerine uygun yapıda olacaktır. 

4- Kafeslerde yetiştiriciliği yapılacak su ürünleri, onaylı projeye uygun  olacak ve yetiştiriciliğine izin 
verilen türlerden oluşacaktır. Kafeslerde beslenecek su ürünleri türlerinin  göle kaçmasını 
önleyecek her türlü tedbir yetiştirici tarafından alınacaktır. 

5- İç sularda Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerine göre kafes yetiştiriciliğinde kullanılacak 
motorlu teknelerin seyrüsefere uygun durumda olması ve aynı zamanda herhangi bir Belediye 
ve/veya Liman Dairesine kayıtlı bulunması, sürücülerin de göl ve nehir aracı sürücü yeterlik 
belgesine sahip olması şarttır. Kürek ile sevk ve idare edilebilecek motorsuz teknelerin sürücü 
yeterlik belgesi alması zorunlu değildir. Ayrıca motorlu ve motorsuz tekneler için 1380 Sayılı Su 
Ürünleri Kanununun 3 üncü Maddesi, Su Ürünleri Yönetmeliğinin 4 üncü ve 5 inci Maddelerine 
göre “Gemiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi” alınacaktır. 

6- Gölün   içinde  ve  civarında  suların  kirlenmesine  neden olacak  yıkama, ilaçlama ve diğer  
faaliyetlerde bulunulmayacak, göle hiçbir katı veya sıvı madde atılmayacaktır. 

7- Gölde  kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği projeleri için tahsis edilen alanların dışında kalan 
sahaların  su ürünlerini avlama hakkı kiraya verilebilir veya sportif balık avcılığına tahsis 
edilebilir. 

8- Yetiştiricilik tesislerinin ve çalışmalarının taşkın, sel, yangın, deprem, salgın hastalık vb. gibi 
doğal afetlerle , dalga, don, rüzgar, diğer kötü hava şartları  ve hırsızlığa karşı korunması, ulaşım 
ve seyrüsefere engel olmaması, hastalık ve kirlenmeye sebebiyet vermemesi, su seviyesi 
değişimlerinden zarar görmemesi, gölde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznini almak şartıyla 
ilgili diğer kuruluşlar, özel ve tüzel kişi faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi, tesisin güvenliğinin 
sağlanması için gündüz ve gece her türlü tedbir yetiştirici tarafından alınacaktır. 

9- Yetiştirici üretim faaliyetlerini yürütmek, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer kuruluşların ilgili 
elemanlarına muhatap olmak üzere Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinin 19. Maddesi 
çerçevesinde  bir personel görevlendirilecektir.  

10- Yetiştirici ürettiği balıkların cins ve miktarlarını tarihler itibariyle gösteren bir defter tutacaktır. 
Bu defter, lüzum görüldüğünde tetkik edilmek üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı yetkili 
elemanlarınca incelenebilecektir. 

11- Yetiştirici, yem temini veya başka bir amaçla  gölde (kiraladığı  saha dahil)  su ürünleri avcılığı 
yapmayacaktır. 

12- Doğal göllerde kurulacak tesislerde kullanılacak olan suyun muhammen  kira bedelleri ve 
Hazinenin veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan arazilerde kurulacak olan projesi 
Bakanlık Merkez Teşkilatı veya İl Müdürlüğü tarafından onaylanmış  su ürünleri yetiştiricilik 
tesislerine ait kara alanlarının muhammen kira bedelleri, İl Müdürlüğünce belirlenerek İdarece 
kiraya verilir.  



13- Kafeslerde yapılacak su ürünleri yetiştiriciliğinde, gölde herhangi bir kirletici unsurun 
bulaşmaması için  kullanılacak  yem, ekipman, malzeme, araç, gereç, ilaç, vs. ile çalışma 
metotları Tarım ve Köyişleri Bakanlığı elemanlarınca zaman  zaman kontrol  edilecek,  Bakanlık 
elemanlarının bu konudaki önerileri yetiştirici tarafından tatbik edilecektir.  

14- Kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği projesinin uygulanması ve işletilmesi  sırasında gölün  
ekolojisine,  biyolojik  yapısına  ve  kirlenmeye  karşı etkilerinin   araştırılması   amacıyla   Tarım  
ve  Köyişleri   Bakanlığı  elemanlarınca yapılacak her türlü çalışmalarda yetiştirici mevcut 
imkanları  ile ilgililere yardım edecek ve her türlü kolaylığı gösterecektir. 

15- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı izniyle diğer kuruluş veya Üniversitelerce   göl ile ilgili olarak proje 
sahasında yapılacak her türlü etüt veya araştırmaya yetiştirici engel olmayacaktır. 

16- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı suyun niteliği ve niceliği konusunda hiçbir zaman için garanti ve 
taahhüt vermez. Suyun nitelik ve niceliğindeki değişmelerden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
sorumlu tutulamaz. 

17- Yetiştiricilik projesinin uygulanması  ve işletilmesi sırasında gölün ekolojisine,  biyolojik   yapısına  
ve   kullanma  amaçlarına  zarar  verecek   düzeyde kirlenme ve hastalık tespit edildiğinde, 
ulaşım ve seyrüseferin  olumsuz yönde etkilenmesi, göl ile ilgili diğer kuruluş, özel ve tüzel 
kişilerle sosyal problemlerin meydana gelmesi halinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 
verilecek rapor doğrultusunda İl Özel İdarece kira sözleşmesi fesih edilecek ve bahis konusu 
proje uygulamadan kaldırılacaktır. 

18- Yukarıdaki nedenlerden dolayı kira sözleşmesinin ve yetiştiricilik projesinin fesih edilmesi 
durumlarında veya yetiştiricilik projesinin uygulanması sırasında kirlenme, hastalık, dalga, 
yangın, deprem, taşkın, sel, don, rüzgar, diğer kötü hava şartları, ulaşım ve seyrüsefer, hırsızlık, 
su seviyesinde ve suyun kimyasal ve biyolojik yapısında meydana gelen değişiklikler, gölde 
yürütülen diğer faaliyet ve etkinlikler, göl ile ilgili  özel veya tüzel kişilerle çıkabilecek yeni 
sorunlar vb. gibi gölde meydana gelebilecek her türlü olumsuz şartlar nedeniyle oluşacak zarar 
ve ziyandan dolayı yetiştirici  İl Özel İdareden ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığından herhangi bir  
hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır. 

19- Yetiştirici 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Yönetmeliği  ve yayımlanacak 
genelgelerle belirlenecek esaslara uymakla yükümlüdür. 

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

EK-3-e 



( 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. 

EK-3-e 

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.   

 

 

 

 
EK-3-f 

( T A S L A K ) 
 



SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KULUÇKAHANELERİNDE (HATCHERY) 
UYGULANACAK TEKNİK ŞARTNAME 

 
1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca projeli su ürünleri yetiştiriciliği için uygulanan 1380 sayılı Su 
Ürünleri kanunu ve bu kanuna tadil getiren 3288 sayılı kanun ile her yıl yayınlanan su ürünleri 
sirkülerine riayet edilecektir. 

2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca uygulanan yönetmelikler, tebliğler,  Genelgeler ve özel haller 
doğrultusunda alınacak kararlar ve Bakanlık talimatlarına uyulacaktır. 
3) Şahıs/Şirkete ait onaylanmış projeli işletmeler; sonradan yetiştiricilik ile ilgili olarak yapılacak her 
türlü değişikliği önceden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bildirerek gerekli izinleri alacaktır. 
4) Kuluçkahane izin alanı dışında Devlet arazisine tecavüz etmeyecek, projedeki yatırımlar 
çerçevesinde; çevresel, görsel vb. nedenlerle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca talep edilmesi halinde 
projede gerekli değişiklikleri yapacaktır. 
5) Projenin uygulanması ve işletilmesi esnasında deniz /tatlı suyun  içinde veya civarında çevrenin ve 
alıcı suların kirlenmesine neden olacak yıkama, ilaçlama ve diğer faaliyetleri gerekli tedbirleri 
almadan yapmayacak; denize/tatlı suya hiçbir katı  madde atılmayacağını ve çevre ekolojisi ile 
biyolojik çeşitlilik yapısına zarar vermeyerek; üretimi yapılan türlerin deniz/tatlı suya kaçmasını 
önleyecek her türlü tedbirleri alacaktır. 
6) Bakanlığın talebi halinde ilgili kurum, kuruluş veya üniversitelerce proje sahasında yapılacak her 
türlü etüt ve araştırmaya engel olunmayacaktır. 
7) Projede yer almayan ve projeye uygun olmayan geçici ve sabit bina veya tesis inşa 
edilmeyecektir. 
8) Tesislerde kullanıldıktan sonra alıcı ortama bırakılan sularla ilgili Su Ürünleri Yetiştiricilik 
Yönetmeliğinin 21. Maddesinin (e) bendi uygun olması sağlanacaktır. 

9) 3624 sayılı Kıyı Kanunu ile Kıyı Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 

10) Yetiştirici üretim faaliyetlerini yürütmek, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer kuruluşların ilgili 
elemanlarına muhatap olmak üzere Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinin 19. Maddesi 
çerçevesinde  bir personel görevlendirilecektir.  

11) Müteşebbisler yetiştiricilik tesislerinde bir hastalık kuşkusu veya bulgusu ortaya çıktığında bu 
durumu en kısa zamanda tesisin bulunduğu il müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirmek zorundadırlar.  

12) Bakanlık tarafından aksine bir talimat yayınlanmadığı ve izin verilmediği sürece kuluçkahane 
ve/veya yetiştiricilik ünitelerine, doğadan avlanan yavru balık alınmayacaktır. 

13) Yem temini veya başka bir amaçla denizde/tatlı suda kiralanan alan da dahil su ürünleri avcılığı 
yapılmayacaktır. 

14)İşletmede ölü balıklar düzenli olarak toplanıp yakılacak veya kireçli çukurlara gömülerek imha 
edilecektir. 

15)Bakanlığın çeşitli birimleri tarafından; istenildiğinde işletme personelinin nitelik ve sayısı, 
kullanılan alet-ekipman, ilaç, yem v.b miktarı, yetiştiriciliği yapılacak türlerin hedeflenen ve 
gerçekleşen  üretim miktarı gibi yetiştiriciliğe ilişkin bilgileri doğru ve zamanında zorluk çıkarmadan 
verilecektir. 

16) Bakanlık (veya ilgili yerel birimler) tarafından istenen kayıtlar tutulacaktır. 



17) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı suyun niteliği ve niceliği konusunda hiçbir zaman için garanti ve 
taahhüt vermez. Suyun nitelik ve niceliğindeki değişmelerden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı sorumlu 
tutulamaz. 

18) Denizde Taşıma Araçları Yönetmeliği hükümlerine göre kullanılacak motorlu teknelerin 
seyrüsefere uygun durumda olması ve aynı zaman Belediye ve Liman Dairesine kayıtlı bulunması, 
sürücülerin de deniz aracı sürücü yeterlik belgesine sahip olunmasını, ayrıca, motorlu ve motorsuz 
tekneler için 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 3’üncü maddesi, Su Ürünleri Yönetmeliği’nin 4’üncü 
ve 5’inci maddelerine göre “Gemiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi” alınacaktır. 

19)  Kuluçkahane projesinin uygulanması ve işletilmesi sırasında denizlerin ve iç suların ekolojisine, 
biyolojik yapısına zarar verecek düzeyde kirlenme ve hastalık tespit edildiğinde; deniz ve iç suların 
güvenliği, ulaşım ve seyrüseferin olumsuz yönde etkilenmesi, deniz ile ilgili diğer kuruluş, özel ve tüzel 
kişilerle sosyal problemlerin meydana gelmesi halinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 
verilecek rapor doğrultusunda bahis konusu projenin geçici süre veya tamamen tek taraflı 
uygulamadan kaldırılmasını kabul edecektir. Ayrıca kira sözleşmesi feshedilen işletmelerin, 
projelerinin de iptal edileceği ve bundan dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamayacağını 
peşinen kabul edecektir. 

20)Yukarıdaki nedenlerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi durumlarında veya uygulanması sırasında 
kirlenme, hastalık, dalga, yangın, deprem, rüzgar, diğer kötü hava şartları, ulaşım ve seyrüsefer, 
hırsızlık, su seviyesinde ve suyun kimyasal ve biyolojik yapısında meydana gelen değişiklikler 
nedeniyle oluşacak zarar ve ziyandan dolayı yetiştirici olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan 
herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacaktır.  

21) İşletmede çalışan personel sayısına uygun soyunma odaları, tuvalet gibi üniteler ile lavabo 
imkanları bulunacak, bunların her türlü teknik ve hijyen şartlarını taşıyacaktır. Ayrıca personel için 
temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir nitelikte özel giysiler (önlük, kep, eldiven, çizme vs.) temin 
edilecek ve kullandırılacaktır. Personelin sağlık durumları periyodik raporlarla yetkili kurumlara 
izlettirilecek ve gerekli kayıt tutulacaktır. 

22)İşletmede kullanılacak dezenfektan maddelerin alıcı sulara bulaşmasını önlemek açısından yetkili 
otoritelerin belirlemiş olduğu cins, miktar ve metotla uygulanacaktır. 

23)Ürünlerin taşınmasının yapıldığı araç ve gereçler amaçlarına uygun olarak dizayn edilmiş ve taşıma 
donanımları temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir özelliklere sahip olmalıdır. Özellikle su içerisinde 
taşımanın yapıldığı durumlarda, kara nakil vasıtaları ile tanklar taşıttan su kaçmayacak şekilde 
projelendirilmiş olmalıdır. Taşıma sistemlerinde, suyun belirli periyotlarla değişimini sağlayacak uygun 
düzenekler bulunmalıdır. 

24)Kuluçkahane girişinde ve üniteler arasında mutlak dezenfeksiyon düzeneği bulunmalı, araç, gereç 
ve malzemeler ilgili üniteler dışında başka bir amaçla kullanılmamalı, işletmeler arasında malzeme 
değişimi yapılmamalıdır. 

25) Yurt dışından ithal edilecek yumurta ve anaçlar için, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinin 
18.Maddesinin (a) bendi uygulama esaslarına göre işlem yapılacaktır. 



26) Kurulacak kuluçkahane tesislerde kullanılacak olan suyun muhammen  kira bedelleri ve 
Hazinenin veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan arazilerde kurulacak olan projesi 
Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından onaylanmış  su ürünleri yetiştiricilik tesislerine ait kara 
alanlarının muhammen kira bedelleri, İl Müdürlüğünce belirlenerek İdarece kiraya verilir.  

27) Yetiştirici 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yetiştiriciliği  Yönetmeliği  ve yayımlanacak 
genelgelerle belirlenecek esaslara uymakla yükümlüdür. 

 

 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3-g 



( T A S L A K ) 

 

DENİZ ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE UYGULANACAK 

TEKNİK ŞARTNAME 

1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca projeli su ürünleri yetiştiriciliği için uygulanan 1380 sayılı 
Su Ürünleri Kanunu ve bu kanuna tadil getiren 3288 sayılı kanun ile her yıl yayınlanan Su Ürünleri 
Sirkülerine riayet edilecektir. 
2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca uygulanan yönetmelikler, tebliğler, genelgeler ve özel haller 
doğrultusunda alınacak kararlar ve Bakanlık talimatlarına uyulacaktır. 
3) Şahıs/şirkete ait işletmede; yetiştiricilik ile ilgili olarak yapılacak her türlü değişiklik önceden 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’na bildirilerek gerekli izinleri alınacaktır. 
4) Atlantik Orkinos Balıklarının Korunmasına İlişkin Uluslararası Komisyon (ICCAT) ve diğer 
uluslararası anlaşmalarca belirlenecek kotalar  ile ülkemiz için uygulanacak yaptırımlar 
doğrultusunda; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından her yıl belirlenerek, bildirilecek balık 
miktarında stoklama yapılacak ve buna bağlı olarak bildirilen yaptırımlara uyulacaktır. 
5) Su ürünleri yetiştiriciliği için izin alınan üretim alanının dışına çıkılmayacak, yüzey alanı 
genişletmeyecek, projedeki yatırımlar çerçevesinde; çevresel, görsel v.b. nedenlerle Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı’nca talep edilmesi halinde projede gerekli değişiklikleri yapılacaktır. 
6) Projenin uygulanması ve işletilmesi esnasında denizin suyunun içinde veya civarında çevrenin 
ve suların kirlenmesine neden olacak yıkama, ilaçlama ve diğer faaliyetlerde bulunulmayacak, 
denize/tatlı suya hiçbir katı veya sıvı madde atılmayacak ve çevrenin doğal ekolojisi ile biyolojik 
yapısına zarar vermeyerek, türlerin deniz/tatlı suya kaçmasını önleyecek her türlü tedbirler 
alınacaktır. 
7) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın talebi halinde isteği ilgili kurum, kuruluş veya üniversitelerce 
proje sahasında yapılacak her türlü etüt ve araştırmaya engel olmayacaktır. 
8) Projede yer almayan ve projeye uygun olmayan geçici ve sabit bina veya tesis inşa 
etmeyecektir. 
9) Yetiştiricilik tesisinin ve ilgili çalışmaların; fırtına, yüksek dalgalar, salgın hastalıklar v.b. gibi 
doğal afetler ve diğer kötü hava şartları ile hırsızlığa karşı korunması, ulaşım ve seyrüsefere engel 
olmaması hastalık ve kirlenmeye sebebiyet vermemesi, med-cezirden zarar görmemesi v.b. gibi 
tedbirleri alacaktır. 
10) Tesislerde kullanıldıktan sonra alıcı ortama bırakılan sularla ilgili Su Ürünleri Yetiştiricilik 
Yönetmeliğinin 21. Maddesinin (e) bendi uygun olması sağlanacaktır. 
11) Müteşebbisler yetiştiricilik tesislerinde bir hastalık kuşkusu veya bulgusu ortaya çıktığında bu 
durumu en kısa zamanda tesisin bulunduğu il müdürlüğüne bir dilekçe ile bildirmek zorundadırlar. 
12) 3621 sayılı kıyı kanunu ile kıyı yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. 
13) Yetiştirici üretim faaliyetlerini yürütmek, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer kuruluşların 
ilgili elemanlarına muhatap olmak üzere Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinin 19. Maddesi 
çerçevesinde  bir personel görevlendirilecektir.  

14) Yem temini veya başka bir amaçla denizde/tatlı suda kiralanan alan da dahil su ürünleri 
avcılığı yapılmayacaktır. 

15) İşletmede ölü balıklar düzenli olarak toplanıp yakılacak veya kireçli çukurlara gömülerek imha 
edilecektir. 



16) Doğadan yavru balık yakalanarak toplanması ve nakledilmesi yasaklanmıştır. Tarım ve 
Köyişleri Bakanlığı tarafından aksine bir talimat yayınlanmadığı ve izin verilmediği sürece kuluçkahane 
ve/veya yetiştiricilik ünitelerine doğadan avlanan yavru balık alınmayacaktır. 

17) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı deniz suyu/tatlı suyun niteliği ve niceliği konusunda hiçbir zaman 
garanti ve taahhüt vermediğini ve ayrıca suyun nitelik ve niceliğindeki değişmelerden de sorumlu 
olmadığı kabul edilecektir. 

18) Denizde ağ kafeslerde kurulacak tesislerde kullanılacak olan suyun muhammen  kira bedelleri 
ve Hazinenin veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan arazilerde kurulacak olan projesi 
Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından onaylanmış  su ürünleri yetiştiricilik tesislerine ait kara 
alanlarının muhammen kira bedelleri, İl Müdürlüğünce belirlenerek İdarece kiraya verilir.  

19) Denizde taşıma araçları yönetmeliği hükümlerine göre kafes yetiştiriciliğinde kullanılacak 
motorlu teknelerin seyrüsefere uygun durumda olması ve aynı zamanda herhangi bir belediye ve 
liman dairesine kayıtlı bulunması, sürücülerin de deniz aracı sürücü yeterlik belgesine sahip olması 
şarttır. Kürek ile sevk ve idare edilebilecek motorsuz teknelerin sürücü yeterlik belgesi alması zorunlu 
değildir. Ayrıca, motorlu ve motorsuz tekneler için 1380 sayılı su ürünleri kanunu’nun 3’üncü 
maddesi, su ürünleri yönetmeliğinin 4’üncü ve 5’inci maddelerine göre “gemiler için su ürünleri 
ruhsat tezkeresi “ alınacaktır. 

20) Yetiştiricilik projesinin uygulanması ve işletilmesi sırasında denizin ekolojisine, biyolojik 
yapısına ve kullanma amaçlarına zarar verecek düzeyde kirlenme ve hastalık tesbit edildiğinde, 
denizin güvenliği, ulaşım ve seyrüseferin olumsuz yönde etkilenmesi, deniz ile ilgili diğer kuruluş, özel 
ve tüzel kişilerle sosyal problemlerin meydana gelmesi halinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 
verilecek rapor doğrultusunda ve il müdürlüğünün teklifi ile il özel idare tarafından kira sözleşmesi 
fesh edilmesini ve bahis konusu projenin geçici süre veya tamamen tek taraflı uygulamadan 
kaldırılmasını kabul edilecektir. Ayrıca kira sözleşmesi feshedilen işletmelerin, projelerinin de iptal 
edileceği ve bundan dolayı hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamayacağını peşinen kabul 
edecektir. 

21) Yukarıdaki nedenlerden dolayı kira sözleşmesinin ve yetiştiricilik projesinin fesh edilmesi 
durumlarında veya yetiştiricilik projesinin uygulanması sırasında kirlenme, hastalık, dalga, yangın, 
deprem, rüzgar, diğer kötü hava şartları, ulaşım ve seyrüsefer, hırsızlık, su seviyesinde ve suyun 
kimyasal ve biyolojik yapısında meydana gelen değişiklikler nedeniyle oluşacak zarar ve ziyandan 
dolayı yetiştirici olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan herhangi bir hak ve tazminat talebinde 
bulunulmayacağını taahhüt edecektir. 

22) Yetiştirici 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği ve 
yayımlanacak genelgelerle belirlenecek esaslara uymakla yükümlüdür. 

 

 

 

 



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.   

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3-h 



( T A S L A K ) 

 

SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINA İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME 

 (LAGÜN, VOLİ YERLERİ, NEHİR MANSAPLARI, DALYAN) 

 

 1-1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna ait Yönetmeliğin ilgili maddelerine, Su Ürünleri 
Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğe (Tebliğ No: 2003/46), Bakanlıkça çıkartılan tüm 
yönetmelik, tebliğ ve genelgelere, ayrıca Bakanlığımızca her yıl 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 üretim faaliyetlerini yürütmek, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve diğer kuruluşların ilgili 
elemanlarına muhatap olmak üzere Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinin 19. Maddesi 
çerçevesinde  bir personel görevlendirilecektir.  

 6-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. 

 7-Av yasağı içinde veya dışında; istihsal yerinde mevcut balık ve diğer su ürünlerinin ıslahı ile 
ilgili etüd 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. 

 8-Balık ve diğer su ürünlerinin büyüme ve gelişmelerini kontrol ve balık populasyonlarının 
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. 

 9-Bakanlığımız müsaadesi dışında istihsal yerinin doldurulması, kurutulması, kısmen veya 
tamamen şeklinin değiştirilmesi yapılamaz. 

 10-Bakanlığımızca « Türkiye Kıyılarındaki Lagünlerinin Yönetim ve Geliştirme Stratejileri ve 
Islahı Projesi » kapsamında, söz konusu dalyan/lagünle ilgili olarak yapılması planlanan geliştirme ve 
ıslah çalışmalarına engel olunamaz ve söz konusu projede yapılması öngörülen yatırımların 
gerektirdiği hallerde  kira kontratı iptal edilir.   



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

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

 13-Sazlık kesimlerde çit kullanarak balık yakalama tesisleri kurulmayacaktır. 

 14- Lagünün denizle bağlantılı boğazı sürekli olarak açık tutulacaktır. 

 15-Kiracı, projesinde belirtilen yatırımları yapmak ve üretim modeline uymak zorundadır. 
Öngörülen yatırımların zamanında yapılmaması veya üretimle ilgili olarak ilgili mevzuata uyulmaması 
halinde proje ve/veya kira sözleşmesi iptal edilecek ve kiracı bu nedenle Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 
ve İl Özel İdaresi Müdürlüğünden herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunmayacaktır. 

 16- Avlanabilir stok tespiti ve üretim kontrolü çalışmalarının değerlendirilmesi sonucu tahmin 
edilen su ürünleri cinsi ve miktarı aşağıda belirtilmiştir. 

 17- 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 Adı ve Mahalli Adı: 

.............................................    ................................................... 

.............................................    ................................................... 

.............................................    ................................................... 

.............................................    ................................................... 

 

TOPLAM: 

 

Söz konusu ....................... tahmin edilen ...................Kg/yıl avlanabilir su ürünleri stok 
üzerinden kiraya verilecek olup, daha fazla ürünün avlanmasına müsaade edilmeyecektir. 

 

Yukarıda belirlenen esaslara uyulmaması halinde kira sözleşmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
görüşü alınarak İl Müdürlüğünün teklifi ile İl Özel İdare tarafından fesh 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.   

EK-4 

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK TESİSLERİ DENETİM RAPORU 



 

Düzenleme Tarihi :.../.../..... 

 

KULUÇKAHANE ( )  KARADAKİ İŞLETME ( )  KAFES TESİSİ ( ) 

 

1- İLİ/İLÇESİ/MEVKİİ   : 

 

2- PROJE ADI    : 

 

3- PROJE SAHİBİ   : 

 

4- VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO : 

 

5- T.C. KİMLİK NO   : 

 

6- TESİS ADRESİ   : 

 

7- İRTİBAT ADRESİ   : 

 

8- TELEFON/FAKS   : 

 

9- E-MAİL- WEB SAYFASI  : 

 

10- PROJE ONAY TARİHİ/YERİ : 

 

11- REVİZE PROJE ONAY TARİH(LER)İ / YERİ: 

12- MÜLKİYET DURUMU: 



Kara Alanı:  ............ m2  Kiralanan Kurum: ..............  Kira Süresi: ......... 

Deniz Yüzeyi:  ............ m2      Kiralanan Kurum: .............. Kira Süresi: .......... 

Su debisi: .………lt/sn    Kiralanan Kurum: ..............  Kira Süresi: .......... 

 

13- BİR ÖNCEKİ YILIN KİRA BEDELİ  (YTL) : 

 Kara Alanı İçin     :……………………….. 

 Deniz Yüzeyi İçin :……………………… 

 Kullanılan Su İçin :……………………… 

 

14- DENİZ / KARA ALANININ KOORDİNATLARI (DERECE/DAKİKA/SANİYE) : 

1- …………….. N, ……………….E 

2- …………….. N, ……………….E 

3- …………….. N, ……………….E 

4- …………….. N, ……………….E 

 

15- İŞLETMENİN FAALİYETE GEÇİŞ TARİHİ  : 

 

16- YETİŞTİRİCİLİK BELGESİ TARİHİ VE NO’SU   : 

 

17- PROJE KAPASİTESİ (Ton/Yıl, Adet/yıl)   : 

 

18- YETİŞTİRİLEN ÜRÜN     : 

 ALABALIK( )     SAZAN ( )    ÇİPURA( )   LEVREK( )   ORKİNOS (  )    DİĞER(BELİRTİNİZ ) 

 

Paraf  

19- YETİŞTİRİCİLİK ŞEKLİ: YAVRU ( ) SOFRALIK( )  DAMIZLIK( )       DİĞER() 

     



20- ÜRETİM MİKTARI:     (Ton/yıl, Adet/yıl) 

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

 

21 – KULUÇKAHANELER İÇİN: 

a) TESİSİN TOPLAM KURULU BULUNDUĞU ALAN (m²): 

b) TOPLAM KAPALI ALAN (m²): 

c) MEVCUT YAVRU MİKTARI: 

Tür        Adet   

…………………………………………. 

………………………………………… 

 

22- KARADAKİ HAVUZLARA/TANKLARA AİT BİLGİLER: 

 

Adet     Ebatları (m) Hacmi (m3) Mevcut Balık Miktarı 

a) Dikdörtgen ………  …………… ………. ……………………. 
b) Kare  ………  …………… ………. …………………….  
c) Dairesel ………  ……………  ………. …………………… 
d) Çokgen  ………  …………….  ………. …………………… 
e) Diğer (belirtiniz)……     ..………….  ………. ……………………. 

  

23- KAFESLERE AİT BİLGİLER: 

 

Adet     Ebatları (m) Hacmi (m3)       Mevcut Balık Miktarı 

a) Kare  ………  …………… ………. …………………… 
b) Dairesel          ………  ……………  ………. …………………… 
c) Çokgen            ………  ……………  ………. …………………… 
d) Diğer (belirtiniz)……  ..………….  ………. ……………………. 

 

24- STOK YOĞUNLUĞU(Kg/m3, Adet/m3) : 

 

25- YUMURTA, YAVRU VE ANAÇLARA AİT BİLGİLER: 

                 Türü          Miktar          Ort.Ağırlığı 



  Alınan Firma   (Yum.Yavru,Anaç)  (Adet)                  (gr)              

 a- ………………………….. …………………….. …………… ………………..  

 b- ………………………….. …………………….. …………… ……………….. 
 c- ………………………….. …………………….. …………… ……………….. 

 

26- YEME AİT BİLGİLER: 

Alınan Firma   Yerli/İthal  Cinsi (pelet vs)  Miktar (ton)
  

 a- ………………………… ………………… ………………….. ……………. 

 b- ………………………… ………………… ………………….. ……………. 

             c- ………………………….. …………………….. …………………. …………… 

 

27- PAZARLAMA BİLGİLERİ (Son bir yıl içinde satılan):  

TÜR  İHRACAT(ton)  İÇ PAZAR (ton)  DİĞER (ton)  TOPLAM(ton) 

ÇİPURA ……………….. ………………… ……………. ……………………. 

LEVREK ……………….. ………………… ……………. ……………………. 

ALABALIK ……………….. ………………… ……………. ……………………. 

ORKİNOS ……………….. ………………… ……………. ……………………. 

DİĞER  ……………….. ………………... ……………. ……………………. 

 

Paraf        

 

28- ARITMA SİSTEMİ: VAR (   )   YOK  (   ) 

Sistemin Çalışma Durumu : FAAL (   )   FAAL DEĞİL (   ) 

 

30- YEM DEPOSU VE DEPOLAMA DURUMU:        VAR (  )              YOK (  ) 

 

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



(Deponun olup olmadığı, yemlerin uygun şekilde istiflenip istiflenmediği, havalandırma olup olmadığı, vs. ) 

   

31- PERSONEL DURUMU: 

a- TEKNİK PERSONEL SAYISI(*)    : 

b- İŞLETMEDEKİ MEVCUT İŞÇİ SAYISI   : 

c- BİR ÖNCEKİ KONTROLDEKİ MEVCUT İŞÇİ SAYISI : 

d- İŞTEN AYRILAN İŞÇİ VAR İSE SEBEBİ   : 

 

 

 

32- DENETİM İLE İLGİLİ GENEL GÖRÜŞ VE İZLENİMLER  (Tesisin Yönetmelikte belirtilen esaslar 
çerçevesinde faaliyette bulunup bulunmadığı, yaşadığı sorunlar, varsa yapılan hukuki işlemler vb): 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

               DENETİM ELEMANLARI            TESİS SORUMLUSU/YETKİLİSİ  

 



ADI SOYADI     ADI SOYADI                ADI SOYADI 

 

ÜNVANI     ÜNVANI        GÖREVİ 

TARİH          TARİH          TARİH 

 

 

 

İMZASI      İMZASI         İMZASI 

 

 

 (*)    Üretim kapasitesine göre teknik personel istihdam edilip edilmediği, SSK primlerinden kontrol 
edilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EK-5 

( Ö R N E K )       
KİRA TESPİT FORMU 

AVLAK SAHASININ   
ADI    : .................................................................................................................................................... 

BULUNDUĞU İL-İLÇE  : .................................................................................................................................................... 



AVLANABİLİR STOK  MİKTARI : .................................................................................................................................................... 

 

Cinsi- Latince ve Mahalli Adı    Üretim Miktarı (Kg)*   Birim Fiyatı (TL/Kg)**     Toplam Değeri (TL) 

................................................................ ..................................... ....................................... ......................................... 

................................................................ ..................................... ....................................... ......................................... 

................................................................ ..................................... ....................................... ......................................... 

................................................................ ..................................... ....................................... ......................................... 

              STOK TOPLAMI: .....................................                      TOPLAM GELİR:    .................................................... 

 

I-YATIRIM GİDERLERİ: 

Yatırımın Cinsi  Miktarı                        Birim Fiyatı   Toplam Değeri 

Motorlu Tekne  ............................  ..................................   ........................................ 

Motorsuz Tekne  ............................  ..................................   ........................................ 

Pinter-Sepet  ............................  ..................................   ........................................ 

Ağ(Takım)   ............................  ..................................   ........................................ 

Diğer   ............................  ..................................   ........................................ 

        TOPLAM:   ..................................................... 

II-İŞLETME GİDERLERİ: 

a-) Personel Giderleri: 

Personelin    Adedi     Çalıştığı Süre                    Aylığı                 Yıllık Tutar  

Balıkçı   ........................ ............................  .......................... ....................................... 

İşçi   ........................ ............................  .......................... ....................................... 

Diğer   ........................ ............................  .......................... ....................................... 

       TOPLAM:  
...................................................... 

b-) Akaryakıt Giderleri: 

 (Yıllık Avlanma Günün  X  Tekne Sayısı X Günde Harcanan Yakıt X Yakıt Litre Fiyatı) 

        TOPLAM:  ...................................................... 

c-) Pazarlama Giderleri:    .  : ................................................................................ 

d-) Amortisman ve Faiz Giderleri:  :  

Yatırımın Cinsi     Miktarı Birim Fiyatı  Kullanma Ömrü(Yıl)   Birim Yıllık Amortisman      Toplam Yıllık Amortisman 

Motorlu Tekne   ........   .....................   ...................................   ............................................    .................................................    

Motorsuz Tekne        ........   .....................   ...................................   ............................................    .................................................    



Pinter-Sepet               ........   .....................   ...................................   ............................................    .................................................    

Ağ(Takım)  ........   .....................   ...................................   ............................................    .................................................    

Diğer   ........   .....................   ...................................   ............................................    .................................................    

         TOPLAM:  ............................................................ 

e-) Beklenmeyen Giderler:   .......................................................................... 

 

TOPLAM YILLIK İŞLETME GİDERLERİ 

Giderin Nevi 

Personel Giderleri  : ............................................................................................................................ 

Akaryakıt Giderleri  : ............................................................................................................................ 

Pazarlama Giderleri  : ............................................................................................................................ 

Amortisman Giderleri : ............................................................................................................................ 

Beklenmeyen Giderler : ............................................................................................................................ 

TOPLAM  : ............................................................................................................................ 

YILLIK GELİR-GİDER FARKI   :  

TOPLAM YILLIK GELİRLER (1)   : ....................................................................... 

TOPLAM YILLIK İŞLETME GİDERLERİ (2)  : ....................................................................... 

YILLIK KAR(1-2)     : ....................................................................... 

YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ (YILLIK KAR *0,30) : ....................................................................... 

 

Düzenleme Tarihi:  

 

DÜZENLEYEN                                             KONTROL EDEN 

 ADI SOYADI                                                ADI SOYADI 

      İMZA                                                         İMZA 

      

                                                                                                    ONAYLAYAN 

                 ADI SOYADI 

                                MÜHÜR/İMZA 

 

 

*       Stok Tespiti Sonucunda bulunan avlanabilir miktar 

**     Bakanlığa Gönderilen tür bazında toptan su ürünleri satış fiyatının yıllık ortalaması 



***   Yıllık Giderlerin hesaplanmasında avlak sahasındaki reel işletme giderleri dikkate alınacaktır. 

****  Pazarlama Giderleri toplam gelirin yüzde biri olarak hesaplanacaktır. 

*****Beklenmeyen giderler yatırım giderlerinin binde ikisi olarak hesaplanacaktır. 

EK-6 

SU ÜRÜNLERİ AVLAK SAHASI ÜRETİM BİLGİ FORMU 

 

 

İLİ      : 
...................................................................................................... 

İLÇESİ     : ...................................................................................................... 

AVLAK SAHASININ ADI   :....................................................................................................... 

ALANI (Hektar)    : ...................................................................................................... 

KİRA BAŞLANGIÇ TARİHİ   : 
...................................................................................................... 

KİRA BİTİŞ TARİHİ    : 
...................................................................................................... 

KİRACININ ADI SOYADI–ÜNVANI: ...................................................................................................... 

KİRACININ TELEFON VE ADRESİ: ...................................................................................................... 

KOOPERATİF ÜYE SAYISI   : 
...................................................................................................... 

AVLANAN BALIKÇI SAYISI  : ......................................................................................................  

DÖNEM KİRA BEDELİ   : ...................................................................................................... 

 

AVLANABİLİR SU ÜRÜNLERİNİN: 

 

CİNSİ (Latince ve Mahalli Adı)         MİKTARI(ton/yıl)* ORT.SATIŞ FIYATI(TL/ Kg) 

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

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

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



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

 

AV ARAÇ VE GEREÇLERİNİN (AĞ, PİNTER, TEKNE Vb.): 

 

CİNSİ          BOYU(Metre)        GÖZ ARALIĞI(mm)       ADEDİ(Takım vb)        DİĞER 

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

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

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

 

MENŞE BELGESİ DÜZENLENEN SU ÜRÜNLERİNİN:** 

 

CİNSİ (Latince ve Mahalli Adı)          MİKTARI(ton) MENŞE BELGE ADEDİ 

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

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

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

Düzenleme Tarihi : 

DÜZENLEYEN                   KONTROL EDEN 

 ADI SOYADI                                     ADI SOYADI 

      İMZA                               İMZA 

         ONAYLAYAN 

          ADI SOYADI 

                   MÜHÜR/İMZA 

* Miktar(Ton/Yıl) : Stok tespit raporuna göre belirlenen miktarı gösterecektir. 

**Bu veri yeni dönem kiralamasından önce gönderilecektir.  

EK-7 
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI 

................................İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

 



 
Aşağıda detayları verilen tesisimde kullanmak üzere, ....................’den ............. 

adet ........................ yumurtası/yavrusu/damızlık ithal etmek istiyorum. 

          

          Gereğini arz ederim. 

    .../.../.....   

Adı Soyadı 

              İmza 

 

         

 

 

ADRES    : 

-Açık adres(ler)    : 

-Telefon, faks,e-posta, web adresi :  

Tesisin; 

İli ve İlçesi     : 

Köyü/Mevkii     : 

Yetiştiricilik Belge No   : 

Proje Kapasitesi (ton-adet/yıl)  : 

EK-8 

 

 

YUMURTA, YAVRU VE DAMIZLIK İHTİYAÇ BELGESİ 

 

 



 ..................... tarihinde onaylı yetiştiricilik belgesi sahibi aşağıda detayları verilen 
tesisin, işletmesinde kullanılmak üzere ..................... adet yumurtası/yavrusu/damızlık ithal etmesi 
uygundur. 

          

           

Yetiştiricilik Belge No    : 

Tesisin Adı     : 

İşletme Sahibinin/Sahiplerinin Adı ve Soyadı : 

Vergi Dairesi Ve Vergi No   : 

T.C. Kimlik No     : 

Tesisin Adresi     : 

Tel, Fax, e-mail     : 

Üretilen Ürün ve Ürünler   : 

Proje Kapasitesi (adet/yıl)   : 

Yıllık ithal edebileceği yumurta/yavru/damızlık*: Çipura…………...……adet-kg/yıl 

        Levrek………………… adet-kg/yıl 

        Diğer………………… adet-kg/yıl 

 

Yıllık ithal ettiği yumurta/yavru/damızlık**     : Çipura…………...……adet-kg/yıl 

        Levrek………………… adet-kg/yıl 

        Diğer………………… adet-kg/yıl 

Proje Onay Yeri ve Tarihi   : 

Mülkiyet Durumu    : 

Kira Başlangıç Tarihi ve Süresi   : 

Havuzların Sayısı ve Hacmi (adet/m3)  : 

Kafeslerin Sayısı ve Hacmi (adet/m3)  : 

Kuluçkahane Kapasitesi (Yumurta Sayısı)          : 

 

* Proje kapasitesine uygun olarak hesaplanacaktır. 



** Gerçekleşmiş ithalat rakamları yazılacaktır. 

 

 

 

Etüd Yapanlar  : 

 

Adı Soyadı  :    Adı Soyadı   : 

İmzası   :    İmzası    : 

Tarih   :    Tarih    : 

 

 

 

ONAY 

.../.../... 

İmza 

 

Adı Soyadı 

 

 

 

EK-9 

( T A S L A K ) 

 

 ANAÇ, YUMURTA VE YAVRU BALIK İTHALATINDA  

KULLANILACAK  TAAHHÜTNAME   

 

 



 

 

………………………….İL MÜDÜRLÜĞÜNE 
 
 İliniz, …………. İlçesinde kurulu bulunan tesisimizde sürdürmekte olduğumuz 
……………(üretilen ürünün adı) üretim tesislerimizde kullanılmak  üzere ………….     ( ülke adı 
yazılacak) kurulu bulunan ………… firmasından ithali için Bakanlığınızdan müsaadesini arz ettiğimiz 
……………………(ithal edilecek materyal adı yazılacak - yavru, yumurta, anaç) başka hiçbir amaçla 
kullanmayacağımızı, üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, kontrol belgesi ve sunulmuş olan tüm 
belgelerin doğruluğunu ve aslına uygun olduğunu ve bu belgelerle ilgili işlemlerden doğacak hukuki 
sorumluluğu üstlendiğimizi taahhüt ederiz. 
 
 
 
               Tarih 
          İmza ve kaşe 
 

 


