EK-3-g
(TASLAK)
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.

