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( 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. 


