
EK-3-ı 

(TASLAK) 

ÇİFT KABUKLU SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ  

 

 

1. Çift kabuklu su ürünleri yetiştiriciliğinde meri mevzuat hükümlerine uyulması konusunda 

gerekli hassasiyet gösterilecek ayrıca özel hallere ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (TKB) 

talimatlarının vakit geçirilmeden yerine getirilecektir.  

2. Yetiştiricilik, izin alınan sahada yapılacak ve bu sahanın dışına çıkılmayacaktır.  

3. Projede yer almayan geçici veya sabit bina/tesis inşa edilmeyecektir.  

4. Tesiste, su ürünleri konusunda eğitim veren en az 4 (dört) yıllık fakülte mezunu veya su 

ürünleri konusunda kamuda en az 5 (beş) yıl çalışmış teknik personel sorumlu müdür olarak 

istihdam edilecektir.  

5. Yetiştiricilik tesisinde, can ve mal kaybına neden olacak her türlü olumsuzluklara yönelik 

tedbirler, tesis sahibi tarafından alınacaktır.  

6. Yetiştiricilik tesisindeki üretim için, projede öngörülenin dışında, doğadan yavru 

toplanmayacaktır.  

7. Yetiştiricilik faaliyeti sırasındaki temizlik, ayıklama ilaçlama ve benzeri işlemler yapılırken, 

su ve çevrenin kirlenmemesi için, her türlü tedbir alınarak, çevreye, katı ve/veya sıvı ve/veya 

canlı – ölü organizma dahil hiçbir şey bırakılmayacaktır.  

8. Yetiştiricilik tesisinde hastalık kuşkusu veya bulgusu ortaya çıktığında, bu durum, ilgili il 

müdürlüğüne, bizzat müracaat edilerek, yazılı olarak bildirilecektir.  

9. Yetiştiricilik tesisinin kurulu bulunduğu sahada su ürünleri avcılığı yapılmayacaktır.  

10. TKB tarafından talep edilecek su ve ürün ile ilgili her türlü analiz, istenilen sıklıkta ve 

sürede, gösterilecek laboratuarlarda, belirtilen yöntemle yaptırılacak ve buna ilişkin giderler 

tesis sahibi tarafından karşılanacaktır.  

11. TKB’nin proje sahasında yapılmasına izin verdiği her türlü etüt ve araştırmalar için gerekli 

destek sağlanacaktır.  

12. Projede yapılacak her türlü değişiklikler için, TKB’den gerekli izinler alınacaktır.  

13. TKB tarafından sonradan lüzum görülen proje değişiklikleri de, herhangi bir hak talep 

etmeden yerine getirilecektir.  

14. Yetiştiricilik yapılan sahadaki deniz suyunun niteliğindeki muhtemel değişimlerden TKB 

sorumlu olmayacaktır.  

15. Her hangi bir nedenle yetiştiricilik işletmesine ait kira sözleşmesinin fesh edilmesi halinde, 

söz konusu proje geçici olarak durdurulabilecek veya iptal edilebilecektir.  

16. İş bu şartnamenin hükümlerine uyulmaması veya hukuki, sosyal, teknik, ekonomik ve idari 

nitelikli mücbir nedenler ile kamu yararı söz konusu olduğu durumlarda proje tek taraflı olarak 

TKB tarafından iptal edilebilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 İl Müdürlüğü sahanın özelliklerine vb. şartlara göre teknik şartnameye hususi şartlar 

ekleyecektir.  

 Teknik Şartnamenin her sayfası İl Müdürlüğü yetkilisi ve kiracı tarafından paraflanacaktır.  

 Teknik Şartname Noter onaylı olacaktır. 


