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24 Ocak 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26413

TEBLİĞ

Çevre ve Orman Bakanlığından:
DENİZLERDE BALIK ÇİFTLİKLERİNİN KURULAMAYACAĞI HASSAS ALAN

NİTELİĞİNDEKİ KAPALI KOY VE KÖRFEZ ALANLARININ
BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

 
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun  9 uncu maddes�n�n (h) bend�

�le geç�c� 2 nc� maddes�  hükümler�nce, den�zlerde yapılacak balık ç�ftl�kler�n�n kurulamayacağı ötrof�kasyon r�sk� yüksek
olan hassas alan n�tel�ğ�ndek� kapalı koy ve körfez alanlarının bel�rlenmes�ne yönel�k �lke ve esasların oluşturulmasıdır.

 
MADDE 2 – (1) İlke ve esaslar
a) Hassas alan n�tel�ğ�ndek� kapalı koy ve körfez alanlarının k�rlenmeye karşı korunması ve bu kapsamda balık

ç�ftl�kler�n�n kurulamayacağı hassas alan n�tel�ğ�ndek� kapalı koy ve körfez alanları �le �lg�l� �lke ve esasları bel�rlemek bu
Tebl�ğ�n temel �lkes�n� oluşturmaktadır. Bu anlamda; organ�k atığın m�krob�al bozunması; amonyak, n�trat, n�tr�t, fosfat ve
d�ğer �norgan�k maddeler�n açığa çıkması ötrof�ksyon oluşumunun başlıca nedenler�d�r. Atıkların den�zel ortama g�r�ş� sadece
su kal�te parametreler�n� değ�şt�rmekle kalmayıp bent�k canlıları etk�lemekte hab�tat değ�ş�m�ne neden olmakta ve
ötrof�kasyon r�sk�n� artırarak alanın hassas alan hal�ne gelmes�ne neden olmaktadır. Ayrıca, ötrof�kasyon r�sk�, akıntı ve rüzgar
hızına ve yönüne bağlı olarak artma ya da azalma gösterd�ğ�nden, balık ç�ftl�ğ� kurulacak alanlarda etk�n akıntı ve rüzgar
yönünün kıyıdan koy ve körfez ağzına, açığa doğru olması önem arz etmekted�r. Öte yandan, açık den�zle kütlesel su
alışver�ş�n�n boğaz veya daha gen�ş b�r açıklık aracılığıyla engellenm�ş olarak sağlanab�ld�ğ� ve kıyı ç�zg�s�n�n g�r�nt�l�
(�çbükey) olduğu alanlar koy ve körfez alanlarıdır. Kapalı koy ve körfez alanları özell�kler� neden�yle her zaman ötrof�kasyon
r�sk� altında olan yerlerd�r.
                b) Çevre k�rl�l�ğ�n�n artmaması ve ötrof�kasyon r�sk�n�n önlenmes� �ç�n balık ç�ftl�kler�n�n kurulacağı alanların
özümseme kapas�tes� bel�rlenmel� ve buna göre yen� kurulacak tes�sler�n üret�m kapas�teler� tesp�t ed�lmel� ve yer seç�m�
yapılmalıdır.

 
MADDE 3 – (1) Balık ç�ftl�kler�n�n kurulamayacağı hassas alan kr�terler�
a)Aşağıdak� tabloda bel�rt�len parametrelere karşılık gelen kr�terler�n tamamının sağlandığı koy ve körfez alanları

hassas alan n�tel�ğ�ndek� kapalı koy ve körfez alanları olarak n�telend�r�l�r. Bu alanlar �ç�nde kalan yerlerde balık ç�ftl�kler�
kurulamaz.
 
TABLO: Balık Ç�ftl�ğ� Kurulamayacak Hassas Alan N�tel�ğ�ndek� Alanlara A�t Parametre ve Kr�terler

Parametre Kr�ter
Der�nl�k ≤ 30m
Kıyıdan Uzaklık ≤0.6 den�z m�l�  
Akıntı Hızı* ≤ 0.1 m/sn

*Akıntı hızı tes�s�n yanında; rüzgar hızının 0-3.3 m/sn olduğu sak�n, es�nt�l� ve haf�f rüzgarlı hava şartlarında 5 metre
der�nl�kte 24 saat süre �le ölçülür. Ancak rüzgar hızının düşük olduğu sak�n ve/veya es�nt�l� hava şartlarının bulunduğu
durumlarda ölçüm yapılması terc�h ed�l�r.
 

b)Kültür ve Tur�zm Bakanlığınca bel�rlenen/bel�rlenecek olan doğal ve arkeoloj�k s�t alanlarında balık ç�ftl�kler�
kurulamaz.

 
MADDE 4 – (1) Mevcut balık ç�ftl�kler� �le �lg�l� �ş ve �şlemler
a) Mevcut balık ç�ftl�kler�, bu tebl�ğ�n 3 üncü maddes�ndek� tabloda yer alan kr�terlere göre durumlarını 1/5/2007

tar�h�ne kadar tesp�t ett�rerek Çevre ve Orman Bakanlığına rapor etmekle yükümlüdürler. Söz konusu durum tesp�t�
Ün�vers�teler veya Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu’nun konu �le �lg�l� uzman b�r�mler�ne yaptırılır.
Bel�rlenen süre �çer�s�nde yükümlülüğünü yer�ne get�rmeyen balık ç�ftl�kler� hakkında yasal �şlem yapılarak kapatılır.

b) Bu tebl�ğ�n 3 üncü maddes�nde yer alan kr�terlere göre tesp�t ed�lm�ş olan hassas alanlar �ç�nde kalan balık
ç�ftl�kler�, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından en geç 13/5/2007 tar�h�ne kadar kapatılır

 
MADDE 5 –(1) Ötrof�kasyon r�sk� bel�rleme
a) Bu Tebl�ğ�n 3 üncü maddes�ndek� tabloda yer alan kr�terlere göre tesp�t ed�lm�ş olan hassas alanlar dışında kalan

koy ve körfez alanlarında faal�yette bulunan mevcut balık ç�ftl�kler�, üret�m yaptıkları alanlar �ç�n bu Tebl�ğ�n yayımlandığı
tar�hten �t�baren b�r yıl �çer�s�nde bu madden�n (c) bend�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde, TRIX İndeks�ne göre ötrof�kasyon r�sk�
bulunup bulunmadığını Ün�vers�teler veya Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu’nun’ın konu �le �lg�l� uzman
b�r�mler�ne hazırlatır ve değerlend�r�lmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığına rapor ederler. Bu çerçevede yapılacak ölçüm ve
anal�zler, Çevre ve Orman Bakanlığınca yetk� ver�len özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuarlarında yaptırılır. TRIX
İndeks�ne göre ötrof�kasyon r�sk� bulunmadığı tesp�t ed�len alanlarda faal�yetler�n� sürdürecek olanlar, her yıl TRIX İndeks�ne
göre �zleme yaparlar ve sonuçları Çevre ve Orman Bakanlığına b�ld�r�rler. Ötrof�kasyon r�sk�n�n bel�rlenmes� amacıyla
yapılacak TRIX �ndeks�n�n hesaplanmasına �l�şk�n tesp�t ve �zleme sonuç raporları her yılın Eylül ayı sonu �t�bar�yle
değerlend�r�lmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığına b�ld�r�l�r.

b) Bu Tebl�ğ�n 3 üncü maddes�ndek� tabloda yer alan kr�terlere göre tesp�t ed�lm�ş olan hassas alanlar dışında kalan
koy ve körfez alanlarında yen� kurulacak balık ç�ftl�kler�, yer seç�m� aşamasında üret�m yapacakları alanlar �ç�n bu madden�n
(c) bend�nde bel�rt�ld�ğ� şek�lde, TRIX İndeks�ne göre ötrof�kasyon r�sk� bulunup bulunmadığını Ün�vers�teler veya Türk�ye
B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumu’nun konu �le �lg�l� uzman b�r�mler�ne hazırlatır ve değerlend�r�lmek üzere Çevre ve
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Orman Bakanlığına rapor ederler. Bu çerçevede yapılacak ölçüm ve anal�zler, Çevre ve Orman Bakanlığınca yetk� ver�len özel
veya kamu kurum ve kuruluş laboratuarlarında yaptırılır. Yen� kurulacak balık ç�ftl�kler� faal�yete geçt�kten sonra her yıl TRIX
İndeks�ne göre �zleme yaparlar. Ötrof�kasyon r�sk�n�n bel�rlenmes� amacıyla yapılacak TRIX �ndeks�n�n hesaplanmasına
�l�şk�n tesp�t ve �zleme sonuç raporları her yılın Eylül ayı sonu �t�bar�yle değerlend�r�lmek üzere Çevre ve Orman Bakanlığına
b�ld�r�l�r.

c) EK-1’de ver�len TRIX �ndeks� hesaplanırken, ötrof�kasyona neden olan b�r�nc�l üret�m�n en yüksek olduğu Mayıs
ve Ağustos aylarında olmak üzere yılda �k� kez balık ç�ftl�ğ�n�n kapladığı alanın ortasından ve 4 (dört) kenarının 20’şer
(y�rm�şer) metre açığından olmak üzere toplam beş noktada örnekleme yapılır. Her örnekleme noktasından yüzeyden, ortadan
ve d�pten olmak üzere toplam üç der�nl�kten, b�rer numune alınarak örnekleme yapılır. Numuneler, 7/1/1991 tar�hl� ve 20748
sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan Su K�rl�l�ğ� Kontrolu Yönetmel�ğ� Numune Alma ve Anal�z Metodları Tebl�ğ�’ne uygun
olarak alınır. Bu numuneler�n anal�zler� Çevre ve Orman Bakanlığınca yetk� ver�len özel veya kamu kurum ve kuruluş
laboratuarlarında yaptırılır. Çevre ve Orman Bakanlığı’na rapor ed�len anal�z sonuçları �lg�l� balık ç�ftl�ğ� �şletmes� tarafından
dosyalanarak muhafaza ed�l�r ve denet�mler esnasında �sten�ld�ğ�nde yetk�l�lere göster�l�r.

d) Bu madde hükümler� uyarınca TRIX �ndeks�ne göre ötrof�kasyon r�sk� yüksek olduğu tesp�t ed�len koy ve körfez
alanları hassas alan n�tel�ğ�ndek� kapalı koy ve körfez alanları olarak n�telend�r�l�r, bu alanlarda balık ç�ftl�kler� kurulamaz ve
mevcut balık ç�ftl�kler� kapatılır.

 
MADDE 6 – (1) Balık ç�ftl�kler� bu Tebl�ğde bel�rlenen �lke ve esaslar doğrultusunda Bakanlıkça denetlen�r. 2872

sayılı Çevre Kanunu ve 5/1/2002 tar�hl� ve 24631 sayılı Mükerrer Resm� Gazete’de yayımlanan   Çevre Denet�m�
Yönetmel�ğ�n�n 6 ncı madde hükmü gereğ�nce denet�mle �lg�l� olarak balık ç�ftl�kler�, ölçüm ve anal�z masraflarını
karşılamakla yükümlüdürler. Çevre ve Orman Bakanlığı, denet�m �le �lg�l� bu sorumluluğunu gerekl� ek�pman ve donanımla
yer�ne get�r�r.

 
MADDE 7 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� yer�ne get�rmeyenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu ve d�ğer �lg�l� mevzuat

hükümler�ne göre yaptırım uygulanır
 
Yürürlük
MADDE 8– (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer
 
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çevre ve Orman Bakanı yürütür

 
 
EK-1

 
 

TRIX İNDEKSİ HESAPLAMASI VE ÖTROFİKASYON RİSKİ SKALASI
 
 
TRIX İndeks� = (Log (klorof�l-a x %O2 x TİN x TP) + 1.5) x 0.833
 
 
Klorof�l-a              : Sudak� klorof�l-a konsantrasyonu (µg/L);
 
%O2                                   : Doygun m�ktardan sapan mutlak oks�jen yüzdes� = |%ÇO – 100|
 
TİN                        : Toplam çözünmüş �norgan�k azot, N-(NO3+NO2+NH4), (µg/L);
 
TP                          : Toplam fosfor (µg/L).
 
Formülde kullanılan klorof�l-a ve oks�jen yüzdes� (%O2) b�leşenler� üret�mle, yan� f�toplankton b�yo-kütles�yle ve üret�m
d�nam�ğ�yle, doğrudan �l�şk�l� �nd�katörlerd�r. Başka b�r dey�şle, TRIX İndeks�, bes�n tuzları g�rd�s�ne ve ortamdak� b�yo-kütle
üret�m�ne bağlı olarak kıyısal s�stemde neler olduğunu ve olab�lecekler� özetlemekted�r. Formüldek� dört değ�şkene göre
hesaplanan TRIX �ndeks� değerler�, 0-10 arasında değ�şen katsayılarla �fade ed�l�r.
 
Buna göre hesaplanan TRIX �ndeks�ne göre bel�rlenen ötrof�kasyon r�sk� skalası aşağıdak� tabloda ver�lmekted�r.
 
Tablo. Ötrof�kasyon R�sk� Skalası

TRIX İndeks� (Tİ) Açıklama
Tİ < 4 Ötrof�kasyon R�sk� Yok
4 ≤ Tİ ≤  6 Ötrof�kasyon R�sk� Yüksek
Tİ > 6 Ötrof�k

 


