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13 Haz�ran 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27257

TEBLİĞ

Çevre ve Orman Bakanlığından:

DENİZLERDE KURULAN BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ TESİSLERİNİN

İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, den�zlerde yapılacak balık yet�şt�r�c�l�ğ� faal�yetler�nden kaynaklanan
veya kaynaklanab�lecek k�rl�l�ğ�n �zlenmes�ne yönel�k �lke ve esasların bel�rlenmes�d�r.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun �lg�l� hükümler� �le 31/12/2004
tar�hl� ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su K�rl�l�ğ� Kontrolü Yönetmel�ğ�n�n 54 üncü maddes�ne
dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;

             a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

             b) Referans noktası: Yet�şt�r�c�l�k tes�sler�nde yer alan kafesler�n herhang� b�r�nden 500–1000 metre arasında,
hâk�m akıntı yönü dışında seç�len ve koord�natları bel�rlenen b�r noktayı,

             c) Yet�şt�r�c�l�k tes�s�: Karada faal�yet gösteren adaptasyon ün�teler� har�ç olmak üzere yavru balıkların hasat
ed�lme zamanına kadar yet�şt�r�ld�ğ� tes�sler�,

             �fade eder.

             İlke ve esaslar

             MADDE 4 – (1) Yet�şt�r�c�l�k tes�sler�nden kaynaklanan atıklar, tüket�m fazlası olarak kalan yemler, dışkılar
ve boşaltım ürünler�n�n oluşturduğu çözünmeyen veya çözüleb�l�r karakterde olan maddelerd�r. Bunlar, organ�k
karbon, azot ve fosfor fraks�yonlarıdır. Çevreye etk�ler� ç�ftl�ğ�n büyüklüğü ve ortamın h�drograf�s�ne bağlı olarak
değ�şmekted�r. Organ�k atığın m�krob�al bozunması; amonyak, n�trat, n�tr�t, fosfat ve d�ğer �norgan�k maddeler�n açığa
çıkmasının 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� artırmaktadır. Bu
nedenler d�kkate alınarak yet�şt�r�c�l�k alanlarında k�rl�l�k �zlemes�n�n yapılması esastır.

             (2) Yet�şt�r�c�l�k tes�sler�n�n yükümlülükler� şunlardır:

             a) Yet�şt�r�c�l�k tes�sler�, tes�sler�n�n çevreye olab�lecek etk�ler�n�n �zlenmes�nden ve kayıtlarının tutulmasından
sorumludur.

             b) Yet�şt�r�c�l�k tes�sler� faal�yete geçmeden önce, tes�s�s�n kurulacağı alana �l�şk�n mevcut durumun
bel�rlenmes� amacıyla bu Tebl�ğ�n 6 ncı maddes�nde bel�rt�len ölçüm ve anal�zler� yaptırmakla yükümlüdürler.
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             c) Yet�şt�r�c�l�k tes�sler�n�n faal�yet göstereceğ� alanda yapılan anal�z sonuçlarının kıyaslanab�lmes� amacıyla,
bu Tebl�ğ�n 6 ncı maddes�nde bel�rt�len ölçümler�n, referans noktasında d�p, orta ve yüzey olmak üzere 3 sev�yede de
yapılması zorunludur.

 

             ç) Yet�şt�r�c�l�k tes�sler�, �zlemen�n sonuçlarını denet�m esnasında �lg�l�lere göstermek zorundadırlar.

             d) Bakanlık gerekl� gördüğü durumlarda, balık yet�şt�r�c�l�ğ� �şletmec�ler�nden kontrol amaçlı numune
aldırarak anal�z�n� �steyeb�l�r.

             Numune alma ve saklama koşulları

             MADDE 5 – (1) Numune alma ve saklama koşulları aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lded�r.

             a) Den�z ortamından numune alma; numunen�n alındığı tar�h, saat, meteoroloj�k şartlar (yağış, hava sıcaklığı,
rüzgâr durumu) ve su sıcaklığı bel�rt�lerek yapılır. Numune alma noktalarının koord�natları, noktanın der�nl�ğ�, o
noktadak� toplam su der�nl�ğ� kayded�l�r.

             b) Tes�s� tems�l edecek şek�lde, tes�s�n 20’şer metre açığından ve tes�s�n 4 kenarından ve ortasından olmak
üzere toplam beş noktadan ve her örnekleme noktasında yüzeyden, ortadan ve d�pten olmak üzere toplam üç
der�nl�kten örnekleme suret�yle numune alınır.

             c) Numune alma, saklama ve anal�z yöntemler� �le �lg�l� olarak 7/1/1991 tar�hl� ve 20748 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g�ren Su K�rl�l�ğ� Kontrolü Yönetmel�ğ� Numune Alma ve Anal�z Metotları Tebl�ğ�
hükümler�ne uyulur.

             İzleme

             MADDE 6 – (1) Balık yet�şt�r�c�l�ğ� yapan gerçek ve tüzel k�ş�lere a�t tes�sler, faal�yete geçmeler�n� müteak�p,
aşağıda yer alan Tablo-1’de bel�rt�len kr�terlere göre �zlen�r.

 

Tablo-1  
PARAMETRE DİP ÇÖKELTİSİ SU KOLONU
pH - √
AKM - √
Secch� D�sk� Der�nl�ğ� - √
Tuzluluk - √
Sıcaklık - √
Çözünmüş Oks�jen - √
Amonyum Azotu - √
Toplam Azot - √
Toplam Fosfor - √
Klorof�l-a - √
Toplam Organ�k Karbon √ -
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             (2) Bu madden�n Tablo-1’de bel�rt�len parametrelere �lave olarak, alandak� bent�k flora ve fauna türler� �le
b�rl�kte Begg�atoa bakter�ler�n�n dağılımı (Standart Metod No: 9240) tesp�t ed�l�r.

             (3) 24/1/2007 tar�hl� ve 26413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Den�zlerde Balık Ç�ftl�kler�n�n
Kurulamayacağı Hassas Alan N�tel�ğ�ndek� Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Bel�rlenmes�ne İl�şk�n Tebl�ğ”
kapsamında değerlend�r�len balık ç�ftl�ğ� yet�şt�r�c�l�k tes�sler�n�n �zlenmes�, adı geçen Tebl�ğ hükümler�ne uygun
olarak gerçekleşt�r�l�r. Bununla b�rl�kte bu kapsamda değerlend�r�len tes�sler, bu madden�n b�r�nc� fıkrasında yer alan
Tablo-1’dek� d�p çökelt�s� anal�zler� �le �k�nc� fıkrasında bel�rt�len bent�k flora ve fauna türler� �le b�rl�kte Begg�atoa
bakter�ler�n�n dağılımına �l�şk�n tesp�tler�, yet�şt�r�c�l�k alanında ve referans noktasında yapmakla yükümlüdürler.

             Ölçüm ve anal�z

             MADDE 7 – (1) Bu Tebl�ğ�n 6 ncı maddes�nde bel�rt�len parametrelerle �lg�l� ölçüm ve anal�zler Çevre ve
Orman Bakanlığı’nca yetk� ver�len Ün�vers�teler �le özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuvarlarında yapılır.

             İzleme per�yodu ve raporlama

             MADDE 8 – (1) Balık ç�ftl�kler�n�n �zlenme per�yodu ve anal�z sonuçları aşağıda bel�rt�ld�ğ� şek�lde
raporlanır.

             a) Bu Tebl�ğ�n 6 ncı maddes�nde bel�rt�len parametrelerden su kolonunda yapılacak anal�zler her yılın Ağustos
ayında olmak üzere yılda b�r defa yapılır ve referans ölçümler� �le ç�ftl�k alanında yapılan ölçüm ve anal�zler�n
karşılaştırmalı olarak hazırlanan değerlend�rme raporu her yılın Aralık ayı sonuna kadar İl Çevre ve Orman
Müdürlüğüne sunulur.

             b) Tes�s sah�b� tarafından, bu Tebl�ğde bel�rt�len süre dah�l�nde bel�rlenen numune alma tar�hler�, İl Çevre ve
Orman Müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

             c) D�p çökelt�s�nde ve bu Tebl�ğ�n 6 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len parametreler�n ölçümü üç yılda
b�r Ağustos ayında yapılır ve referans ölçümler� �le ç�ftl�k alanında yapılan ölçüm ve anal�zler�n karşılaştırmalı olarak
(% l� �fadelerle) hazırlanan değerlend�rme raporu o yılın Aralık ayı sonuna kadar İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne
sunulur.

             ç) Hazırlanan değerlend�rme raporları en geç Aralık ayı sonuna kadar Bakanlık Merkez Teşk�latı �le İl Çevre
ve Orman Müdürlüğüne yazılı ve elektron�k ortamda sunulur.

             d) Hazırlanacak raporlarda yapılacak değerlend�rmelerde geçm�ş yıllardak� ver�ler de d�kkate alınarak den�z
ekos�stem�nde yarattığı değ�ş�mlere göre alınması gereken tedb�rler bel�rt�l�r. Ayrıca raporlar �ç�nde her yılın Ağustos
ayında yapılacak koord�nat tesp�t� de yer alır.

             İst�sna� haller

             MADDE 9 – (1) Doğal afetler, sonucu etk�leyecek aşırı meteoroloj�k şartlar ve/veya kaza durumunda;
olağanüstü hal�n resm� olarak belgelenmes� hal�nde rapor bu hususlar d�kkate alınarak değerlend�r�l�r.

             (2) Bu madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len şartların numune alımını engellemes� ve bu durumun resm�
olarak belgelenmes� hal�nde; numune, söz konusu olağanüstü hal�n geçmes�n� müteak�p b�r hafta �ç�nde alınır ve
hazırlanan raporda bu hususlar detaylı olarak bel�rt�l�r.

             Denet�m ve yaptırım

             MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğ kapsamında yer alan balık yet�şt�r�c�l�ğ� tes�sler� Çevre Kanunu ve d�ğer �lg�l�
mevzuat hükümler�ne göre denetlen�r. Yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyenlere y�ne Çevre Kanunu ve d�ğer �lg�l�
mevzuat hükümler�ne göre yaptırım uygulanır.

             (2) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 21/11/2008 tar�hl� ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
g�ren Çevre Denet�m� Yönetmel�ğ�n�n 6 ncı maddes� gereğ�nce denet�mle �lg�l� olarak balık yet�şt�r�c�l�ğ� tes�sler�,
ölçüm ve anal�z g�derler�n� karşılamakla yükümlüdürler.

             Yürürlük

             MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

             Yürütme
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             MADDE 12 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
 


