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Oturum Aç

ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMÎ GAZETE İHTİSAS KONUSU KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA

 

Resmî Gazete Tar�h�: 29.06.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25507

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİ(1)(2)

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuk� Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmel�ğ�n amacı; ülkem�z su kaynakları potans�yel�n�n ver�ml� şek�lde kullanılması, su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde

sürdürüleb�l�rl�ğ�n sağlanması, çevren�n korunması ve kal�tel�/güvenl� gıda tem�n� �ç�n, su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� �le �lg�l� yatırımların, planlı b�r
şek�lde gerçekleşt�r�lmes� ve üret�m sırasında etk�n denet�m�n sağlanmasıdır.

Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmel�k, den�zlerde, �ç sularda ve bunlara bağlantılı sularda yapılacak su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�ne �l�şk�n tes�sler�n

kurulma yerler�, müracaat şekl� ve taleb�n değerlend�r�lmes�, ön �z�n, proje onayı (kes�n �z�n), projen�n �ptal ed�lmes�, proje değ�ş�kl�kler�, deneme
üret�m�, mecbur� yer değ�ş�kl�ğ�, entegre tes�s kurulması, proje devr�, ork�nos yet�şt�r�c�l�ğ� (bes�c�l�ğ�), organ�k su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�, su ürünler�
yet�şt�r�c�l�k belges�, yumurta, yavru ve damızlık materyal �thal�, tekn�k eleman �st�hdamı, su ürünler� sağlığı, çevresel etk� ve koruma ve denet�mle
�lg�l� hususları kapsar.

Hukuk� Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmel�k, 1380 sayılı Su Ürünler� Kanununun değ�ş�k 13 üncü maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmel�kte geçen;
Bakanlık: Tarım ve Köy�şler� Bakanlığını,
Bakanlık Merkez Teşk�latı: (TÜGEM) Tarımsal Üret�m ve Gel�şt�rme Genel Müdürlüğünü,
İl Müdürlüğü: Bakanlık İl Müdürlüğünü,
Su Ürünler�: Den�zlerde ve �ç sularda bulunan b�tk�ler �le hayvanlar ve bunların yumurtalarını ( 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun

kapsamına g�ren hayvanlar har�ç),
Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ�: Yet�şt�r�c�l�k tes�sler�nde, entans�f, yarı entans�f veya ekstans�f şartlarda yapılan, su ürünler�n� üretme ve/veya

büyütme (bes�c�l�k) faal�yet�n�,
Yet�şt�r�c�l�k Tes�s�: Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n yapıldığı yerler�,
İç Sular: Göller, sun� göller, lagünler, baraj göller�, bentler, regülatörler, kanallar, arklar, akarsular, mansaplar, üretme ve yet�şt�rme yerler�n�,
Kuluçkahane: Su ürünler� damızlık materyaller�nden yumurta ve yavru materyaller elde etmek �ç�n kurulan tes�sler�,
Üretme Havuzları: Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yapmak amacıyla, toprak, beton ve ağ havuzlar �le plast�k veya benzer� malzemeden yapılan

tank ve benzer ün�teler�,
Ağ Havuz (Ağ Kafes): Den�zlerde ve �ç sularda su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yapmak amacıyla ahşap, dem�r veya plast�k malzemeler �le ağ

kullanılarak yapılan ün�teler�,
Entans�f Yet�şt�r�c�l�k: Tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yet�şt�r�c�l�ğ�,
Yarı Entans�f Yet�şt�r�c�l�k: Gübreleme ve tamamlayıcı yemlemeye dayalı yet�şt�r�c�l�ğ�,
Ekstans�f Yet�şt�r�c�l�k: Suyun doğal ver�ml�l�ğ�ne dayanan, stok kontrolü yapılan düşük üret�ml� yet�şt�r�c�l�ğ�,
Proje: Yet�şt�r�c�l�ğ� yapılacak türü, su ürünler� tes�sler�n�n yer�n�, mah�yet�n�, mal� yönünü, m�mar� ç�z�m ve �nşaat hesaplarını, keş�f metraj

cetveller�n�, yet�şt�r�c�l�k tekn�ğ�n� ve üret�m planını, kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış belgeler �le kurulacak �şletmeye a�t her türlü belge ve
b�lg�ler�n bütününü,

Müteşebb�s: Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�s� kurmak �steyen, kuran ve �şleten gerçek ve tüzel k�ş�l�ğ�,
Açık Den�z Yet�şt�r�c�l�ğ� (Off-shore): Den�zlerde, kapalı koy ve körfezler�n dışında, su der�nl�ğ� asgar� kırk metre olan yerlerde, uygun

teknoloj�ler kullanılarak, ağ kafeslerde yapılan su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�n�,
F�ltrasyon S�stem�: Değ�ş�k t�pte f�ltreler kullanılarak, yet�şt�r�c�l�k faal�yetler�nde kullanılan suda oluşan atıkların tutulduğu s�stemler�,
Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�k Belges�: Su ürünler� üret�m faal�yet�nde bulunan yet�şt�r�c�lere Bakanlık merkez teşk�latınca ver�len belgey�,
(Ek: RG-18/06/2007-26556) Müşterek Yet�şt�r�c�l�k Alanı: Den�zde veya �ç sularda b�rden fazla su ürünler� yet�şt�r�c�l�k �şletmes�n�n üret�m

yapması amacıyla bel�rlenen alanı,
(Ek:RG-30/5/2009-27243) Kom�syon: Kuruluşu, çalışma usul ve esasları Bakanlık Merkez Teşk�latı tarafından bel�rlenen kom�syonu,
(Ek:RG-30/5/2009-27243) Yavru Balık Büyütme Tes�s�: Kuluçkahanelerde, yumurtadan çıktıktan sonra, 1-2 gr ağırlığa kadar büyütülen

yavru balıkları; 30-50 gr ağırlığa ulaştırmak amacıyla den�z, �çsu ve karada kurulan tes�sler�,
(Ek:RG-30/5/2009-27243) Yavru Balık Büyütme Alanı: Den�z, �çsu ve karada yavru büyütme tes�sler�n�n bulunduğu alanı,
�fade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM

Tes�sler�n Kurulma Yerler� ve Aranacak Şartlar
Tes�sler�n Kurulma Yerler� ve Aranacak Şartlar
Madde 5 - Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� amacıyla kurulacak tes�s yerler�ne �l�şk�n genel hususlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) (Değ�ş�k:RG-30/5/2009-27243) Karada üzer�nde b�r veya daha fazla tes�s bulunan ve b�r tes�sten çıkan suyun d�ğer tes�sler tarafından

kullandığı su kaynakları üzer�nde yen� b�r tes�s�n kurulab�lmes� �ç�n, suyun m�ktar ve kal�te açısından yeterl�l�ğ�n�n ve yen� tes�s�n d�ğer tes�sler�
olumsuz yönde etk�lemeyeceğ�n�n, su ürünler� konusunda eğ�t�m veren fakülteler veya su ürünler� araştırma enst�tüler� veya su ürünler� �le �lg�l�
enst�tüler tarafından düzenlenecek rapor �le tesp�t ed�lmes� gerek�r. Düzenlenen raporun uygun bulunması hal�nde, talep �l müdürlüğünün uygun
görüşü �le b�rl�kte Bakanlık Merkez Teşk�latına �let�l�r ve su kaynağı üzer�nde yen� tes�s�n kurulup kurulmayacağına karar ver�l�r. Ancak, gerekl�
görülmes� hal�nde Kom�syon mar�fet�yle, konunun yen�den �ncelenmes� sağlanarak hazırlanacak rapora göre karar ver�l�r.

b) Karada kurulacak yet�şt�r�c�l�k tes�sler�nde, tes�sler�n h�jyen�k açıdan b�rb�r�n� menf� yönde etk�lemes�n�n söz konusu olmadığı durumlarda
(kullanılacak suyun ayrı b�r kaynaktan sağlanması veya aynı su kaynağından ayrı b�r kanalla alınması), su deb�s�n�n tes�sler �ç�n yeterl� m�ktarda
olması hal�nde tes�sler arasında mesafe şartı aranmaz.

c) (Değ�ş�k: RG-15/10/2005-25967) İç su kaynaklarının ver�ml� kullanılması amacıyla, 100 lt/sn ve daha az deb�ye sah�p su kaynakları
üzer�nde kurulacak tes�slerde, bu kaynağın tamamını üret�mde kullanab�lecek üret�m kapas�tes�ne sah�p olması gerek�r. 100 lt/sn den büyük deb�ye
sah�p su kaynakları üzer�nde 25 ton/yıldan daha az kapas�tede �şletme kurulamaz. Ancak, kurulacak tes�s �ç�n öngörülen yeterl� alan bulmanın
mümkün olmadığı bölgelerde, �l müdürlüğünün bu yönde görüş b�ld�rmes� hal�nde bu şart aranmaz.

d) Baraj göller�, göletler ve d�ğer �ç su kaynaklarındak� yet�şt�r�c�l�ğe tahs�s ed�lecek su yüzey� alanı ve d�ğer esaslar, Bakanlık merkez
teşk�latı ve �lg�l� kurumlar tarafından ortaklaşa bel�rlen�r.

e) Baraj göller�nde ağ kafeslerde su ürünler� �şletmeler� arasındak� mesafe �k�yüzell� metreden az olmamak şartıyla, yet�şt�r�c�l�ğe tahs�s
ed�lecek alan, proje kapas�tes�, su der�nl�ğ�, akıntı hızı g�b� kr�terler esas alınarak oluşturulan İl Müdürlüğü görüşü d�kkate alınarak Bakanlık merkez
teşk�latınca bel�rlen�r.
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f) (Değ�ş�k:RG-30/5/2009-27243) Ağ kafeslerde üret�me tahs�s ed�lecek alanın büyüklüğü den�zlerde, kafesler�n �şgal edeceğ� alandan,
�çsularda �se kafesler�n �şgal edeceğ� alanın �k� katından az olmamak kaydıyla, proje kapas�tes�, yet�şt�r�c�l�k yapılan tür ve uygulanacak
yet�şt�r�c�l�ğ�n tekn�ğ� d�kkate alınarak bel�rlen�r.

g) Den�zde ve �ç sularda, her türlü can ve mal emn�yet�n�n tem�n� bakımından, ağ kafesler�n kurulduğu saha �le kuluçkahaneler�n den�zden su
alım ve deşarj s�stemler� şamandıra ve çakar şamandıralar kullanılarak bel�rlen�r. Den�zde sey�r emn�yet� yönünden, IALA (Uluslararası Fener
Otor�teler� B�rl�ğ�) standartlarında, gece ve gündüz man�a �şaretler� �le göster�l�r. İşaretlemede kullanılan şamandıra ve çakar şamandıralar k�ralanan
alanın dışına taşamaz.

h) Den�zlerde, çevre düzen� planı çalışmaları sonucunda su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�ne ayrılan alanlarındak�, yet�şt�r�c�l�k tes�sler� arasındak�
mesafe, proje kapas�tes�, su der�nl�ğ�, akıntı hızı ve yet�şt�r�c�l�k tekn�kler� �le bu konudak� İl Müdürlüğünün görüşü d�kkate alınarak Bakanlık merkez
teşk�latı tarafından bel�rlen�r. Çevre düzen� planı çalışması yapılmayan alanlarda, �k� ork�nos yet�şt�r�c�l�ğ� (bes�c�l�ğ�) �şletmes� arasındak� mesafe �le
den�zlerde ağ kafes �şletmeler� ve ork�nos yet�şt�r�c�l�ğ� (bes�c�l�ğ�) �şletmeler� arasındak� mesafe �k� k�lometreden; den�zlerde ağ kafes yet�şt�r�c�l�k
tes�sler�nde b�r k�lometreden az olmamak üzere, proje kapas�tes�, su der�nl�ğ�, akıntı hızı g�b� kr�terler esas alınarak oluşturulan �l müdürlüğü görüşü
d�kkate alınarak Bakanlık merkez teşk�latı tarafından bel�rlen�r.

�) (Değ�ş�k:RG-30/5/2009-27243) Kuluçkahaneler veya kuluçkahaneler �le d�ğer su ürünler� �şletmeler� arasındak� mesafe, su ürünler�
konusunda eğ�t�m veren fakülteler veya su ürünler� araştırma enst�tüler� veya su ürünler� �le �lg�l� enst�tüler tarafından,  tes�sler�n proje kapas�teler�, su
alım ve deşarj s�stemler� ve üret�m tekn�kler� d�kkate alınarak hazırlanacak rapor ve �l müdürlüğü görüşü d�kkate alınarak Bakanlık Merkez Teşk�latı
tarafından tesp�t ed�l�r. Ancak, gerekl� görülmes� hal�nde, Kom�syon mar�fet�yle, konunun yen�den �ncelenmes� sağlanarak hazırlanacak rapora göre
karar ver�l�r.

j) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yapılacak alanların ver�ml� kullanımının sağlanması �ç�n, su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� projeler�n�n m�n�mum
kapas�teler� Bakanlık merkez teşk�latınca bel�rlen�r.

k) Ağ kafeslerde su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yapılacak alanlarda, soğuk su balıkları yet�şt�r�c�l�ğ�nde, 20°C’n�n üzer�ndek� su sıcaklık per�yodu
�le donma varsa, donmanın başlangıç ve b�t�ş tar�hler� d�kkate alınarak üret�m planlaması yapılır.

l) Açık den�z (Off-shore) yet�şt�r�c�l�ğ�, den�zlerde, kapalı koy ve körfezler�n dışında, su der�nl�ğ� asgar� kırk metre olan yerlerde uygun
teknoloj�ler kullanılarak yapılır. Ancak, proje kapas�tes�, su der�nl�ğ�, akıntı hızı ve yet�şt�r�c�l�k tekn�ğ�n�n uygun olduğu durumlarda �se Bakanlık
merkez teşk�latının görüşü alınarak, der�nl�ğ� kırk metreye ulaşmayan sahalarda da açık den�z yet�şt�r�c�l�ğ�ne �z�n ver�leb�l�r.

m) Den�zlerde ağ kafeslerde su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n �ht�yaç duyulan kara alanlarının büyüklüğü, Bakanlık merkez teşk�latı ve/veya �l
müdürlüğü tarafından bel�rlen�r.

n) (Ek: RG-18/06/2007-26556) Müşterek yet�şt�r�c�l�k alanlarının bel�rlenmes� ve bu alanlardak� yerleş�m planlaması, Bakanlık Merkez
Teşk�latının onayı alınmak kaydıyla, İl Müdürlüğü tarafından yapılır. Mecbur� yer değ�ş�kl�kler� dâh�l, bu alanlardak� su ürünler� yet�şt�r�c�l�k
faal�yetler�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlık Merkez Teşk�latınca hazırlanacak genelge �le düzenlen�r. 

o) (Ek: RG-18/06/2007-26556) Mevcut yet�şt�r�c�l�k tekn�kler�n�n dışında, yen� teknoloj�ler kullanılarak üret�m yapılacak su ürünler�
yet�şt�r�c�l�k tes�sler�ne �z�n verme yetk�s� Bakanlık Merkez Teşk�latında olup, uygulamaya �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlık Merkez Teşk�latınca
hazırlanacak genelge �le bel�rlen�r.

ö) (Ek: RG-18/06/2007-26556) Kabuklu, eklembacaklı ve yumuşakça yet�şt�r�c�l�ğ�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlık Merkez Teşk�latınca
hazırlanacak genelge �le bel�rlen�r.

p) (Ek:RG-30/5/2009-27243) Yavru balık büyütme tes�s�ne �l�şk�n �şlemler  bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak yürütülür. Yavru
balık büyütme alanları ve tes�sler� �le �lg�l� �ht�yaç duyulacak d�ğer usul ve esaslar Bakanlık Merkez Teşk�latı tarafından hazırlanacak genelgelerle
bel�rlen�r.

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yet�şt�r�c�l�k Tes�sler�n�n Kuruluşu, İz�n, Onay ve Proje İşlemler�
Müracaat
Madde 6 - Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yapmak amacıyla yapılan müracaatların, değerlend�r�lmes�nde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda

bel�rt�lm�şt�r:
a) (Değ�ş�k: RG-18/06/2007-26556) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�l�k tes�s� kurmak �steyen müteşebb�sler, �lg�l� İl Müdürlüğüne müracaat ederek

Bakanlık Merkez Teşk�latından �z�n almak zorundadır.
b) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yapmak �steyen müteşebb�sler, d�lekçeler�ne (Ek-1), üzer�nde tes�s�n kurulacağı yer�n �şaretlend�ğ� 1/25.000

ölçekl� saha har�tasını da ekleyerek; yet�şt�r�c�l�k tes�s�n�n kurulacağı yerdek� İl Müdürlüğüne müracaat ederler. İl Müdürlüğünce, on beş gün
�çer�s�nde, oluşturulacak b�r tekn�k ek�p tarafından mahall�nde �nceleme yapılır. Yet�şt�r�c�l�k tes�s�nde kullanılacak su kaynağından veya üret�m
sahalarından usulüne uygun olarak su numunes� alınması ve gerekl� anal�zler�n müteşebb�s tarafından yaptırılması tem�n ed�l�r. Bakanlık merkez
teşk�latınca bel�rlenecek su kal�te kr�terler�n�n, su yüzey�n�n, araz�n�n ve d�ğer kr�terler�n (su der�nl�ğ�, tes�sler arası mesafe, yet�şt�r�c�l�k tekn�kler� ve
çevresel etk�ler) yet�şt�r�c�l�k açısından uygun bulunması hal�nde, bütün �ç su ve den�z �şletmeler� �le kuluçkahanes� bulunan �ç su tes�sler� �ç�n, "Ön
Etüd Raporu" (Ek-2); kuluçkahanel� den�z ürünler� projeler� �le �lg�l� müracaatlarda �se Ek-2’ye �lave olarak, kuluçkahane �ç�n, ayrıca "Kuluçkahane
Ön Etüd Raporu" (Ek-3) düzenlen�r. Müstak�l bütün kuluçkahaneler �ç�n �se, sadece Kuluçkahane Ön Etüd Raporu (Ek-3) düzenlen�r. İl
Müdürlüğünce, kurulması planlanan tes�s �le �lg�l� olarak, tes�s�n yer�n�n, su kaynağının, varsa d�ğer tes�sler�n yol ve yerleş�m durumunun ve bunlarla
�lg�l� mesafeler�n göster�ld�ğ� krok� hazırlanarak ön etüt raporuna eklen�r.

İl Müdürlüğü, ön �z�n �ç�n gerekl� olan, müteşebb�s�n müracaat d�lekçes� �le tes�s�n kurulacağı yer�n �şaretlend�ğ� 1/25.000 ölçekl� har�ta, su
ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� ön etüt raporu, su tahl�l sonuç raporu, krok� ve müteşebb�s tarafından tem�n ed�lmes� gereken d�ğer belgelerle b�rl�kte (Ek-4),
uygun görüşünü de bel�rterek, Bakanlık merkez teşk�latından ön �z�n taleb�nde bulunur. (Ek son cümle:RG-30/5/2009-27243) Bakanlıkça, ön �z�n
taleb� �le �lg�l� �şlemler y�rm�b�r gün �ç�nde sonuçlandırılır.

c) (Değ�ş�k:RG-30/5/2009-27243) İl müdürlüğünce, ön �z�n belgeler�n� (Ek-4) tem�n etmes� �ç�n müteşebb�se müracaat tar�h�nden �t�baren
sek�z ay süre ver�l�r. Bu sürede gerekl� belgeler�n tamamlanmaması hal�nde, müteşebb�s�n müracaatı �şlemden kaldırılır. Ancak, bu konuda mazeret
beyan eden müteşebb�s�n gerekçel� taleb�n�n uygun görülmes� hal�nde �l müdürlüğünce gerekçeye uygun ek süre ver�leb�l�r.

d) Den�zlerde ve �ç sularda, aynı alanda yet�şt�r�c�l�k yapmak amacıyla, b�rden fazla müracaatın bulunması hal�nde, �lk müracaat
sonuçlanıncaya kadar, d�ğer müracaatlar değerlend�r�lmek üzere beklet�l�r. İlk müracaatın gerçekleşmemes� hal�nde d�ğer müracaatlar, müracaat
sırasına göre değerlend�rmeye alınır.

e) Baraj göller�nde ağ kafeslerde yet�şt�r�c�l�k �ç�n yapılan müracaat, o baraj gölü �ç�n yapılan �lk müracaat �se; Bakanlık merkez teşk�latı
tarafından, Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğünün görüşü alınır ve �şlemler bu doğrultuda yürütülür.

Ön İz�n
Madde 7 - Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�s�n�n kurulması amacıyla ver�len ön �z�n �le �lg�l� genel hükümler aşağıda açıklanmıştır:
a) (Değ�ş�k: RG-18/06/2007-26556) 6 ncı maddedek� �şlemler�n tamamlanması hal�nde müteşebb�se, projes�n� hazırlamak üzere Bakanlık

Merkez Teşk�latı ve/veya İl Müdürlüğü tarafından on �k� ay sürel� ön �z�n ver�l�r. Bu süre �çer�s�nde, projes�n� hazırlayıp İl Müdürlüğüne tesl�m
etmeyen müteşebb�s�n ön �zn�, İl Müdürlüğünün tekl�f� üzer�ne Bakanlık Merkez Teşk�latınca �ptal ed�l�r. Ancak, bu konuda mazeret beyan eden
müteşebb�s�n gerekçel� taleb�n�n İl Müdürlüğünün uygun görüşüyle Bakanlık merkez teşk�latına b�ld�r�lmes� hal�nde, Bakanlık Merkez Teşk�latınca,
gerekçeye uygun ek süre ver�leb�l�r.

b) Ön �z�n alan veya ön �z�n alma aşamasında olan müteşebb�sler daha öncek� müracaatlarında değ�ş�kl�k yapmak �sted�kler�nde, İl
Müdürlüğüne d�lekçe �le (Ek-5) müracaat ederler. Bundan sonrak� �şlemler, 6 ncı ve 7 nc� maddelerde bel�rt�len esaslara uygun olarak yürütülür. Talep
ed�len değ�ş�kl�ğ�n özell�ğ� göz önünde tutularak, önceden müteşebb�s tarafından �kmal ed�lm�ş ve halen geçerl� olan belgeler müteşebb�sten tekrar
talep ed�lmez. Ancak, müracaat tar�h� olarak �lk müracaat tar�h� esas alınır.

c) Ön �z�n almak �ç�n müracaatı bulunan ve �şlemler� devam eden müteşebb�sler �le ön �z�n almış müteşebb�sler bu haklarını b�r başka
müteşebb�se devredemezler.

Proje Onayı
Madde 8 - Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�s projeler�n�n onayı �le �lg�l� genel hükümler aşağıda açıklanmıştır:
a) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�s� kurmak �steyen ve ön �z�n alan müteşebb�sler, tes�se �l�şk�n projeler�n� Bakanlık merkez teşk�latı ve/veya İl

Müdürlüğüne onaylatmak zorundadırlar.
b) Proje hazırlanırken, Bakanlık merkez teşk�latı tarafından bel�rlenen proje hazırlama tal�matı ve d�spoz�syonu esas alınır. Proje

hazırlamaya yetk�l� gerçek ve tüzel k�ş�ler tarafından hazırlanan uygulama projes�n�n keş�f-metraj cetveller�, a�t olduğu yılın, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı b�r�m f�yatlarıyla, bu f�yatlar açıklanmamış �se, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın açıklayacağı artırım oranı d�kkate alınarak hesaplanır.
Proje beş nüsha olarak, onaylanmak üzere İl Müdürlüğüne tesl�m ed�l�r. Müteşebb�sler, her b�r proje nüshasına, Bakanlık merkez teşk�latı tarafından
İl Müdürlükler�ne gönder�len, proje konusu �le �lg�l� şartnamen�n noter onaylı b�r suret�n� eklemek zorundadırlar.
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c) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler� projeler�n�n onayında "Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ�"n�n �lg�l� hükümler�ne uygunluk şartı
aranır ve bu şartın sağlandığına da�r belge projeye eklen�r.

d) Den�zlerde ve �ç sularda uygulanacak yet�şt�r�c�l�k projeler�n�n onay merc�ler� Bakanlık merkez teşk�latınca hazırlanacak genelgeler �le
bel�rlen�r.

e) Onay yetk�s� İl Müdürlüğünde olan projeler onaylandıktan sonra, projen�n b�r nüshası �l müdürlüğünde kalır. B�r nüshası onayı müteak�p
on beş gün �ç�nde Bakanlık merkez teşk�latına gönder�l�r. İl müdürlüğünce onaylanan projeler �ç�n k�ralama söz konusu �se, k�ralama tekl�f� b�r nüsha
proje �le b�rl�kte, �lg�l� kuruluşa yapılır ve sonucundan Bakanlık merkez teşk�latına b�lg� ver�l�r. Onaylanmış projen�n d�ğer �k� nüshası �se
müteşebb�se ver�l�r.

f) (Değ�ş�k:RG-30/5/2009-27243) Onay yetk�s� Bakanlık Merkez Teşk�latında olan projeler, Bakanlık Merkez Teşk�latına gönder�lmeden
önce �l müdürlüğü tarafından on beş gün �çer�s�nde �ncelen�r ve varsa eks�kl�kler� tamamlatılır. Beş nüsha olarak düzenlenen proje, �l müdürlüğünün
görüş yazısı �le b�rl�kte onay �ç�n Bakanlık Merkez Teşk�latına gönder�l�r. Bakanlık, proje onay �şlemler�n� y�rm� b�r gün �çer�s�nde sonuçlandırır.

g) Onay yetk�s� Bakanlık merkez teşk�latında olan projeler onaylandıktan sonra, b�r nüshası Bakanlık merkez teşk�latında kalır. Onaylanan
proje �ç�n k�ralama söz konusu �se, projen�n b�r nüshası k�ralama �ç�n �lg�l� kuruluşa yapılacak müracaat sırasında kullanılmak, �k� nüshası
müteşebb�se ver�lmek ve b�r nüshası da İl Müdürlüğü arş�v�nde muhafaza ed�lmek üzere dört nüsha proje �l müdürlüğüne gönder�l�r.

Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�k Belges�
Madde 9 - Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler�ne yet�şt�r�c�l�k belges� ver�lmes�nde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır:
a) (Değ�ş�k:RG-30/5/2009-27243) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�s�ne ve/veya kuluçkahaneye �l�şk�n su ve/veya alan k�ralama �şlemler�n�n

tamamlanıp, üret�me geç�lmes�nden sonra, Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�k Belges� ve/veya Su Ürünler� Kuluçkahane Belges� almak �ç�n b�r ay �çer�s�nde �l
müdürlüğüne müracaat ed�l�r. Müracaatı müteak�p,  on beş gün �ç�nde, �l müdürlükler� tarafından denet�m raporu düzenlenerek, Su Ürünler�
Yet�şt�r�c�l�k Belges� (Ek–6/a) ve/veya Su Ürünler� Kuluçkahane Belges� (Ek–6/b) onaylanmak üzere denet�m raporu �le b�rl�kte Bakanlık Merkez
Teşk�latına gönder�l�r. Bakanlıkça Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�k Belges�n�n onaylanmasına �l�şk�n �şlemler y�rm� b�r gün �ç�nde sonuçlandırılır.

b) "Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�k Belges�" her tes�s �ç�n b�r adet tanz�m ed�l�r. Onaylanan asıl belge müteşebb�se ver�l�r; tasd�kl� b�rer fotokop�s�
Bakanlık merkez teşk�latı ve İl Müdürlüğünde dosyalanır.

c) Söz konusu belge, tes�s�n �dar� b�nasında kolaylıkla göreb�lecek b�r yerde asılı durur.
d) Proje değ�ş�kl�ğ�, proje devr�, �s�m değ�ş�kl�ğ� ve benzer� durumlarda, yet�şt�r�c�l�k belges� �ptal ed�lerek yen� duruma uygun Su Ürünler�

Yet�şt�r�c�l�k Belges�’n�n düzenlenmes� �ç�n; proje �le �lg�l� olarak, k�ralama yapılan kuruluştan da dev�r �şlemler� sonuçlandırıldıktan sonra, daha
öncek� "Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�k Belges�"n�n aslı �ptal ed�lmek ve yen� duruma uygun olarak düzenlenm�ş "Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�k Belges�’’ (Ek-
6/a ve b) onaylanmak üzere, "Denet�m Raporu" �le b�rl�kte Bakanlık merkez teşk�latına gönder�l�r.

e) Herhang� b�r nedenle faal�yetler�ne son ver�len su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler�n�n Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�k Belgeler�, �ptal ed�lmek üzere
İl Müdürlükler� tarafından Bakanlık merkez teşk�latına gönder�l�r.

f) Herhang� b�r nedenle üret�me ara verecek olan müteşebb�sler, ara verme gerekçes�n� ve süres�n� bel�rten d�lekçeler�ne yet�şt�r�c�l�k
belges�n�n aslına eklemek suret�yle İl Müdürlüğüne müracaat ederler. Bu tes�slere a�t yet�şt�r�c�l�k belgeler�n�n asılları, söz konusu tes�s yen�den
üret�me başlayıncaya kadar İl Müdürlükler�nde muhafaza altında tutulur. Söz konusu durumla �lg�l� olarak İl Müdürlükler� tarafından Bakanlık
merkez teşk�latına b�lg� ver�l�r.

g) Müteşebb�sler, daha önce Bakanlık merkez teşk�latı ve/veya İl Müdürlüğü tarafından ver�len yet�şt�r�c�l�k belgeler�n�, yen�ler� �le
değ�şt�rmek �ç�n bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren b�r yıl �çer�s�nde �l müdürlüğüne müracaat ederler.

h) Müteşebb�sler, Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�k Belgeler�n�, üç yılda b�r İl Müdürlükler�ne v�ze ett�rmek zorundadırlar.
ı) (Ek:RG-30/5/2009-27243) İdar� ve tekn�k sorunlar neden�yle, yet�şt�r�c�l�k tes�s�ne a�t yet�şt�r�c�l�k belges�n�n yen�lenmes� veya v�ze

ett�r�lmes�ne �l�şk�n belgeler�n �kmal ed�lememes� ve konuyla �lg�l� olarak müteşebb�s�n gerekçel� taleb�n�n uygun bulunması hal�nde yet�şt�r�c�l�k
belges� v�ze ed�leb�l�r veya yen�leneb�l�r.

Projen�n İptal Ed�lmes�
Madde 10 - Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�s projeler�n�n �ptal�n� gerekt�ren genel hükümler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Kurulacak tes�s �le �lg�l� olarak, tamamlanması gereken k�ralama �şlemler�nden, en son tamamlanan k�ralama �şlem� �le �lg�l� k�ralama

tar�h� başlangıç kabul ed�lerek, term�n planında öngörülen süren�n b�t�m�n� tak�p eden b�r yıl �çer�s�nde, yatırımını tamamlayıp üret�me geçmeyen
müteşebb�s�n projes� �ptal ed�l�r. Müteşebb�s�n gerekçel� taleb� ve bu taleb�n Bakanlık merkez teşk�latınca uygun bulunması hal�nde, bu süre b�r
defaya mahsus olmak üzere b�r yıl uzatılır. Süren�n aşılması durumunda, onayı �l müdürlüğünce yapılan projeler�n �ptal� İl Müdürlüğünce yapılır ve
Bakanlık merkez teşk�latına b�ld�r�l�r. Onayı Bakanlık merkez teşk�latınca yapılan projeler�n �ptal� �se, İl Müdürlüğünün tekl�f� üzer�ne Bakanlık
merkez teşk�latınca yapılır.

b) Yet�şt�r�c�l�ğ� olumsuz etk�leyeb�lecek n�tel�kte, sonradan oluşan veya varlığı sonradan anlaşılan çevresel, f�z�ksel ve k�myasal etkenler
veya doğal afetler neden�yle (a) bend�nde bel�rt�len süren�n aşılması proje �ptal neden� olarak kabul ed�lmez. Bu durumda, müteşebb�se altı aylık
karar verme süres� tanınır ve altı ay sonunda müteşebb�s tarafından, kısıtlayıcı durumu ortadan kaldırıcı faal�yet yürütmek veya yer değ�ş�kl�ğ� g�b�
çözüme yönel�k b�r tekl�f gelmemes� durumunda proje �ptal ed�l�r. Bu kısıtlayıcı durumu ortadan kaldırmaya yönel�k b�r faal�yet tekl�f� gelmes� ve bu
öner�len bu faal�yet�n uygun bulunması hal�nde, tekl�f ed�len uygulama �ç�n yeterl� olacak ek süre ver�l�r. Altı aylık karar verme süres� �ç�nde,
müteşebb�s projede değ�ş�kl�k öner�s�nde bulunursa, bu Yönetmel�ğ�n 11 �nc� maddes�ndek� hükümler uygulanır. Bu madde kapsamına g�ren
projelerle �lg�l� karar merc�, projey� onaylayan merc�d�r.

c) Su ürünler� avlak sahalarının yet�şt�r�c�l�k veya ıslah amacıyla projel� olarak k�ralanması hal�nde; proje �ptal� �ç�n, term�n planında her b�r
yıl �ç�n yapılacağı taahhüt ed�len yatırımların, o yılın üzer�nden b�r yıl geçmes�ne rağmen gerekçes�z olarak yer�ne get�r�lmemes� ve bu durumun İl
Müdürlüğünce b�r raporla tesp�t ed�lerek Bakanlık merkez teşk�latına b�ld�r�lmes� durumunda, Bakanlık merkez teşk�latı tarafından proje �ptal ed�l�r.

d) Müteşebb�s�n yükümlülükler�n� yer�ne get�rmemes� neden�yle k�ra sözleşmes� feshed�len tes�sler�n projeler� de �ptal ed�l�r. Onayı İl
Müdürlüğünce yapılan projeler�n �ptal� İl Müdürlüğünce yapılır ve Bakanlık merkez teşk�latına b�ld�r�l�r. Onayı Bakanlık merkez teşk�latınca yapılan
projeler�n �ptal� �se, İl Müdürlüğünün tekl�f� üzer�ne Bakanlık merkez teşk�latınca yapılır.

Proje Değ�ş�kl�kler�
Madde 11 - Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�s projeler�nde değ�ş�kl�k yapılması durumunda uygulanacak usul ve esaslar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Projeler�nde, tür değ�ş�kl�ğ�, kapas�te artırımı/azaltılması, alan artırımı/azaltılması, ek ün�te kurmak ve yer değ�ş�kl�ğ� yapmak �steyen

müteşebb�sler, tes�sler�n bulunduğu İl Müdürlüğüne d�lekçe (Ek-7) �le müracaat ederler. Bu müracaatlarla �lg�l� olarak, 6 ncı, 7 nc� ve 8 �nc�
maddelerde bel�rt�len esaslara uygun olarak �şlem yapılır.

b) Talep ed�len değ�ş�kl�ğ�n özell�ğ� göz önünde tutularak, önceden müteşebb�s tarafından �kmal ed�lm�ş ve halen geçerl� olan belgeler
müteşebb�sten tekrar talep ed�lmez.

c) Değ�ş�kl�k talepler�nden tür değ�ş�kl�ğ� �ç�n yen� proje; ek ün�te kurulması ve kapas�te artırımı/azaltılması �ç�n rev�ze proje �sten�r. Alan
artırımı/azaltılması ve yer değ�ş�kl�ğ� �ç�n herhang� b�r proje �stenmey�p, seyr-ü sefer ve k�ralama �le �lg�l� belgeler �le yen� yerleş�m planı �kmal ed�l�r.
Kapas�te artırımı/azaltılması �le alan artırımı/azaltılmasının b�rl�kte söz konusu olması durumlarda �se, hem rev�ze proje, hem de seyr-ü sefer ve
k�ralama �le �lg�l� belgeler �sten�r.

d) Müteşebb�sler, su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� tes�sler�n�n kuruluşu sırasında veya üret�me geçt�kten sonra proje değ�ş�kl�kler�ne konu değ�ş�kler
har�c�nde, onaylı projeler�n�n esasını bozmayacak n�tel�ktek� her değ�ş�kl�kle �lg�l� olarak (kafes/havuz şekl�, kafes/havuz büyüklüğü, kafes/havuz
sayısı, yet�şt�r�c�l�ğ� yapılacak su ürünler�n�n b�yoloj�k özell�kler� ve üret�m tekn�kler� benzer olan tür değ�ş�kler�nde) �z�n almak ve yen� duruma
uygun vaz�yet planını onaylatmak zorundadırlar. Bu değ�ş�kl�klerle �lg�l� �z�n ve onay merc�, projey� onaylayan merc�d�r.

e) (Ek: RG-15/10/2005-25967) Müteşebb�sler, su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� projeler� onaylandıktan sonra, yıllık üret�m planlamalarında
yapacakları değ�ş�kl�kler �ç�n, �l müdürlükler�ne d�lekçe �le müracaat ederek �z�n almak zorundadırlar. Değ�ş�kl�k talepler�n�n �l müdürlükler�nce
uygun görülmeler� hal�nde, bu durum, 15 (on beş) gün �ç�nde Bakanlığa b�ld�r�l�r.

Mecbur� Yer Değ�ş�kl�ğ�
Madde 12 – (Değ�ş�k: RG-18/06/2007-26556)
Çevre Düzen� Plan Çalışmaları uygulamaları veya hukuk�, tekn�k, güvenl�k ve benzer� zorunlu sebepler neden�yle, mevcut b�r yet�şt�r�c�l�k

tes�s�n�n yer değ�ş�kl�ğ� konusundak� zorunluluğun Bakanlık merkez teşk�latı ve/veya İl Müdürlüğü tarafından müteşebb�se tebl�ğ ed�lmes� hal�nde,
müteşebb�s, tes�sler�n�n taşınacağı yerdek� İl Müdürlüğüne en geç b�r ay �ç�nde d�lekçe (Ek-8) �le müracaat eder. Aynı �l sınırları dâh�l�nde olmak
kaydıyla, tür değ�ş�kl�ğ� �le alan ve/veya kapas�te artırımı/azaltımı olmaksızın yapılacak mecbur� yer değ�ş�kl�kler�nde, seyr-ü sefere �l�şk�n belgeler
ve yen� yerleş�m planı �kmal ed�l�r. D�ğer �şlemler �se, projelerde yer değ�ş�kl�ğ� kapsamında değerlend�r�l�r ve 11 �nc� maddedek� esaslara uygun
olarak yapılır. Mecbur� yer değ�ş�kl�ğ�n�n d�ğer �l sınırları dâh�l�nde b�r alana taşınmayı gerekt�rmes� hal�nde de, �şlemler 11 �nc� maddedek� esaslara
uygun olarak yapılır.

Deneme Üret�m�
Madde 13 - Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler�nde uygulanacak deneme üret�mler� �le �lg�l� genel hükümler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
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a) Mevcut tes�sler�n�n b�r bölümünde deneme üret�m� yapmak �steyen müteşebb�sler, tes�s�n bulunduğu İl Müdürlüğüne ek�nde yapılacak
deneme üret�m� �le �lg�l�, amaç, gerekçe, materyal, metod ve sürey� de �ht�va eden detaylı b�r raporun yer aldığı d�lekçe �le müracaat ederler. Söz
konusu müracaatlar, İl Müdürlüğünün de görüşü bel�rt�lerek Bakanlık merkez teşk�latına �let�l�r. Deneme üret�mler�ne �z�n verme yetk�s� Bakanlık
merkez teşk�latına a�tt�r.

b) H�ç tes�s� olmadığı halde deneme üret�m� yapmak �steyen müteşebb�sler, deneme tes�sler�n�n kurulacağı yerdek� İl Müdürlüğüne d�lekçe
(Ek-9) �le müracaat ederler. Bu müracaatlarla �lg�l� olarak, 6, 7 ve 8 �nc� maddelerde bel�rt�len esaslara uygun olarak �şlem yapılır. Ancak, tes�sle �lg�l�
proje hazırlanırken, Bakanlık merkez teşk�latı tarafından hazırlanacak proje d�spoz�syonu esas alınır.

Proje Devr�
Madde 14 - Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�s ve projeler�n�n dev�r �şlemler�nde uygulanacak usul ve esaslar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Su ürünler� tes�sler�n� gerçek veya tüzel k�ş�lere devretmek �steyen müteşebb�sler, tes�sler�n�n bulunduğu yerdek� İl Müdürlüğüne,

Bakanlık merkez teşk�latınca bel�rlenecek belgeler� �kmal ederek d�lekçe (Ek-10) �le müracaat ederler.
b) (Değ�ş�k:RG-30/5/2009-27243) Projes� Bakanlık Merkez Teşk�latı tarafından onaylanmış projeler�n dev�r �şlemler� �le �lg�l� tekl�fler, �l

müdürlükler� tarafından yed� gün �çer�s�nde Bakanlık Merkez Teşk�latına b�ld�r�l�r. Bakanlık Merkez Teşk�latının uygun görüşü alınarak �l müdürlüğü
tarafından k�ralama �le �lg�l� kuruluşa �let�len proje dev�rler� �le �lg�l� �şlem, �lg�l� kuruluşun onayından sonra tamamlanmış olur ve sonuç �l
müdürlüğünce Bakanlık Merkez Teşk�latına b�ld�r�l�r. Projes� �l müdürlüğü tarafından onaylanmış olan projeler�n dev�r �şlemler� �le �lg�l� tekl�fler, �l
müdürlüğünün uygun görüşü �le yed� gün �çer�s�nde Bakanlık Merkez Teşk�latına b�ld�r�l�r. Bu tekl�fler on beş gün �çer�s�nde değerlend�r�lerek
Bakanlık Merkez Teşk�latı tarafından da uygun bulunması hal�nde �l müdürlüğünce yed� gün �çer�s�nde �lg�l� kuruluşa gönder�l�r. Dev�r �şlem�
gerçekleşt�kten sonra, konu �le �lg�l� olarak Bakanlık Merkez Teşk�latına b�lg� ver�l�r.

c) Projey� devralan gerçek veya tüzel k�ş�ler, şartnamen�n noter onaylı b�r suret�n� İl Müdürlüğüne tesl�m ederler. Şartnamen�n b�r kopyası İl
Müdürlüğü tarafından Bakanlık merkez teşk�latına gönder�l�r.

d) (Ek: RG-18/06/2007-26556) İlk defa yet�şt�r�c�l�k faal�yet�nde bulunacak �şletmeler�n gerçek veya tüzel k�ş�lere devr� �ç�n, Yet�şt�r�c�l�k
Belges� almış olma şartı aranır.

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

D�ğer Yet�şt�r�c�l�k Tes�sler�nde Aranacak Şartlar
Ork�nos Yet�şt�r�c�l�ğ�
Madde 15 - Ork�nos yet�şt�r�c�l�ğ� (bes�c�l�ğ�) tes�sler�n�n kuruluşu ve �şlet�lmes� �le �lg�l� �şlemler, bu Yönetmel�ğe ve 23/03/2003 tar�hl� ve

25057 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan 2003/9 nolu "Ork�nos Balığı (Thunnus thynnus) Avcılığı ve Yet�şt�r�c�l�ğ� (Bes�c�l�ğ�) Hakkında Tebl�ğ"e
ve bu çerçevede Bakanlık tarafından yayımlanan d�ğer tal�matlara uygun olarak yürütülür.

Organ�k Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ�
Madde 16 - Organ�k su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� projeler� �le �lg�l� �şlemler bu Yönetmel�ğ�n �lg�l� maddeler�ne uygun olarak yürütülür.

Üret�mle �lg�l� olarak �se, organ�k tarımın esasları ve uygulanmasına �l�şk�n yürürlükte olan mevzuat esaslarına uyulur.
                Su Ürünler� İst�hsal� Yapılan Bölgelerde
                Madde 17 — (Ek: RG-15/10/2005 – 25967)

Doğal göl, gölet, baraj gölü, neh�rler ve dalyanlarda su ürünler� avcılığı ve yet�şt�r�c�l�ğ�ne �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.
Entegre Tes�s Kurulması
Madde 18 - İç�nde su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�s� ve bununla bağlantılı d�ğer b�r faal�yet� de barındıran entegre su ürünler� projeler�n�n,

sadece su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� �le �lg�l� bölümü değerlend�rmeye alınır ve bu müracaatlarla �lg�l� olarak 6 ncı, 7 nc� ve 8 �nc� maddelerde bel�rt�len
esaslara uygun olarak �şlem yapılır.

 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Yumurta, Yavru ve Damızlık Materyal� İthal�
Yumurta, Yavru ve Damızlık Su Ürünler�n�n İthal�nde Aranacak Şartlar
Madde 19  - (Değ�ş�k: RG-15/10/2005-25967)
Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler�nde yet�şt�r�lmek üzere, kullanılan yumurta, yavru ve damızlık materyal�n �thal� �le �lg�l� usul ve esaslar

Bakanlıkça bel�rlen�r.
 

ALTINCI BÖLÜM
Tekn�k Personel İst�hdamı

Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�k Tes�sler�nde Tekn�k Personel İst�hdamı
Madde 20  - Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler�nde tekn�k personel �st�hdamına �l�şk�n hükümler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) (Değ�ş�k b�r�nc� fıkra: RG-15/10/2005-25967) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler�nde, üret�m kapas�teler�ne göre, su ürünler� konusunda

eğ�t�m veren en az dört yıllık fakülte mezunu veya su ürünler� konusunda kamuda en az 5 (beş) yıl çalışmış olanlar, durumlarını belgelemek şartı �le
tekn�k personel olarak �st�hdam ed�l�rler.

Tes�slerde �st�hdam ed�lecek tekn�k personel�n sayısı üret�m kapas�teler� göz önünde bulundurularak, Bakanlık merkez teşk�latınca
hazırlanacak genelgeler �le bel�rlen�r. İst�hdam ed�len tekn�k personelden b�r tanes� " Tekn�k Sorumlu Müdür " olarak görevlend�r�l�r.

b) Kuluçkahanelerde �se, kapas�teye bakılmaksızın en az b�r tekn�k personel �st�hdam ed�l�r ve " Tekn�k Sorumlu Müdür " olarak
görevlend�r�l�r.

c) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler�nde veya kuluçkahanelerde, tes�s�n sah�b�n�n bu madden�n (a) bend�nde özell�kler� b�ld�r�len tekn�k
personel�n şartlarını ha�z olması hal�nde, bu müteşebb�s�n kend�s� tekn�k personel olarak kabul ed�l�r.

d) Hal�hazırda faal�yette olan su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler� ve kuluçkahaneler, tekn�k personel �st�hdamı ve tekn�k sorumlu müdür
atamaları �lg�l� uygulamalarını altı ay �çer�s�nde İl Müdürlüğüne "Tekn�k Sorumlu Müdür Atama ve Tekn�k Personel İst�hdam Formu" (Ek-13)
doldurarak b�ld�r�rler.

e) Yen� kurulacak su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler� ve kuluçkahaneler, tekn�k personel �st�hdamı ve tekn�k sorumlu müdür atanması �le �lg�l�
yükümlülükler�n�, Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�k Belges�ne müracaatları esnasında yer�ne get�r�rler.

f) Tekn�k personel �st�hdamına esas kabul ed�len üret�m kapas�tes� olarak, üret�me yen� başlayan �şletmeler �ç�n, yet�şt�r�c�l�k belges�
tanz�m�nden önce düzenlenen; hal�hazırda üret�mde olan �şletmeler �ç�n �se her yıl per�yod�k olarak düzenlenen denet�m raporlarından, o �şletmeye a�t
olan en son denet�m raporundak� üret�m m�ktarı esas alınır. Bundan sonrak� yıllarda �se, tekn�k personel �st�hdamına esas kabul ed�len üret�m
kapas�tes� olarak, her yıl per�yod�k olarak düzenlenen denet�m raporlarındak� üret�m m�ktarı esas alınır.

 
YEDİNCİ BÖLÜM

Su Ürünler� Sağlığı ve Refahı (Değ�ş�k başlık: RG-18/06/2007-26556)
Su Ürünler� Sağlığının ve Refahının Korunması İç�n Alınacak Tedb�rler (Değ�ş�k başlık: RG-18/06/2007-26556)
Madde 21  - (Değ�ş�k �lk cümle: RG-18/06/2007-26556) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�nde, su ürünler� sağlığı ve refahının korunması �ç�n

alınacak tedb�rler aşağıdak� şek�lde bel�rt�lm�şt�r.
a) Bakanlık, su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n yapıldığı su alanlarının ve su ürünler� sağlığının korunması �ç�n her türlü tedb�r� almaya ve

aldırtmaya yetk�l�d�r.
b) İşletmelerdek� ölü balıklar düzenl� olarak toplanıp yakılır veya k�reçl� çukurlara gömülerek �mha ed�l�r.
c) Müteşebb�sler yet�şt�r�c�l�k tes�sler�nde b�r hastalık kuşkusu veya bulgusu ortaya çıktığında bu durumu en kısa zamanda tes�s�n bulunduğu

İl Müdürlüğüne b�r d�lekçe �le b�ld�rmek zorundadır.
d) Hastalık �hbarı alındığında, yet�şt�r�c�l�k tes�s� İl Müdürlükler�nce �zlemeye alınır. Tes�ste bulunan canlı veya ölü su ürünler� �le hastalıkları

yayma �ht�mal� olan her türlü araç, gereç, alet ve ek�pmanın ve personel�n tes�se g�r�ş ve çıkışı �l müdürlüğü yetk�l�ler�n�n �zn�ne tab� olup; İl
Müdürlükler�, hastalık �hbarı alınan tes�slerden gerekl� numuneler�n alınarak, muayene ve test ed�lmek üzere �lg�l� laboratuvara gönder�lmes�n� sağlar
ve hastalığın bulaşma �ht�mal� bulunan d�ğer �şletmeler�n gerekl� tedb�rler� almalarını tem�n eder.

e) Hastalık karadak� yet�şt�r�c�l�k tes�sler�nde gerçekleşm�ş �se, bütün havuzlar tem�zleme ve dezenfeks�yon �şlemler� �ç�n tahl�ye ed�l�r.
Kl�n�k hastalık bel�rt�s� gösteren tüm yumurtalar, balıklar veya d�ğer su ürünler� İl Müdürlüğü yetk�l�ler�n�n gözet�m�nde ve y�ne yetk�l�ler tarafından
öner�lecek yöntemle yok ed�l�r.

f) Balıkların, yumurtaların, gametler�n veya d�ğer su ürünler�n�n uzaklaştırılmasından veya bertaraf ed�lmes�nden sonra, havuzlar,
donanımlar ve hastalık bulaşması olası her türlü malzeme, alet ve ek�pman, hastalığın ortaya çıkmasına, yayılmasına veya sağ kalmasına yol
açab�lecek her türlü r�sk� ortadan kaldıracak şek�lde, İl Müdürlüğü yetk�l�ler�nce öner�lecek şek�lde tem�zlen�r, dezenfekte ed�l�r.
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g) Hastalık r�sk�n�n ortadan kalktığı ve gerekl� önlemler�n uygulandığı İl Müdürlüğünce bel�rlenmeden ve tes�se b�ld�r�lmeden yet�şt�r�c�l�k
tes�s�n�n faal�yet�ne �z�n ver�lmez.

h) Hastalık soruşturması, alınan önlemler, uygulamalar ve sonuçları, İl Müdürlüğünce rapor hal�nde Bakanlık merkez teşk�latına b�ld�r�l�r.
�) Kuluçkahanelerde ve su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler�nde kullanılan her türlü �laç ve benzer� k�myasal maddeler, veter�ner hek�m

reçetes�ne bağlı olarak kullanılır. Gerekl� görüldüğü takd�rde, maj�stral reçete �le �laç kullanımı da yapılab�l�r. Tes�ste kullanılan �laçların reçeteler�n�n
b�rer örneğ� mutlaka muhafaza ed�l�r.

j) (Ek: RG-18/06/2007-26556) Su ürünler� refahına �l�şk�n usul ve esaslar, Bakanlık Merkez Teşk�latınca hazırlanacak genelge �le
düzenlen�r.

 
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çevresel Etk� ve Koruma
Çevresel Etk� ve Koruma �le İlg�l� Alınacak Önlemler
Madde 22  - Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler�nde çevresel etk� ve koruma �le �lg�l� alınacak önlemler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler� projeler�nde "Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ�"n�n �lg�l� hükümler�ne uygunluk şartı aranır.
b) Müteşebb�sler, su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler�n�n kuruluş ve �şletme aşamasında çevrey� koruyacak tedb�rler� almak zorundadır. Bu

çerçevede, tes�s atıkları bulundukları su ortamına ver�lmez; suyun kal�tes�n� bozacak, çevreye, �nsan ve su ürünler� sağlığına zarar verecek her türlü
materyal �le malzeme kullanılmaz.

c) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k faal�yetler� sürdürülürken görsel k�rl�l�ğe yol açmayacak her türlü önlem alınır. Bu çerçevede, özell�kle,
yet�şt�r�c�l�kte kullanılan yemler�n torbaları ve d�ğer atıklar düzenl� b�r şek�lde tes�slerden uzaklaştırılır. Ayrıca, karadak� yapılar bulundukları ortamla
uyumlu b�r şek�lde d�zayn ed�l�r ve dış cepheler� bulundukları ortama uygun şek�lde boyanır.

d) Yet�şt�r�c�l�k tes�sler�nde üret�len türün doğaya kaçmasını önlemek �ç�n gerekl� tedb�rler alınır.
e) Karadak� su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler� �le kuluçkahanelerde alıcı ortama bırakılan sular, Su Ürünler� Yönetmel�ğ�nde b�ld�r�len

değerlere uygun olmak zorunda olup, tes�slerde bu şartları sağlayacak n�tel�kte arıtma s�stemler� kurulur.
f) Hal�hazırda arıtma s�stem� bulunmayan �şletmeler, yerleş�m planlarında gerekl� değ�ş�kl�ğ� yaparak, bu ün�teler�n yer aldığı ve tekn�k

özell�kler�n�n de bel�rt�ld�ğ� yen� yerleş�m planlarını onaylatmak üzere �lg�l� İl Müdürlükler�ne tesl�m etmek zorundadırlar. Söz konusu değ�ş�kl�kler
�le �lg�l� onay merc� de, projey� onaylayan merc�d�r. Söz konusu tes�sler, bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nden �t�baren b�r yıl �çer�s�nde bu
yükümlülüğü yer�ne get�rmek zorundadırlar.

 
DOKUZUNCU BÖLÜM

Denet�m
Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�k Tes�sler�n�n Denetlenmes�
Madde 23  - Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler�n�n denetlenmes�ne �l�şk�n hükümler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) İl Müdürlüğü yetk�l�ler� su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�sler�n� bu Yönetmel�k ve �lg�l� mevzuatlar çerçeves�nde denetler.
b) Yet�şt�r�c�l�k tes�sler�nde rut�n denet�mler, İl Müdürlükler�nce, her yılın N�san, Mayıs ve Haz�ran aylarında, kuluçkahaneler �ç�n �se, Mart

ayında yapılır ve denet�m raporu düzenlen�r. Denet�m raporları, kuluçkahaneler �ç�n, en geç N�san ayı, yet�şt�r�c�l�k tes�sler� �ç�n �se, Temmuz ayı
sonuna kadar Bakanlık merkez teşk�latına gönder�l�r.

c) Denet�m raporlarının b�r nüshasının denet�m ve kontrolün yapıldığı tes�se ver�lmes� zorunludur.
d) Bu Yönetmel�k hükümler� �le bu Yönetmel�ğ�n atıfta bulunduğu d�ğer mevzuata aykırı yet�şt�r�c�l�k yapan tes�sler ve bunlar tarafından

üret�len ürünler �ç�n 1380 sayılı Su Ürünler� Kanununun �lg�l� maddeler� ve �lg�l� mevzuat hükümler� uygulanır.
 

ONUNCU BÖLÜM
Yürürlülük ve Yürütme

Tebl�ğ, Genelge Hazırlanması
Madde 24  - Bakanlık merkez teşk�latı, bu Yönetmel�ğ�n uygulamasını sağlamak, kolaylaştırmak, tamamlamak ya da açıklamak maksadıyla

tebl�ğ, genelge ve tal�mat çıkarmaya yetk�l�d�r.
Yönetmel�kte Yer Almayan Hususlar
Madde 25  - Bu Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre �şlem yapılır.
Yürürlük
Madde 26  - Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
Madde 26  - Bu Yönetmel�k hükümler�n� Tarım ve Köy�şler� Bakanı yürütür.
 
 
(1) 15/10/2005 tar�hl� ve 25967 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan yönetmel�kle, bu Yönetmel�ğe 16 ncı maddeden sonra gelmek üzere 17

nc� madde eklenm�ş sonrak� maddeler bu maddeye göre teselsül ett�r�lm�şt�r.
(2) 15/10/2005 tar�hl� ve 25967 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan yönetmel�kle, bu Yönetmel�ğ�n ek� EK-8 yürürlükten kaldırılmış, sonrak�

ekler buna göre teselsül ett�r�lm�şt�r.
 

Sayfa 1

EKLER
 

EK- 1
                               TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                               ................................İL MÜDÜRLÜĞÜNE
 
……………. �l�nde su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� tes�s� kurmak �st�yorum. Gereğ�n� arz eder�m.
 
                                                                                                                             .../.../.....
                                                                                                                             Adı Soyadı
                                                                                                                             İmza
 
ADRES                                                 :
-Açık adres, telefon, faks ve e-ma�l
 
Planlanan yet�şt�r�c�l�k tes�s� �le �lg�l� b�lg�ler:
İlçes�                                                     :
Köyü/mevk��                                        :
Yet�şt�r�c�l�k şekl�                 : Ağ kafeslerde büyütme, yavru üret�m�
Su Kaynağının (Akarsu,göl,
baraj, den�z vb.) adı                            :
Planlanan kapas�te (ton/yıl ,
adet/yıl)                                                :
Yet�şt�r�lecek tür                                  :
 
 
 
EK- 2
                SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÖN ETÜD RAPORU
                KARADAKİ İŞLETME ( ) AĞ KAFES İŞLETMESİ ( )
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                                                               Düzenleme Tar�h� :.../.../.....
1. Müracaat Sah�b�ne A�t B�lg�ler                     :
Adı Soyadı                                                          :
Müracaat Tar�h�                                                  :
2. Müracaat Ed�len Alana A�t B�lg�ler              :
İl�/İlçes�                                                                :
Köyü                                                                    :
Mevk��                                                                  :
Koord�natları                                                       :
Mülk�yet Durumu                                                               :
a) Şahıs/Ş�rkete a�t              b) Haz�neye a�t     c) Orman Araz�s�  d) D�ğer
3. Yet�şt�r�lecek Ürüne A�t B�lg�ler                    :
Yet�şt�r�lecek Ürünün Türü                                               :
Yet�şt�r�lecek Ürünün M�ktarı (ton/yıl)            :
Yet�şt�r�lecek Yavru M�ktarı (adet/yıl)             :
 
4. Su ve Su Kaynağına A�t B�lg�ler   :
Kaynağın Adı                                      :
Rezervuarın Adı (*)                            :
Kaynağın Üret�m Tes�s�ne Uzaklığ   :
Tahm�n� Deb�s� (lt/sn) (**)                                :M�n:..............Maks:................
Su Sıcaklığı oC                                    :M�n:..............Maks:................
                                                                Ortalama:.................
Ortalama su der�nl�ğ� (m)                    :
Su Sev�ye Kotları (*)
                               M�numum (Ay olarak)                        :
                               Maks�mum (Ay olarak)                      :
                - Buzlanma Durumu (Göl, baraj gölü �ç�n)       :
                - Su Yüzey�n�n Buzla Kaplı Olduğu Dönem (*)
                Başlangıç..........B�t�ş...........
                - Suda Mevcut Canlılar                                      :
                - Suyun Kullanma Durumu (Sulama, İçme, Enerj� Üret�m� vb.) (**):
                - Varsa K�rlenme Durumu (K�rlet�c�ler�n bel�rlenmes�)                  :
(Paraf)
 
5. Tes�s�n Kurulacağı Alana A�t B�lg�ler                                         :
Yerleş�m B�r�m�ne Uzaklığı (km)                                                        :
Sele Maruz Olup Olmadığı (**)                                                       :
Yol Durumu (asfalt-stab�l�ze-toprak)                                                              :
Ulaşım Durumu (yolun ulaşıma kapalı olduğu gün sayısı)          :
Üret�me Tahs�s Ed�lecek Alan M�ktarı (m²)                                    :
Halen Hang� Amaçla Kullanıldığı                                                    :
Toprak Yapısı (k�ll�-kumlu-taşlı) (**)                                                              :
Topoğraf�k Durumu (eğ�m vs.) (**)                                                :
Suyun Üret�m Havuzlara Ulaşma Şekl� (caz�be,pompa,kanal vb.) (**)      :
Tes�s karada kuruluyorsa, araz�n�n ölçekl� krok�s�; kafes �şletmeler� �ç�n rezervuar har�tası veya ölçekl� krok�s�, çevredek� d�ğer tes�sler�n

durumu, b�rb�r�ne mesafeler� krok� veya har�ta üzer�nde �şaretlenerek bel�rt�lecek.
 
SONUÇ VE KANAAT:
 
 
 
Etüd Yapanlar (***)           :
Adı Soyadı                           :                              Adı Soyadı           :
İmzası                                    :                              İmzası                    :
 
 
(*)           : Göl, baraj gölü, den�z
(**)        : Karadak� tes�sler ve kuluçkahaneler
(***)      : En az �k� tekn�k eleman
 
NOT       : Su tahl�l raporu bu belgeye eklen�r
 

Sayfa 2

EK- 3
                               KULUÇKAHANE ÖN ETÜD RAPORU
                                               Düzenleme Tar�h� :.../.../.....
1. Müracaat Sah�b�ne A�t B�lg�ler     :
Adı Soyadı                           :
Müracaat Tar�h�                   :
2. Müracaat Ed�len Alana A�t B�lg�ler:
İl�/İlçes�                                 :
Köyü                                     :
Mevk��                                   :
M�ktarı (m²)                          :
Mülk�yet Durumu                :
                a) Şahıs/Ş�rkete a�t   b) Haz�neye a�t c) Orman Araz�s� d) D�ğer
3. Yet�şt�r�lecek Ürüne A�t B�lg�ler                    :
Yet�şt�r�lecek Ürünün Türü                               :
Yet�şt�r�lecek Yavru M�ktarı (adet/yıl)             :
4. Su ve Su Kaynaklarına A�t B�lg�ler              :
                                                                              Tatlı Su                  Den�z
-Kullanılacak su nereden tem�n ed�lecek         :..................            .................
-Su kaynağının üret�m tes�s�ne uzaklığı           :..................            .................
-İht�yaç duyulan tahm�n� su deb�s� (lt/sn)      :..................            .................
-Su sıcaklığı          M�n�mum ºC                         :..................            .................
                "              Maks�mum ºC                       :..................            .................
                "              Ortalama ºC                          :..................            .................
- Varsa su kaynağındak� k�rlet�c� unsurlar       :..................            .................
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5. Tes�s�n Kurulacağı Alana A�t B�lg�ler                                         :
Yerleş�m B�r�m�ne Uzaklığı (km)                                                        :
Sele Maruz Olup Olmadığı                                                                               :
Yol Durumu (asfalt-stab�l�ze-toprak)                                                              :
Ulaşım Durumu (yolun ulaşıma kapalı olduğu gün sayısı)          :
Üret�me Tahs�s Ed�lecek Alan M�ktarı (m²)                                    :
Halen Hang� Amaçla Kullanıldığı                                                    :
Başka Gel�r Get�r�yorsa Senel�k M�ktarı (ton, kg, vb.)                   :
Toprak Yapısı (k�ll�-kumlu-taşlı)                                                       :
Topoğraf�k Durumu (eğ�m vs.)                                                        :
Suyun Üret�m Havuzlarına Geleb�lme İmkanı(caz�be,pompa,kanal vb.) :
NOT       : Su tahl�l raporu bu belgeye eklen�r
Etüd Yapanlar      :
Adı Soyadı           :                              Adı Soyadı           :
İmzası                    :                              İmzası                    :
 

Sayfa 3

EK- 4
(Değ�ş�k:RG-30/5/2009-27243)

                               ÖN İZİN VERİLMESİ İÇİN GEREKLİ DİĞER BELGELER

             Karada kurulacak tes�sler �ç�n, tes�sler�n, kurulacağı alanın mülk�yet durumunu açıklayıcı belgeler aşağıda bel�rt�lm�şt�r.

             1- (Değ�ş�k:RG-4/4/2012-28254) Şahıs malı �se mülk sah�b� veya z�lyet olunduğuna da�r yazılı beyan (Başvuru d�lekçes�nde
bel�rt�l�r.),

             2- (Değ�ş�k:RG-4/4/2012-28254) Şahıstan k�ralanacak �se, projen�n ekonom�k ömrü kadar sürel� k�racı olunduğuna da�r yazılı
beyan (Başvuru d�lekçes�nde bel�rt�l�r.),

             3- Orman sahası �se Orman Bakanlığından alınacak ön �z�n belges�.
 
 

Sayfa 4

EK- 5
                               TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                               ............................İL MÜDÜRLÜĞÜNE
 
                ........................tar�hl� d�lekçemle su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yapmak üzere müracaat ett�m ve ön �z�n alma/proje hazırlama

aşamasındayım.
                Söz konusu müracaatımda değ�ş�kl�k yapmak �st�yorum.
Gereğ�n� arz eder�m.
 
                                                                                                              .../.../.....
                                                                                                              Adı Soyadı
                                                                                                              İmza
ADRES                                                 :
Açık adres, telefon, faks ve e-ma�l   :
 
Planlanan yet�şt�r�c�l�k tes�s� �le �lg�l� b�lg�ler:
İlçes�                                                     :
Köyü/mevk��                                        :
Yet�şt�r�c�l�k şekl�                                 : Ağ kafeslerde büyütme, yavru üret�m�
Su Kaynağının (Akarsu,göl,
baraj, den�z vb.) adı                            :
Planlanan kapas�te (ton/yıl ,
adet/yıl)                                                :
Yet�şt�r�lecek tür                                  :
 
EKLER                                                  :
Ek-1 1/25.000 Ölçekl� Har�ta               :
 
EK‑6/a (Değ�ş�k: RG-15/10/2005-25967)

T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

Tarımsal Üret�m ve Gel�şt�rme Genel Müdürlüğü
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK BELGESİ

 
 

Belge No                                                                                                                                     :
Verg� Da�res� ve Verg� No                                                                                                        :
T.C. K�ml�k No                                                                                                                           :
Tes�s�n (Proje) Adı                                                                                                                    :
İşletme Sah�b�n�n Adı ve Soyadı                                                                                            :
Tes�s Adres�                                                                                                                              :
Tel, Faks, E-Ma�l                                                                                                                       :
Üret�len Ürün ve Ürünler                                                                                                         :
Tes�s (Proje) Kapas�tes� (ton/yıl)                                                                                           :
Proje Onay Yer� ve Tar�h�                                                                                                        :
Rev�ze Proje Onay Tar�h(ler)�                                                                                  :
Mülk�yet Durumu (haz�ne, orman, özel mülk)                                                                       :
Havuz/Kafes Sayısı ve Hacm� (adet/m3)                                                                                :
Kuluçkahane Kapas�tes� (yavru sayısı)(adet/yıl)                                                 :
K�ra Başlangıç Tar�h� ve Süres� (araz� ve kullanılan su �ç�n)                                              :               Araz�:……………  Su:
…………………
K�ralamaya Esas Yüzey Alanı (su/kara alanı)(m2)                                                :               Araz�:………........, Su:…………………
K�ralamaya Esas Kullanılan Su M�ktarı (lt/sn)                                                                     :
K�ralanan Su Yüzey Alanının Koord�natları (derece:dak�ka:san�ye)                 :               1-…………N,…………E
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1-…………N,…………E
1-…………N,…………E
1-…………N,…………E

Karada Kurulu Üret�m Tes�sler�n�n Koord�natları (derece:dak�ka:san�ye)        :
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                        O N  A Y

                                                                                                                                                                                                                                          
                                                      

 ……./…./…..….
V�ze Tar�hler�                :               ………./…./…..….                               ………./…./…..….                               ………./…./…..….

 
(Bu belge Bakanlık Merkez teşk�latınca mühürlenerek onaylanır ve 3 (üç) yılda b�r Bakanlık İl Müdürlüğünce v�ze ed�lmes� gerekmekted�r.)

 
Sayfa 5

EK‑6/b (Değ�ş�k: RG-15/10/2005-25967)
T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
Tarımsal Üret�m ve Gel�şt�rme Genel Müdürlüğü
SU ÜRÜNLERİ KULUÇKAHANE BELGESİ

 
 

Belge No                                                                                                                                    :
Verg� Da�res� ve Verg� No                                                                                                        :
T.C. K�ml�k No                                                                                                                           :
Tes�s�n (Proje) Adı                                                                                                                    :
İşletme Sah�b�n�n Adı ve Soyadı                                                                                            :
Tes�s Adres�                                                                                                                              :
Tel, Faks, E-Ma�l                                                                                                                       :
Üret�len Ürün ve Ürünler                                                                                                         :
Tes�s (Proje) Kapas�tes� (adet/yıl)                                                                                          :
Proje Onay Yer� ve Tar�h�                                                                                                        :
Rev�ze Proje Onay Tar�h� (Varsa)                                                                                           :
Tes�s�n Toplam Kurulu Bulunduğu Alan (m2)                                                                     :
Toplam Kapalı Alan (m2)                                                                                                         :
Mülk�yet Durumu                                                                                                                      :
K�ralamaya Esas Su M�ktarı (lt/sn)                                                                                         :
K�ra Başlangıç Tar�h� ve Süres� (araz� ve kullanılan su �ç�n)                                              :Araz�:………………………, Su:
…………………….

                      Tes�sler�n Kurulu Bulunduğu Alanın Koord�natları               (derece:dak�ka:san�ye)        :                                                             
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                

O N  A Y
                                                                                                                                                                                                                                          
                                                   

    ……./…./…..….              
 

      V�ze Tar�hler�  :               ………./…./…..….                               ………./…./…..….                               ………./…./…..….
 

(Bu belge Bakanlık Merkez teşk�latınca mühürlenerek onaylanır ve 3 (üç) yılda b�r Bakanlık İl Müdürlüğünce v�ze ed�lmes� gerekmekted�r.)
 

Sayfa 6

EK- 7
                               TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                               .............................İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                ........................ tar�h�nde Bakanlığınız tarafından onaylanan projemde değ�ş�kl�k yapmak �st�yorum.Gereğ�n� arz eder�m.
 
                                                                              .../.../.....
                                                                              Adı Soyadı
                                                                              İmza
K�ş�sel B�lg�ler                                     :
-Açık adres(ler)                                   :
-Telefon, faks, e-posta, web adres�  :
- Yet�şt�r�c�l�k Belge No                      :
Yet�şt�r�c�l�k Yapılan Yere A�t B�lg�ler:
İl� ve İlçes�                                            :
Köyü/Mevk��                                       :
Yüzölçümü (m²)                                   :
Değ�ş�kl�ğe A�t B�lg�ler
Değ�ş�kl�k Konusu (*)                        :
Değ�ş�kl�ğ�n Açıklanması                   :
 
 (*) Değ�ş�kl�ğ�n konusu b�rden fazla olab�l�r (Tür değ�ş�kl�ğ�, kapas�te artırımı/azaltılması, alan artırımı/azaltılması, ek ün�te kurmak, yer

değ�ş�kl�ğ�, mecbur� yer değ�ş�kl�ğ� ve deneme  üret�m�).
 

Sayfa 7

EK- 8
                               TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                               ..............................İL MÜDÜRLÜĞÜNE
 
 
……………. �l�nde su ürünler� �le �lg�l� deneme tes�s� kurmak �st�yorum. Gereğ�n� arz eder�m.
 
                                                                                                                             .../.../.....
                                                                                                                             Adı Soyadı
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                                                                                                                             İmza
 
 
ADRES                                                 :
Açık adres, telefon, faks ve e-ma�l:
 
Planlanan yet�şt�r�c�l�k tes�s� �le �lg�l� b�lg�ler:
İlçes�                                                     :
Köyü/mevk��                                        :
Yet�şt�r�c�l�k şekl�                                 : Ağ kafeslerde büyütme, yavru üret�m�
Su Kaynağının (Akarsu,göl,
baraj, den�z vb.) adı                            :
Planlanan kapas�te (ton/yıl ,
adet/yıl)                                                :
Deneme konusu                                  :
 
EKLER                                                  :
Ek-1 1/25.000 Ölçekl� Har�ta                               :
 
EK- 9
                               TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
.                              ............................İL MÜDÜRLÜĞÜNE
 
                ........ tar�h�nde onaylanan ............... adına kayıtlı olan proje �le �lg�l� dev�r �şlemler�n� yapmak �st�yoruz. Gereğ�n� arz eder�z.
 
Projey� Devralan                                                                 Projey� Devreden
.../.../.....                                                                                .../.../.....
Adı Soyadı                                                                          Adı Soyadı
İmza                                                                                      İmza
 
Devredene A�t K�ş�sel B�lg�ler          :
- Açık adres(ler)                                  :
- Telefon, faks,e-posta,web adres�   :
- Yet�şt�r�c�l�k Belge No                      :
Devralana A�t K�ş�sel B�lg�ler            :
-Açık adres(ler)                                   :
-Telefon, faks,e-posta,web adres�    :
Yet�şt�r�c�l�k Yapılan Yere A�t B�lg�ler:
İl� ve İlçes�                                            :
Köyü/Mevk��                                       :
 
 

Sayfa 8

EK-10
                               TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
                               ............................İL MÜDÜRLÜĞÜNE
 
Aşağıda detayları ver�len tes�s�mde kullanmak üzere, ....................'den ............. adet ........................ yumurtası/yavrusu/damızlık �thal etmek

�st�yorum.
Gereğ�n� arz eder�m.
 
                                                                                                                             .../.../.....
                                                                                                                             Adı Soyadı
                                                                                                                             İmza
 
 
ADRES                                                 :
-Açık adres(ler)                                   :
-Telefon, faks,e-posta, web adres�   :
Tes�s�n;
İl� ve İlçes�                                            :
Köyü/Mevk��                                       :
Yet�şt�r�c�l�k Belge No                         :
Proje Kapas�tes� (ton-adet/yıl)          :
 

Sayfa 9

EK- 11
 
                               YUMURTA, YAVRU VE DAMIZLIK İHTİYAÇ BELGESİ
 
                ..................... tar�h�nde onaylı yet�şt�r�c�l�k belges� sah�b� aşağıda detayları ver�len tes�s�n, �şletmes�nde kullanılmak üzere

..................... adet yumurtası/yavrusu/damızlık �thal etmes� uygundur.
 
 
 
Yet�şt�r�c�l�k Belge No                                        :
Tes�s�n Adı                                                          :
İşletme Sah�b�n�n/Sah�pler�n�n Adı ve Soyadı               :
Tes�s�n Adres�                                                    :
Tel, Fax, e-ma�l                                                    :
Üret�len Ürün ve Ürünler                                   :
Proje Kapas�tes� (adet/yıl)                                 :
Proje Onay Yer� ve Tar�h�                                  :
Mülk�yet Durumu                                                               :
K�ra Başlangıç Tar�h� ve Süres�                        :
Havuzların Sayısı ve Hacm� (adet/m³)             :
Kafesler�n Sayısı ve Hacm� (adet/m³)              :
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Kuluçkahane Kapas�tes� (Yumurta Sayısı)     :
Etüd Yapanlar      :
Adı Soyadı           :                              Adı Soyadı           :
İmzası                    :                              İmzası                    :
Tar�h                      :                              Tar�h                      :
 
                                                               ONAY
                                                               .../.../.....
                                                               İmza
                                                               Adı Soyadı
 
 

Sayfa 10

EK- 12
 
TEKNİK SORUMLU MÜDÜR ATAMA VE TEKNİK PERSONEL İSTİHDAM FORMU
Adı - Soyadı                         : ..........................................................   _____________
Doğum Yer�, Yılı                  : ............................ ..../..../.......              |                               |
TC.K�ml�k No                       : .........................                                    |                               |
Verg� Da�res� ve No             : ......................... No: .........................  |        Fotoğraf       |
Açık Adres�                          : ..........................................................   |                               |
                                               ............................................................   |                               |
                                               ............................................................   |                               |
Telefon No                           : ..........................................................   |                               |
Faks No                                : ..........................................................   |                               |
Cep Telefonu No                 : ..........................................................   |                               |
E-ma�l                                    : ..........................................................   |_____________                |
Mezun Olduğu Ün�vers�te : .....................................................................................................
Fakülte ve Bölümü              : .....................................................................................................
Mezun�yet Yılı ve D�p. No : .........................................................................................................
                                               Yaptığı Ün�vers�te                               Çalıştığı Konu
Yüksek L�sans                     : .................................................            .....................................
Doktora                                                : .................................................            .....................................
B�ld�ğ� Yabancı D�l              : ..................................................           Sev�yes�: .....................
Katılmış Olduğu Kurslar    : Konusu                               Yer�                        Süres�    
                                               1- .......................................    .......................        .......................
                                               2- .......................................    ......................         .......................
                                               3- .......................................    ......................         .......................
                                               4- .......................................    ......................         .......................
                                               5- .......................................    ......................         .......................
Sah�p Olduğu Belgeler       : .....Sınıfı Sürücü Ehl�yet�                   Dalgıç Broves�    
                                                Kaptanlık Belges�                               D�ğer(Bel�rt�n�z)................
Yapmış Olduğu Yayınlar    1- ........................................................................................................
                                               2- ........................................................................................................
                                               3- ........................................................................................................
                                               4- ........................................................................................................
                                               5- ........................................................................................................
Daha Önce Çalıştığı            Kurum/Tes�s                                                       Çalışma Süres�
                                               1- ................................................................          ........................
                                               2- ................................................................          ........................
                                               3- ................................................................          ........................
                                               4- ................................................................          ........................
                                               5- ................................................................          ........................
Yukarıda açık k�ml�ğ� b�ld�r�lm�ş olan .....................................................................tes�s�m�zde İşletme
Müdürü/Tekn�k Personel olarak görev yapmaktadır.
                                                                                                                             .../.../.....
                                                                                              Adı-Soyadı           :
                                                                                              İmza                       :
                                                                                              Ünvanı                  :

 
Sayfa 11
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https://apps.apple.com/tr/app/t-c-mevzuat-bilgi-sistemi/id1462051828
https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.tccb.mevzuat

