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BALIK ÇİFTLİKLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİ
YÖNETMELİĞİ

(23.11.2011 – R.G. 198 – EK III – A.E. 620 Sayılı Yönetmelik.)

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK (AKUAKÜLTÜR) TÜZÜĞÜ

(13.11.2011 – R.G. 116 – EK III – A.E. 693 Sayılı Tüzük)

SU ÜRÜNLERİ YASASI

(27/2000 Sayılı Yasa)

Madde 9(7), 12(2) ve 13(2) Altında Yapılan “Su Ürünleri Yetiştiricilik (Akuakültür) Tüzüğü’ne
Bağlı Yönetmelik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ‘Su Ürünleri Yasasına bağlı “Su Ürünleri
Yetiştiriciliği (Akuakültür) Tüzüğü”nün 36’ncı maddesinin (2)’inci fıkrasının kendisine verdiği
yetkiye dayanarak aşağıdaki Yönetmeliği yapar:

Kısa İsim 1. Bu Yönetmelik, “Balık Çiftliklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi
Yönetmeliği” olarak isimlendirilir.

BİRİNCİ KISIM
Genel Kurallar

Tefsir 2. Bu Yönetmelik metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Bakanlık”, Su ürünleri faaliyetleri ile görevli Bakanlığı anlatır.
“Balık Çiftliği”, yetiştiriciliği yapılan canlıların, pazara sunulması amacıyla
yetiştirildiği, besiye alındığı veya tutulduğu her türlü tesis veya genel
olarak sınırları belli üretim alanı veya yerini anlatır.
“Beggiatoa”, yoğun organik zenginliğin bulunduğu alanlarda çökelti yüzey
üzerinde beyaz tortu oluşturan bir bakteriyi anlatır.
“Çiftlik Sahibi”, bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kiralanması veya
işletilmesi hariç yetiştiricilik tesisinin kayıtlı sahibini anlatır.
“Daire”, Su ürünleri faaliyetleri ile görevli Daireyi anlatır.

27/2000 “Kontrol Memuru”, Su Ürünleri Yasası’nın 33’üncü maddesinin (1)’inci
fıkrası uyarınca, Bakanlık tarafından, karasal veya kıyısal çiftliklerin
koruma, kontrol ve denetimi ile görevli ve yetkili kılınan kişileri anlatır.
“Referans İstasyonu”, yetiştiricilik tesislerinde yer alan kafeslerin herhangi
birinden yaklaşık iki kilometre uzakta, hâkim akıntı yönü dışında seçilen ve
koordinatları belirlenen bir noktayı anlatır.
“Yetiştiricilik Tesisi”, yavru balıkların hasat edilme zamanına kadar
yetiştirildiği, besiye alındığı veya bunların ilk satışının yapıldığı tesisleri
anlatır.

Amaç 3. Bu Yönetmeliğin amacı, balık çiftliklerinin, yetiştiricilik faaliyetlerinden
kaynaklanan veya kaynaklanabilecek kirliliğin bir izleme programı
dahilinde izlenmesine ve yetiştiricilik tesislerinin sağlık, hijyen ve çevre
yönünden yapılacak denetimlere bir düzen getirilmesine yönelik uyulması
gereken kuralları belirlemekdir.
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Kapsam 4. Bu Yönetmelik, balık çiftliklerinin, sağlık, hijyen ve çevre yönünden
izlenmesi ile resmi kontrolü ve denetimi ile ilgili olarak, ölçülmesi gereken
temel parametreleri, ölçüm ve örnekleme istasyonları, numune alımı ve
analiz ve raporlamaları, örnekleme sıklığını, zaman ve metodolojisini,
yükümlülükleri, yetki ve sorumlulukları, uyulması gereken kuralları kapsar.

İKİNCİ KISIM
Balık Çiftliklerinin İzlenmesi ve Yükümlülükler

Çiftlik Sahibinin
Yükümlülükleri

5. (1) Çiftlik sahibi;
(A) Bu Yönetmelikle ortaya konulan izleme ve denetleme

programına uygun olarak, balık çiftliği ve yetiştiricilik
tesislerinin sağlık, hijyen ve çevre yönünden olabilecek
etkilerini izlemek ve kayıtlarını tutmak,

(B) Faaliyete geçmeden önce, tesisin kurulacağı alana ilişkin
mevcut durumun belirlenmesi, izlenebilirliliğin sağlanması ve
analiz sonuçlarının kıyaslanabilmesi amacıyla tüm giderleri
kendisine ait olmak üzere bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde
belirtilen ölçüm, örnekleme ve analizleri öngörülen
istasyonlarda yaptırmakla,

(C) İzlemenin sonuçlarını denetim esnasında ilgililere göstermekle,

(Ç) Dairenin gerekli gördüğü durumlarda, yetiştiricilik tesisine
ilişkin kontrol amaçlı numune aldırmakla ve analizini
yaptırmakla,

Yükümlüdür.

R.G. 116
EK III
13.11.2008
A.E. 693

(2) Su Ürünleri Yetiştiricilik (Akuakültür) Tüzüğü’nün 36’ncı
maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca akuakültür tesislerinin sahibi
veya kullanıcıları ile bu tesislerin üzerinde kurulu olduğu üretim
yerlerinin sahipleri veya işleticileri;

(A) Tüzükle yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar tarafından
görevlendirilen veya bunları temsil eden kişilerin tesislere
girmesine izin vermeye,

(B) Yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirilen kişilerin
veya bunları temsil edenlerin numune almasına, yerinde
kontrol, ölçüm ve örnekleme yapmasına izin vermeye,

(C) Görevli memurlar tarafından istenecek işletme ile ilgili bilgi,
belge ve dokümanları sağlamaya,

Mecburdurlar.

İzleme Programı 6. (1) Denizde ve ağ kafeslerde kurulan balık çiftlikleri, faaliyete
geçmelerine müteakip, bu Tüzüğe ekli Ek-1’de belirtilen su kirliliği
parametrelerine göre ve aşağıdaki (2)’nci fıkra kapsamında bir
program dâhilinde izlenir.

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen parametrelere ilave olarak,
yetiştiricilik alanındaki makro bentik flora ve fauna türleri ile
makroskobik inceleme sonucu büyük omurgasızlar ve balıklar ile
Beggiatoa bakterilerinin dağılımı tespit edilir.



Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

3

Ancak, makroskobik inceleme sonuçlarının fotoğraf ve video
kamera ile belgelenmesi zorunludur.

Numune Alma
Şekli ve
Yöntemi

7. (1) Deniz ortamından numune alma; numunenin alındığı tarih, saat,
meteorolojik şartlar (yağış, hava sıcaklığı, rüzgâr durumu, akıntı
yönü) ve su sıcaklığı belirtilerek yapılır. Numune alma noktalarının
koordinatları, noktanın derinliği, o noktadaki toplam su derinliği
kaydedilir.

(2) Denizde ve ağ kafeslerde kurulan balık çiftliklerinde, numune alma;
bu tür numune, balık çiftliğini temsil edecek şekilde ve aşağıdaki
koordinatları ile belirlenen istasyonlardan alınır:

(A) Referans İstasyonu (0 Numaralı İstasyon): Balık çiftliğinde
mevcut herhangi bir ağ kafesten açık denize doğru minimum 2
km mesafede ve hâkim akıntı yönü dışında seçilen bir noktaya
kurulması gerekli istasyondur.

(B) Örnekleme İstasyonları: Balık çiftliğinin kurulu olduğu denizel
alanda bu Yönetmeliğe ekli Ek-2’de gösterildiği şekilde
kurulması gerekli istasyondur.

Ancak, ağ kafes sistemlerinin kurulduğu düzen ve hâkim
akıntı yönü dikkate alınarak ve aşağıdaki kurallara uyulması
koşuluyla istasyonlar numaralandırılır.
(a) 1 Nuaralı İstasyon: Hâkim akıntıyı ilk karşılayan, kafes

sırasının karaya yakın olan ilk kafesin köşesine kurulacak
istasyondur.

(b) 2 Numaralı İstasyon: 1 numaralı istasyonu takip eden
kafes sırasının sonundaki balık kafesinin köşesine
kurulacak istasyondur

(c) 3, 4, ve 5’inci Numaralı İstasyonlar: Hakim akıntı yönü
dikkate alınarak, 2 Numaralı İstasyonu takip eden
doğrusal bir hat boyunca sırasıyla 50 m, 200 m ve 500 m
uzaklığa kurulacak istasyondur.

(C) Örnekleme istasyonları ile referans noktasında dip, orta ve
yüzey olmak üzere üç farklı derinlikten numuneler alınır ve
analiz edilir.

(Ç) Dip çökeltisi örnekleri, 1 numaralı örnekleme istasyonunun 20
metre açığından alınır ve referans noktasından alınacak dip
çökeltisi örneği ile karşılaştırılır.

(3) Tüm numune alma istasyonları için koordinatlar belirlenir ve takip
eden yıllarda da aynı koordinatlardan eş zamanlı olarak numune alınır
ve analiz edilir.

(4) Çiftlik sahibi tarafından, numune alma tarihleri, Daireye bildirilir.

(5) Numune alma, saklama ve analiz yöntemleri ile ilgili olarak Devlet
Laboratuar’ı tarafından belirlenecek esaslar uygulanır.
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Ölçüm,
Örnekleme ve
Analiz

8. (1) Bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde belirtilen parametrelerle ilgili
ölçüm, örnekleme ve analizler Daire tarafından yetki verilen
üniversiteler ile özel veya kamu kurum ve kuruluş laboratuarlarında
yapılır.

(2) Çiftlik sahibi, yukarıdaki (1)’inci fıkra kapsamındaki ölçüm,
örnekleme ve analizlerin hangi üniversiteler ile özel veya kamu
kurum ve kuruluş laboratuvarlarında yaptıracağına ilişkin bir protokol
imzalayıp Daireye sunar.

İzleme Periyodu,
Raporlama ve
Değerlendirme

9. (1) Bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasında belirtilen su
kirliliği parametrelerine ilişkin analizler Ocak ve Ağustos ayında
olmak üzere yılda iki defa yapılır.

(2) Bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin (2)’nci fıkrasında belirtilen ölçüm
ve örneklemeler her yılın Ağustos ayında yapılır.

(3) Referans ölçümleri ile yetiştiricilik tesisi alanında yukarıdaki (1)’inci
ve (2)’nci fıkra kapsamında yapılan ölçüm, örnekleme ve analizlerin
karşılaştırılması neticesinde (% ‘li ifadelerle) hazırlanan
değerlendirme raporu her yılın Aralık ayı sonuna kadar Daireye yazılı
olarak sunulur.

(4) İzleme sonuçlarına ilişkin raporlar, protokol karşılığı üniversitelerin
konu ile ilgili uzman birimlerine hazırlatılır. Hazırlanacak raporlarda
aşağıdaki önlemler belirtilir.
(A) Biyolojik çeşitlilik tahribinin olup olmadığı ile bu konuda

alınması gereken önlemler,
(B) Yapılacak değerlendirmelerde geçmiş yıllardaki veriler de

dikkate alınarak deniz ekosisteminde meydana gelen
değişimlere göre alınması gereken önlemler.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Balık Çiftliklerinin Kontrol ve Denetimi ile Kontrol Memurlarının

Yetki ve Sorumlulukları

Kontrol ve
Denetim

10. (1) Yetiştiricilik tesisleri, faaliyete geçmelerini müteakip, aşağıdaki
(2)’nci fıkra kapsamında Dairece hazırlanacak denetim formlarında
belirtilen kriterlere uygun olarak bu Yönetmeliğin 11’inci maddesinin
(1)’inci fıkrası uyarınca Bakanlık tarafından görevlendirilen kontrol
memurları tarafından denetlenir.

(2) Bu Yönetmelikte öngörülen koşullara uyulup uyulmadığını
belirlemek ve yukarıdaki (1)’inci fıkra kapsamında yapılacak kontrol
ve denetimlerde bir düzen sağlanması amacıyla, Daire tarafından
denetim formları hazırlanır. Bu denetim formlarının içeriğinin
belirlenmesinde Daire aşağıdaki asgari şartları dikkate alır:
(A) Alt Yapı, Teknik ve Fiziksel Şartlar:

(a) Alt yapı,
(b) Alet ve ekipman,
(c) Su ve buz,
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(ç) Sıvı ve katı atıklar,
(d) Aydınlatma,
(e) Havalandırma,
(f) Ambalaj malzemeleri,
(g) Muhafaza, depolama,
(h) Evcil hayvanlar,
(ı) Zararlı canlılar.

(B) Hijyen Şartları:
(a) Sosyal tesisler,
(b) Temizlik ve dezenfeksiyon,
(c) Personel hijyeni.

(C) Prosese İlişkin Şartlar:
(a) Hammadde,
(b) Soğuk muhafaza,
(c) Dondurma işlemi,
(ç) Özündürme,
(d) Yıkama ve iç organları temizleme,
(e) Fileto, deri alımı, şekillendirme ve ışık kontrolü,
(f) Vakumlama,
(g) Metal kontrol,
(h) Sterilizasyon,
(i) Kritik kontrol noktası ve risk analizleri (HACCP)

(Ç) Dokümanlar ve Kayıtlar:
(3) Denetlemeler esnasında yukarıdaki (2)’nci fıkra kapsamında

hazırlanan denetim formları kullanılır ve formda belirtilen şartlar
tesiste görülüp incelendikten ve gerekli sorular sorulup cevaplar
alındıktan sonra form doldurulur.

(4) Denetlemeler ilgili kişiye önceden haber verilerek veya habersiz
olmak üzere yılda en az iki kez yapılır ve raporlanır.

Kontrol
Memurlarının
Görev, Yetki ve
Sorumlulukları
27/2000,
13.11.2001
R.G. 116
EK III
A.E. 693

11. (1) Kontrol Memurları, Su Ürünleri Yasası’nın 33’üncü maddesinin
(1)’inci fıkrası uyarınca Bakanlık tarafından yetkilendirilir ve Su
Ürünleri Yetiştiricilik (Akuakültür) Tüzüğü’nün 14’üncü, 15’inci,
23’üncü, 27’nci ve 35’inci maddelerinin kendisine verdiği yetkiye ek
olarak bu Yönetmelik kapsamında öngörülen izleme ve denetleme
görevini yapar.

(2) Kontrol memurları:
(A) Denetimleri sırasında tarafsız olmalı, yasa, yönetmelik ve

genelgeleri her kişi ve kurum için eşit olarak uygulamalıdır.
(B) Yaklaşımlarında bilimsel ve objektif olmalı, teknik ve bilimsel

bilgileri, kesin kuralları ve gerçekleri temel alarak hareket
etmelidir.

(C) Alacakları kararların ekonomik sonuçları hakkında bilinç sahibi
olmalıdır.
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(Ç) Tesislerin ilgili mevzuat ve standartlara uymalarını sağlamak
amacıyla yönlendirici olmalıdır.

(D) Denetlenen tesislere ilişkin bilgileri gizli tutmalı ve bu bilgileri,
kimseye açıklamamalıdır.

(E) Her zaman nazik, işleri gereği ilişki kuracakları tesis
yetkililerine karşı saygılı olmalı, tahrik edildiklerinde dahi
tartışmaya girmemeye özen göstermelidir.

(F) Tesis yetkilisi tarafından yapılacak nezaket ve kural dışı
hareketler bir tutanak veya rapor ile Daireye bildirmelidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Geçici ve Son Kurallar

Geçici Madde
İzlemeye İlişkin
Protokol
İmzalanması

1. Çiftlik sahibi, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay
içinde:
(1) Bu Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca ölçüm,

örnekleme ve analizlerin hangi üniversiteler ile özel veya kamu
kurum ve kuruluş laboratuvarlarında yaptıracağını ve 9’uncu
maddenin (4)’üncü fıkrasında sözü edilen izleme sonuçlarına ilişkin
raporların hangi üniversite tarafından değerlendireceğini belirleyerek
bir protokol imzalamakla,

(2) Yukarıdaki (1)’inci fıkrada belirtilen protokol ve/veya protokollerin
ekine bu Yönetmelikte düzenlenen akıntının hakim yönü, ölçüm ve
örnekleme istasyonları ve referans istasyonunun koordinatlarını
belirlemekle,

(3) Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’inci fıkralarda düzenlenen bilgi ve
belgeleri Daireye ulaştırmakla,

Yükümlüdür.

Yürütme Yetkisi 12. Bu Yönetmelik, su ürünleri faaliyetleri ile görevli Bakanlık tarafından
yürütülür.

Yürürlüğe Giriş 13. Bu Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak
yürürlüğe girer.
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Ek – 1
(Madde 6 (1))

SU KİRLİLİĞİ PARAMETRELERİ

PARAMETRE ÖLÇÜ
BİRİMİ

ÖRNEKLEME SIKLIĞI

A. SU KOLONU ANALİZLERİ:
- pH

Ağustos ve Ocak
aylarında olmak üzere

yılda iki kez

- Tuzluluk psu
- Sıcaklık °C
- Görünürlülük m
- Askıda Katı madde (AKM)

mg/lt

- Çözünmüş Oksijen (O2)
- Amonyum Azotu (NH4

+-N)
- Nitrit Azotu (NO2

--N)
- Nitrat Azotu (NO3

- -N)
- Fosfat (PO4

-3)
- Toplam Azot (N)
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