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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

DENİZLERDE FAALİYET GÖSTEREN BALIK ÇİFTLİKLERİNİN
ÇEVRESEL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, balık ç�ftl�kler�n�n kurulamayacağı hassas den�z alanlarının

bel�rlenmes� ve balık ç�ftl�kler�n�n den�z çevres�ne olan etk�ler�n�n �zlenerek çevresel yönet�m�ne �l�şk�n usul ve
esasların oluşturulmasıdır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, balık ç�ftl�kler�n�n çevresel açıdan uymaları gereken kr�terler�, balık

ç�ftl�kler�n�n den�z çevres�ne olan etk�ler�n�n �zlenmes�n�, get�r�lecek kısıtlamaları ve yapılması gereken raporlamaları
kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 9 uncu maddes�n�n (a) ve

(h) bend� �le 12 nc� maddes�ne, 20 nc� maddes�n�n (g), (ı) bend� �le 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 97 nc� ve 508 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Tanımlar

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Atık: Üret�c�s� veya f��len el�nde bulunduran gerçek veya tüzel k�ş� tarafından çevreye atılan veya bırakılan

ya da atılması zorunlu olan herhang� b�r madde veya materyal�,
b) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
c) Balık Ç�ftl�ğ� İzleme Raporu: Balık ç�ftl�kler�n�n den�z ortamına olan etk�ler�n�n bel�rlenmes� amacıyla her

yıl yapılan ölçüm ve değerlend�rmeler�n yer aldığı raporu,
ç) Çevresel Yönet�m Planı: Balık ç�ftl�kler�n�n çevreyle uyumlu b�r şek�lde yönet�m�n� sağlamak üzere

hazırlanan kısa ve uzun vadel� k�rl�l�k önleme programlarını �çeren planı,
d) Ekoloj�k Rapor: Balık ç�ftl�kler�n�n etk�leyeb�leceğ� bent�k bölgede bulunan makro flora ve fauna tür

kompoz�syonlarının tesp�t ed�lerek b�yoloj�k çeş�tl�l�k �ndeksler� �le değerlend�r�ld�ğ� ve den�z çayırı g�b� özel
hab�tatların etk�lenme durumunun araştırıldığı den�z b�l�mler�/b�yoloj�s� konusunda uzman akadem�k kurum ya da
kuruluşlar tarafından hazırlanan raporu,

e) İdare: 1.000 ton/yıl ve üzer�nde üret�m yapan balık ç�ftl�kler� �ç�n Bakanlığı, 1.000 ton/yıl altında üret�m
yapan balık ç�ftl�kler� �ç�n �se İl Müdürlükler�n�,

f) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlükler�n�,
g) Tr�ks İndeks�: Den�zlerde ötrof�kasyon r�sk�n�n bel�rlenmes�nde kullanılan �ndeks�,
ğ) Uygunluk Belges�: Uygun görülen Çevresel Yönet�m Planına �st�naden İdare tarafından düzenlenen ve 5 yıl

süreyle geçerl� olan belgey�,
�fade eder.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hassas Alanlar, Özümseme Kapas�tes� ve Kısıtlamalar

Balık ç�ftl�kler�n�n kurulamayacağı alanlar
MADDE 5 – (1) Koy ve körfezlerde balık ç�ftl�kler�n�n kurulamayacağı hassas alan n�tel�ğ�ndek� alanlara a�t

parametre ve kr�terler Ek-1’de bel�rt�len hususlara göre bel�rlen�r.
(2) Su değ�ş�m potans�yel�n�n ve akıntının yüksek olduğu koy ve körfezlerde balık ç�ftl�kler�n�n

kurulamayacağı hassas alan dışındak� alanlara a�t parametre ve kr�terler Ek-2’de bel�rt�len hususlara göre bel�rlen�r.
(3) Ek-1 ve Ek-2’de bel�rt�len parametreler�n herhang� b�r�n�n sağlanamadığı den�z alanlarında balık

ç�ftl�kler�n�n kurulması ve faal�yet göstermes� yasaktır.
Ötrof�kasyon r�sk�n�n bel�rlenmes�
MADDE 6 – (1) Den�zlerde faal�yet gösteren balık ç�ftl�kler�nden kaynaklanab�lecek ötrof�kasyon r�sk� Tr�ks

İndeks� �le bel�rlen�r. Tr�ks İndeks� Ek-3’te yer alan parametre ve hesaplama yöntem� kullanılarak bel�rlen�r.
(2) Balık ç�ftl�ğ�n�n faal�yet gösterd�ğ� den�z ortamının ötrof�kasyon r�sk�n�n bel�rlenmes� amacıyla, anal�z�

yapılan numunelerden Tr�ks İndeks� değerler�n�n ortalaması değerlend�rmede d�kkate alınır.
(3) Balık ç�ftl�kler�n�n �zlenmes� kapsamında Ek-6’da bel�rt�len, su kolonunda ölçülen parametreler �le Tr�ks

İndeks� hesaplanarak her yıl �zleme raporu �le İl Müdürlüğüne sunulur.
(4) Ek-4’te bel�rt�len Tr�ks İndeks�ne göre ötrof�kasyon r�sk�n�n olmadığı tesp�t ed�len den�z alanlarında balık

ç�ftl�ğ� kurulab�l�r.
Özümseme kapas�tes�ne �l�şk�n �lkeler
MADDE 7 – (1) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k bölges�n�n veya koy/körfezler�n özümseme kapas�tes�, der�nl�k,

akıntı hızı, su değ�ş�m potans�yel�, den�z suyu kal�tes� ve etk� alanında bulunan d�ğer faal�yetler de d�kkate alınarak
bel�rlen�r.

(2) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k bölges�n�n veya koy/körfezler�n özümseme kapas�tes� bölgede yapılacak b�l�msel
çalışmalar �le bel�rlenerek Çevresel Etk� Değerlend�rmes� (ÇED) başvuru sürec�nde Bakanlığa sunulur. Su ürünler�
yet�şt�r�c�l�k bölgeler�nde veya koy/körfezlerde yapılacak toplam üret�m m�ktarı bu alanlar �ç�n bel�rlenen özümseme
kapas�tes�n� aşamaz.



(3) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k bölgeler�nde veya koy/körfezlerde yapılacak özümseme kapas�te çalışmaları den�z
b�l�mler�/b�yoloj�s� konusunda uzman akadem�k kurumlar veya Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Araştırma
Enst�tüler� tarafından yapılır veya yaptırılır.

Yasaklama ve kısıtlamalar
MADDE 8 – (1) Akıntı, der�nl�k ve su değ�ş�m kapas�teler� bakımından bu Yönetmel�ğ�n 5 nc� maddes�nde

bel�rt�len den�z alanları �le bu Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�nde bel�rt�len �ndekse göre ötrof�kasyon r�sk�n�n yüksek
olduğu alanlarda balık ç�ftl�kler�n�n kurulması ve faal�yet göstermes� yasaktır.

(2) Bu Yönetmel�k kapsamında uygun alanlarda kurulan balık ç�ftl�kler�n�n faal�yetler�, den�z alanının hassas
alana dönüşmes� hal�nde durdurulur.

(3) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırılıktan dolayı faal�yet� durdurulan balık ç�ftl�ğ�n�n faal�yet gösterd�ğ�
den�z alanına 1000 metreden daha yakın alanda ç�ftl�ğ�n yen�den kurulmasına �z�n ver�lmez.

(4) Ek-4’te bel�rt�len Tr�ks İndeks�ne göre ötrof�kasyon r�sk�n�n az olduğu tesp�t ed�len den�z alanlarında yen�
balık ç�ftl�kler�n�n kurulmasına �z�n ver�lmez.

(5) Ek-4’te bel�rt�len Tr�ks İndeks�ne göre ötrof�kasyon r�sk�n�n var olduğu tesp�t ed�len den�z alanları hassas
alan n�tel�ğ�ne dönüşeb�lme r�sk� taşıdığından bu alanlarda yen� balık ç�ftl�kler�n�n kurulmasına �z�n ver�lmez, mevcut
balık ç�ftl�kler�n�n faal�yetler�nde �se kısıtlamaya g�d�l�r. Bu kısıtlama, balık ç�ftl�kler�n�n mevcut üret�m
kapas�teler�n�n koy/körfezlerde en az % 20, d�ğer alanlarda en az % 10 oranında düşürülmes� veya rotasyon alanlarına
taşınması şekl�nde uygulanır.

(6) Rotasyon alanları Bakanlığın uygun görüşü alınarak bel�rlen�r.
(7) Kısıtlamaya g�d�len alanda ötrof�kasyon r�sk�n�n ortadan kalktığının tesp�t ed�lmes� durumunda uygulanan

kısıtlamalar kaldırılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Onay, İzleme ve Raporlama
Çevresel yönet�m planının hazırlanması, uygunluk belges�n�n alınması
MADDE 9 – (1) Balık ç�ftl�kler�, faal�yetler�n�n den�z çevres�ne olan etk�ler�n�n önlenmes� ve ç�ftl�kler�n

çevreyle uyumlu b�r şek�lde yönet�m�n�n sağlanması amacıyla faal�yetler�ne başlamadan önce Çevresel Yönet�m
Planını hazırlayarak İdareye yazılı ve elektron�k ortamda sunarlar.

(2) Çevresel Yönet�m Planı, 30/7/2019 tar�hl� ve 30847 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan Çevre Yönet�m�
H�zmetler� Hakkında Yönetmel�k kapsamında yetk�lend�r�lm�ş çevre danışmanlık f�rmaları tarafından hazırlanır.

(3) Çevresel Yönet�m Planı, Ek-5’te yer alan formata uygun olarak hazırlanır.
(4) Çevresel Yönet�m Planı, İdarece mevzuata uygunluk yönünden 30 �ş günü �çer�s�nde değerlend�r�l�r.

Uygunsuzlukların tesp�t� hal�nde balık ç�ftl�kler�nden gerekl� düzeltmeler�n yapılması veya �lave b�lg�, belge ve
araştırma �steyeb�l�r.

(5) Çevresel Yönet�m Planının mevzuata uygunluğunun bel�rlenmes� amacıyla İdarece balık ç�ftl�ğ�nde gerekl�
�ncelemeler yapılab�l�r.

(6) İdare, uygun bulunan Çevresel Yönet�m Planlarını onaylayarak Uygunluk Belges�n� düzenler.
(7) Uygunluk Belges�n�n Bakanlıkça ver�lmes� durumunda İl Müdürlüğüne, Uygunluk Belges�n�n İl

Müdürlüğünce ver�lmes� durumunda �se Bakanlığa b�lg� ver�l�r.
(8) İdarece Uygunluk Belges� ver�len faal�yetler�n Çevresel Yönet�m Planında herhang� b�r değ�ş�kl�ğ�n ön

görülmes� durumunda faal�yet sah�b�nce İdareye başvuru yapılarak gerekl� Uygunluk Belges� yen�den alınır.
(9) Balık ç�ftl�kler� Çevresel Yönet�m Planını beş yılda b�r güncelleyerek yen�den Uygunluk Belges� almakla

yükümlüdürler.
Balık ç�ftl�kler�n�n �zlenmes�
MADDE 10 – (1) Balık ç�ftl�kler� bu Yönetmel�kte yer alan usul ve esaslar çerçeves�nde faal�yet önces�nde ve

faal�yete geçt�kten sonra �zleme çalışmaları �ç�n gerekl� tekn�k altyapıyı kurmakla, ölçüm ve anal�zler� yaptırmakla, bu
anal�z sonuçlarını raporlamakla ve gerekl� kayıtları tutmakla yükümlüdürler.

(2) Balık ç�ftl�kler�n�n den�z çevres�ne olan etk�ler�n�n detaylı olarak bel�rlenmes� ve zamana bağlı değ�ş�m�n�n
�zlenmes� amacıyla su kolonunda ve sed�mentte Ek-6’da bel�rt�len parametreler dâh�l�nde yıllık �zleme çalışmaları
yapılarak �lg�l� İl Müdürlüğüne sunulur. İzleme sonuçlarının değerlend�r�lmes� net�ces�nde yasaklama ve kısıtlama
öngörülen hususlar Bakanlığa b�ld�r�l�r.

(3) Yen� kurulacak balık ç�ftl�kler� faal�yete başlamadan önce hazırlayacakları �lk Balık Ç�ftl�ğ� İzleme
Raporunu, Çevresel Yönet�m Planına �lave ederek İdareye sunmakla yükümlüdürler.

(4) Balık ç�ftl�kler� Ek-6’da bel�rt�len su kolonu �zleme çalışmaları her yılın Mayıs ayında, sed�ment �zleme
çalışmaları �se �k� yılda b�r Mayıs ayında yapılır. Yen� kurulacak balık ç�ftl�kler� faal�yete başlamadan öncek� Mayıs
ayında Ek-6’da bel�rt�len tüm ölçüm ve çalışmaları yapmakla yükümlüdürler.

(5) İzleme çalışması, su ürünler� yet�şt�r�c�l�k bölgeler�nde müşterek yapılacak b�r çalışma �le bel�rleneb�l�r. Bu
durumda, su ürünler� yet�şt�r�c�l�k bölgeler�nde tüm balık ç�ftl�kler� müşterek b�r �zleme programı hazırlayarak
Bakanlığa sunarlar. Müşterek �zleme programı Bakanlığın onayından sonra uygulanır.

(6) Su kolonu, sed�ment ve bent�k tür �zlemeler�nde numune alım nokta sayısı, yer�, �zleme dönem�, der�nl�ğ�
ve anal�z� yapılacak parametrelerde; balık ç�ftl�ğ�n�n n�tel�ğ�, geçm�ş yıllardak� ölçüm sonuçları, den�z alanının yapısı,
üret�m ve hasat dönem� ve çevresel hassas�yet� d�kkate alınarak Bakanlıkça değ�ş�kl�k yapılab�l�r.

(7) Balık ç�ftl�kler�nce hazırlatılacak olan ekoloj�k raporda, numune alım noktalarından alınacak sed�ment
örnekler�nde makro flora ve fauna tür tesp�t ve sayımları yapılır. Elde ed�len ver�ler �le b�yot�k �ndeksler kullanılarak
bent�k ortamın ekoloj�k durumu ve fırsatçı türler tesp�t ed�l�r.

Numune alınması
MADDE 11 – (1) Numuneler balık ç�ftl�kler�n�n dört kenarından 50 m, akıntı yönünde 100 m ve 200 m,

referans olarak akıntının ters� yönünde en az 500 m’de olmak üzere toplam 7 ayrı noktadan alınır.
(2) Su kolonu numuneler� yüzey ve d�p olmak üzere �k� farklı der�nl�kten alınır ve ayrı olarak anal�zler� yapılır.
(3) Den�z ortamından numune alma; numunen�n alındığı tar�h, saat, meteoroloj�k şartlar (yağış, hava sıcaklığı,

rüzgâr hızı ve yönü �le akıntı yönü) 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.
(4) Numune alma ve anal�z çalışmaları, Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş laboratuvarlarca, yetk�lend�r�lm�ş

laboratuvarların bulunmaması durumunda akred�te laboratuvarlarca yapılır.
(5) Numune alma, saklama ve anal�z yöntemler� �le �lg�l� olarak 10/10/2009 tar�hl� ve 27372 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Su K�rl�l�ğ� Kontrolü Yönetmel�ğ� Numune Alma ve Anal�z Metodları Tebl�ğ� hükümler�ne
uyulur.

(6) Tak�p eden yıllarda yapılacak olan numune alımları aynı koord�natlardan yapılır.
(7) Faal�yet sah�b� tarafından, numune alma tar�hler�, İl Müdürlüğüne en az 10 gün önces�nden b�ld�r�l�r.
(8) İdare gerekl� gördüğü durumlarda, balık ç�ftl�ğ�n�n bulunduğu alandan kontrol amaçlı numuneler

aldırab�l�r, anal�zler� yaptırab�l�r ve akadem�k kurum kuruluşlara rapor hazırlatab�l�r.
Raporlama ve değerlend�rme
MADDE 12 – (1) Balık ç�ftl�kler�nce yapılan ölçüm, anal�z ve tesp�tlere �l�şk�n sonuçları �çeren Balık Ç�ftl�ğ�

İzleme Raporu �zleme çalışmasının yapıldığı tar�hten �t�baren 1 ay �çer�s�nde hazırlanarak İl Müdürlüğüne yazılı ve
elektron�k ortamda sunulur.

(2) Balık ç�ftl�kler�nce �zleme çalışmaları kapsamında hazırlanacak Balık Ç�ftl�ğ� İzleme Raporu Ek-7’de yer
alan formata uygun olarak hazırlanır.

(3) Balık Ç�ftl�ğ� İzleme Raporu, Çevre Yönet�m� H�zmetler� Hakkında Yönetmel�k kapsamında
yetk�lend�r�lm�ş çevre danışmanlık f�rmaları tarafından hazırlanır.

(4) İzleme çalışmalarında geçm�ş yıllarda elde ed�len sonuçlar, yıllar �çer�s�ndek� kal�te değ�ş�mler�n�n
gözlenmes� amacıyla parametre bazında karşılaştırmalı olarak Balık Ç�ftl�ğ� İzleme Raporunda yer alır.

(5) Balık ç�ftl�kler�n�n bulunduğu den�z alanının bent�k ve yüzeysel ortam görüntüler� �le numune görseller�
İdareye sunulacak olan Çevresel Yönet�m Planında yer alır.

(6) İdare tarafından geçm�ş yıllardak� ver�ler de d�kkate alınarak den�z çevres�nde meydana geleb�lecek
değ�ş�mler �le b�yoloj�k çeş�tl�l�k tahr�batının olup olmadığının tesp�t ed�lmes� ve gerekl� tedb�rler�n alınması amacıyla
balık ç�ftl�ğ�nden, akadem�k kurum ve kuruluşlara rapor hazırlatılması �steneb�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Eğ�t�m, Denet�m ve D�ğer Hususlar

Eğ�t�m
MADDE 13 – (1) Bakanlıkça veya Bakanlık tarafından yetk�lend�r�len eğ�t�m kurumlarınca ver�lecek balık

ç�ftl�kler�n�n çevresel yönet�m� konulu eğ�t�mlere balık ç�ftl�kler�n�n tems�lc�ler�n�n katılımı zorunludur.
(2) Çevresel Yönet�m Planı ve Balık Ç�ftl�ğ� İzleme Raporlarını hazırlayacak çevre danışmanlık f�rmalarının

den�zlerde faal�yet gösteren balık ç�ftl�kler�n�n çevresel yönet�m� konusunda Bakanlıkça düzenlenen eğ�t�m� almış
personel bulundurması zorunludur.

Denet�m ve yaptırım
MADDE 14 – (1) Balık ç�ftl�kler� Bakanlığın görev alanına g�ren hususlar bakımından 2872 sayılı Çevre

Kanunu ve d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre İdare ve yetk� devr� yapılan kurumlarca denetlen�r.
Yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyenlere Çevre Kanunu ve d�ğer �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre yaptırım uygulanır.

(2) 2872 sayılı Çevre Kanunu ve d�ğer �lg�l� mevzuat uyarınca İdarece yapılacak denet�mle �lg�l� olarak balık
ç�ftl�kler�, ölçüm ve anal�z g�derler�n� karşılamakla yükümlüdürler.

İst�sna� hükümler
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamında balık ç�ftl�kler�n�n faal�yet�ne �z�n ver�lmeyen den�z

alanlarında, sab�t olmayan kafes kullanılarak ve bel�rl� b�r program dâh�l�nde aşılama ve boylama �şlemler�n�n
yapılmasına �z�n ver�leb�l�r. Bu �şlemler sırasında ötrof�kasyona neden olunmaması �ç�n yemleme yapılması yasaktır.

(2) Aşılama ve boylama �şlemler�nde kullanılacak den�z alanları, bölgede bulunan balık ç�ftl�kler�n�n
kapas�teler� d�kkate alınarak, müştereken kullanılmak üzere, �lg�l� kurum ve kuruluşların görüşler� alınarak Bakanlıkça
bel�rlen�r.

Düzenleme yetk�s�
MADDE 16 – (1) Bakanlık bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasını sağlamak üzere alt düzenley�c� �şlem yapab�l�r.
Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte faal�yette olan balık ç�ftl�kler� 2 yıl

�çer�s�nde Çevresel Yönet�m Planını İdareye sunarak Uygunluk Belges� almakla yükümlüdürler.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce faal�yet gösteren balık ç�ftl�kler� bu Yönetmel�ğ�n 7 nc�

maddes� �le Ek-1 ve Ek-2’de bel�rt�len parametre ve kr�terlerden muaftır.
Yürürlük
MADDE 17 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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