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AÇIKLAMALAR 
 

ALAN Denizcilik 

DAL Balıkçılık ve Su Ürünleri  

MODÜLÜN ADI Su Ürünlerinde Denetim 

SÜRE 40/36 

MODÜLÜN AMACI 

Bireye /öğrenciye avlanan su ürünlerinin karaya çıkıĢ ve satıĢ 

noktalarında kayıt ve denetim yapma ile ilgili bilgi ve 

becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN 

ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Mevzuatlara uygun olarak karaya çıkıĢ noktalarında kayıt 

tutabileceksiniz. 

2. Mevzuatlara uygun olarak balıkhaneler ve satıĢ yerlerinde 

denetim yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Su ürünleri laboratuvarı, balıkçı gemisi, iĢletmeler, 

balıkhaneler. 

Donanım: Test araç ve gereçleri, kütüphane, Ġnternet, 

bireysel öğrenme, ölçme ve kontrol aletleri, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri 1380 sayılı yasa 

hükümleri, av yasaklarına ait sirküler. 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrencimiz, 

 

Mesleğiniz için önemli olan Su Ürünleri Mevzuatı’nın esası, su ürünlerinin denizden 

avlama esaslarını belirleyen 22/3/1971 tarihli ve1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 

10/03/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliği’ne 

dayanılarak hazırlanmıĢ Su ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Su Ürünleri Sirküleri)  ile 

belirlenmiĢtir. 

 

Dünya nüfusunun hızla arttığı ve beslenme sorunlarının çoğaldığı günümüzde doğal 

kaynaklardan yararlanmak kadar bu kaynakları korumak ve geliĢtirmek de o derece 

önemlidir Su ürünleri stoklarından ekonomik olarak faydalanmak ve gelecekte de 

yararlanabilmek için bu kaynakların iyi korunması bir zorunluluktur. 

 

Dünyanın en temel sorunlarından biri de nüfus artıĢıdır. Hızlı nüfus artıĢının 

beraberinde getirdiği sorunlaradan biri de gıda üretiminin yetersiz kalmasıdır. Bu durum 

insanları, yeryüzünün 2/3’ünü oluĢturan su kaynaklarından, su ürünleri istihsali konusunda 

daha fazla faydalanmaya yöneltmiĢtir. 

 

Ancak su kaynaklarının sahip olduğu gıda potansiyelli de tükenmez değildir. Özellikle 

su kirliliği, aĢırı avlanma, yasak avcılık yöntemleri kullanma, zamansız avlanma gibi 

sebepler su kaynaklarının verimliğini azaltmaktadır.  

 

Su Ürünlerinde Denetim modülü ile su kaynaklarından yetiĢtiricilik ve avcılık yolu ile 

doğal dengeye zarar vermeden daha fazla nasıl faydalanabileceğimiz anlatılmaktadır. Bu 

sayede ülkemiz sularındaki ekonomik potansiyelli de gelecek kuĢaklara zarar vermeden 

bırakmıĢ olmak görevimiz olacaktır. 

  

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında mevzuatlara uygun olarak karaya çıkıĢ 

noktalarında kayıt tutabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

Bir balıkçı gemisine giderek; 

 Uluslararası sulara geçiĢ ve avlanma izin belgelerinin nasıl alındığını,  

 Uluslararası sularda avlanılan su ürünleri için karaya çıkıĢ noktalarını nereler 

olabileceğini, 

 Su ürünlerine ait menĢe belgesinin nasıl düzenlendiğini, 

 Karaya çıkıĢ noktalarından baĢka bölgelere gönderilen su ürünleri için satıĢ 

belgesinin düzenlenmesini gözlemleyerek gözlemlerinizi bir kompozisyon 

hâline getiriniz. 

 AraĢtırmalarınız sırasında denetleme faaliyetinin dürüstlük ve güvenilirlikle 

ilgili tutumları belirleyiniz. 

 

1. KARAYA ÇIKIġ NOKTALARINDA KAYIT 
 

Devletin temel görevlerinde biri de ülkemizin doğal kaynaklarından olan deniz ve iç 

sularda su ürünleri varlıklarının ve yaĢam alanlarının korunmasını, geliĢtirilmesini, çevreye 

duyarlı olarak sürdürülebilir Ģekilde iĢletilmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. 

 

Su ürünleri ve yaĢam alanlarının korunmasına yönelik alınacak tedbirler; su 

ürünlerinin avlanmasında kullanılacak olan balıkçı gemileri, av araçları ve gereçleri ile su 

ürünleri avcılığı, yetiĢtiriciliği, kayıt, verilerin toplanması ve pazarlama standartları ile ilgili 

hususların düzenlenmesi; bunlara iliĢkin uyulması gereken kurallar ile resmi kontrollerin 

nasıl yapılacağı ve aykırılık durumlarında uygulanacak yaptırımlar kanun, yönetmelik ve 

sirkülerde belirtilmiĢtir. 

 

1.1. Tanımlar 
 

Bu modülün tüm öğrenme faaliyetlerinde aĢağıdaki tanımlardan faydalanabilirsiniz. 

 Kanun: 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanun’u 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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 Yönetmelik: Su ürünleri Yönetmeliği 

 Bakanlık: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

 Ġl ve Ġlçe Müdürlüğü: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ġl ve Ġlçe 

Müdürlükleri 

 Av araç gereçleri: Su ürünlerinin avlanmasında ve toplanmasında kullanılan 

ağlar, oltalar, zıpkın, kapanlar ve benzeri her türlü av malzemesi 

 Su ürünleri: Denizler, iç sular ve suni olarak yapılmıĢ havuz, baraj, gölet, 

dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiĢtirilen 

su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuĢakçalar, kabuklular, memeliler, 

sürüngenler gibi hayvanlarla bunlardan imal edilen ürünler 

 Balıkçı gemisi: Deniz ve iç sularda ticari amaçlı su ürünleri avı yapmak üzere 

Bakanlıkça izin verilen gemiler 

 Ruhsat Tezkeresi: Su ürünleri istihsalini bir nizama bağlamak maksadıyla 

ihdas olunmuĢ olup ticari olarak su ürünleri avcılığı yapmak isteyen gerçek ve 

tüzel kiĢiler ile gemilerin sahip ve donatanlarının da almak zorunda olduğu 

belge 

 Kara Sularından GeçiĢ Ġzin Belgesi (KGĠB): Av yasağı döneminde 

uluslararası sularda avlanacak gemilerin karasularından geçmesi için Ġl 

müdürlüğünce düzenlenen belge 

 Uluslararası Sulara GeçiĢ Ġzin Belgesi (USGĠB): KGĠB belgesine sahip olan 

balıkçı gemilerinin, avlanma yapacakları uluslararası suyu dikkate alarak bu 

sulardaki avcılıktan sorumlu Ġl Müdürlüklerinden aldığı belge 

 Karaya çıkıĢ yeri: Avlanan su ürünlerinin karaya çıkarılacağı Bakanlıkça 

belirlenen yerler 

 Ġlk satıĢ: Avcılık veya yetiĢtiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerinin ticari 

olarak ilk el değiĢikliği 

 Su ürünleri hali: Belediyeler ya da gerçek veya tüzel kiĢiler tarafından 

Yönetmelik’te yer alan hususlara ve projesine uygun olarak kurulan, su 

ürünlerinin açık artırma ile toptan satıĢının, muhafazasının, kalite, hijyen ve 

sağlık kontrolünün ve dağıtımının yapıldığı, kapasitesi 10 ton/gün ve üzeri olan 

yer 

 Balıkhane: Su ürünlerinin açık artırma ile toptan satıĢının, muhafazasının, 

kalite ve sağlık kontrolünün yapıldığı yer 

 Su ürünleri toptan satıĢ merkezi: Su ürünleri hali bulunmayan beldelerde, su 

ürünlerinin, bu amaçla ayrılan alanlarda, Yönetmelik’te yer alan Ģartlara uygun 

olarak kontrollü toptan satıĢının yapıldığı, kapasitesi 10 ton/Gün’e kadar olan 

yer 

 Su ürünleri toptan satıĢ yeri: Bu Yönetmelik’te tanımı yapılmıĢ su ürünleri 

hali ve su ürünleri toptan satıĢ merkezi 

 Perakende satıĢ yerleri: Su ürünlerinin doğrudan insan tüketimine sunulmak 

üzere satıĢının yapıldığı Yönetmelik’in 26’ncı ve 27’nci maddelerinde belirtilen 

Ģartları taĢıyan balık satıĢ amaçlı dükkânlar, alıĢveriĢ merkezleri, semt pazarları 

gibi yerler 

 ĠĢletmeci: Su ürünleri hali veya toptan satıĢ merkezinin Yönetmelik’te yer alan 

ilgili hükümlerinin yerine getirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu ve 

yetkili belediyeler, gerçek ve tüzel kiĢiler 
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 Hakem Kurulu: Su ürünleri halinde, su ürünleri müstahsilleri, bunların üst 

kuruluĢları, komisyoncu, balıkçı esnafı ve iĢletmeciler açısından Yönetmelik’in 

ilgili maddelerinin uygulanmasında ve anlaĢmazlıkların çözümlenmesinde 

öneriler getirmekle yetkili ve sorumlu olan kurul 

 ĠĢletme müdürü: Yönetmelik kapsamındaki su ürünleri hali ile toptan satıĢ 

merkezlerinin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak idari iĢleyiĢinden 

iĢletmeci ile birlikte sorumlu olan yönetici 

 Sorumlu yönetici: Su ürünleri, gıda ve veterinerlik konularının herhangi 

birinde en az dört yıllık yüksek öğrenim veren fakültelerle, bu konularda eğitim 

veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmuĢ ve Yönetmelik 

kapsamındaki teknik, hijyen ve sağlık konularında görev yapacak kiĢiler 

 Kontrolör: Su ürünleri toptan ve perakende satıĢ yerlerinin 1380 sayılı Su 

Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve bu Yönetmelik hükümlerine 

uygunluğunu denetlemekle görevli Bakanlık yetkilisi 

 Denetçi: Su ürünleri perakende satıĢ yerlerinin denetiminde görevlendirilmek 

üzere Sağlık Bakanlığı’nın açtığı hizmet içi eğitim programını tamamlamıĢ, 

gıda, beslenme, eczacılık, kimya, biyoloji, veterinerlik ve tıp alanında en az 

lisans düzeyinde eğitim görmüĢ denetim elemanları ile gıda alanında en az lise 

düzeyinde eğitim görmüĢ yardımcı denetim elemanı 

 Su ürünleri müstahsilleri: Ticari amaçla deniz ve iç sularda su ürünleri istihsal 

eden kaptan, balıkçı reisi, balıkçı ve tayfa gibi gerçek kiĢiler ile tüzel kiĢileri, 

bunların ortak ve çalıĢanları ile su ürünleri yetiĢtiricileri 

 Komisyoncu: Su ürünleri hali veya toptan satıĢ merkezi içerisinde, su 

ürünlerinin toptan satıĢı ve muhafazası amacıyla kendi adına ve müstahsili veya 

müvekkili hesabına komisyon hesabı üzerinden çalıĢan, bu amaçla kendilerine 

yer tahsisi yapılmıĢ olan gerçek ve tüzel kiĢiler 

 Balıkçı esnafı: Halden ya da toptan satıĢ merkezinden aldıkları ürünleri, 

perakende olarak satıĢ amacıyla doğrudan insan tüketimine sunan ruhsatlı veya 

izinli Ģahıslar veya tüzel kiĢiler 

 Müzayede alanı: Su ürünleri müstahsilleri tarafından su ürünleri haline veya su 

ürünleri toptan satıĢ merkezine getirilen ürünlerin, toptan satıĢının yapıldığı ve 

bu amaçla ortak kullanıma ayrılmıĢ alan 

 Toptan satıĢ: Su ürünlerinin müzayede alanlarında açık artırma veya 

gerektiğinde pazarlık usulüyle yapılan satıĢ Ģekli 

 Perakende satıĢ: Doğrudan tüketiciye sunulmak üzere sadece su ürünleri 

müstahsilleri veya balıkçı esnafı tarafından gerçekleĢtirilen satıĢ 

 Rüsum: Su ürünleri halinde veya toptan satıĢ merkezinde satıĢa sunulan günlük 

toplam su ürünlerinin satıĢ bedelinin %3’ ünü geçmemek Ģartıyla belediyeye 

ödenen ücret miktarı 

 Soğuk muhafaza ünitesi: Su ürünlerinin tazelik değerinin korunmasına yönelik 

vücut iç sıcaklıklarının 0ºC ile +4ºC arasında muhafazasına imkân verebilen 

teknik ve hijyenik Ģartların sağlandığı soğuk ortamlar 

 Değerlendirme ve paketleme ünitesi: Su ürünlerinin, yalnızca sergilendiği 

veya perakende olarak satıcıya veya tüketiciye satıldığı yerler dıĢında, iç ve dıĢ 

pazara yönelik canlı, taze-soğutulmuĢ ya da dondurulmuĢ formlarda 

değerlendirildiği ve bu amaçlara yönelik olarak ambalajlama dâhil gerekli 

iĢlemlerin yapılabildiği üniteler 
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 Sağlık koruma bandı: Toplum sağlığına ve çevreye muhtemel zararlı etkisi 

veya çevreden çalıĢanlarına gelebilecek zararlı etkiler dikkate alınarak su 

ürünleri halinin etrafında bırakılması gereken iskân dıĢı alan 

 Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBĠS) : Balıkçılık faaliyetlerinin avlanmasından 

ilk satıĢına kadar olan süreçte izlenmesini ve bu kapsamdaki çeĢitli kayıtları 

içeren Ġnternet tabanlı bir yazılım programı 

 

1.2. Uluslararası Sularda Avcılık 
 

Su ürünleri Yönetmeliği’nin 18. Su ürünleri Sirküleri’nin 21/6 ve 21/7 maddeleri 

gereğince uluslararası sularda yapılacak avcılığın esasları (cins, ağırlık; irilik, büyüklük, 

avlanma miktarlar, zaman ve av vasıtalarının sahip olması gereken Ģartlar) Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığınca belirlenir. Buna göre uluslararası sularda av yapacak gemiler yer 

ve zaman olarak yasak bölgelerden geçerlerken ilgili kanunlarda belirtilen tedbirler dıĢında 

Bakanlık Ġl Müdürlüğünden de izin almak zorundadır. 

 

Uluslararası sularda avcılık yapacak balıkçı gemilerine izin verilirken uzunluk kriteri 

aranmaz. Gemilerin ağ ve donanımları itibari ile yeterlilikleri dikkate alınır. 

 

Bu doğrultuda, karasularımızda av yasaklarının uygulandığı dönemlerde, uluslararası 

sularda av yapacak balıkçı gemileri, Gemi Ruhsat Teskeresi’nin (Resim 1.1) alındığı Ġl 

Müdürlüğüne baĢvurarak Kara Sularımızdan GeçiĢ Ġzin Belgesi ( KGĠB) alırlar. Bu 

belgeye sahip olan balıkçı gemileri bu kez avlanma yapacakları uluslararası suyu dikkate 

alarak bu sulardaki avcılıktan sorumlu Ġl Müdürlüklerinden birine müracaat ederek 

Uluslararası Sulara GeçiĢ Ġzin Belgesi (USGĠB) almak zorundadır. Bu belge talep 

edilirken;  

 

 Ġki nüsha taahhütname, 

 Ġki nüsha USGĠB düzenlenir. 

 

Ġzin belgesi ve taahhütnamenin birer nüshası izini talep edende kalır. 

 

Resim 1.1: Balıkçı Gemileri Ġçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi 
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Resim 1.2: Gerçek KiĢiler Ġçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi 

Ruhsat tezkereleri 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile buna ait Yönetmelik hükümleri 

gereğince verilir. Vize ettirilerek süresi uzatılabilir. Belgede yer alan bilgilerde değiĢiklik 

olduğunda yenilenmesi zorunludur. 

 

1.2.1. Kara Sularımızdan GeçiĢ 
 

 Uluslararası sularda av yapacak balıkçı gemileri için halen geminin bulunduğu 

yerin, il müdürlüğüne müracaat edilerek av yapmak istedikleri uluslararası suları 

(Ege ve/veya Akdeniz) bildirip Uluslararası Sulara GeçiĢ Ġzin Belgesi (ġekil 1.1) 

almalıdır. Asıl olarak 2 adet düzenlenecek belgenin, bir adedi il müdürlüğünde 

muhafaza edilirken bir adedi baĢvuru sahibine verilmelidir. 

 Uluslararası sularda avlanılan ürünler için ürünün karaya çıkıĢ yerindeki il veya 

ilçe müdürlüklerine baĢvurularak MenĢe Belgesi(ġekil 1.2) alınmalıdır. Ġl veya ilçe 

müdürlükleri gemiye ait Uluslararası Sulara GeçiĢ Ġzin Belgesi’ne istinaden asıl 

olarak 2 adet MenĢe Belgesi düzenlenmelidir. MenĢe Belgesi’nin bir adedi verilen 

müdürlükçe muhafaza edilirken diğeri baĢvuru sahibine verilmeli ve ürünün 

nakledileceği (Nakil Belgesi ġekil 1.3) yere kadar bu belge ile sevk edilmelidir. 

Ġzin verilen karaya çıkıĢ noktaları dıĢındaki il veya ilçe müdürlüklerinden alınan 

MenĢe Belgesi geçerli olmayacaktır.  

 Herhangi bir yere nakledilen ürünün satıĢ için birden fazla Mahal’e dağıtılması söz 

konusu ise satıĢın yapılacağı yerdeki il veya ilçe Müdürlüğüne baĢvurularak 

Dağıtım/SatıĢ Belgesi(ġekil 1.4) alınmalıdır. Bu belgeye haiz olmayan ürünlerin 

satıĢı yapılamayacaktır. 

 Yapılan kontrollerde, usulsüz avcılık yapıldığı tespit edildiğinde tespiti yapan 

yetkili, izin belgesine el koyarak durumu iznin verildiği il müdürlüğüne 

bildirmelidir. Ġzni veren il müdürlüğü de Uluslararası Sulara GeçiĢ Ġzin 

Belgesi’ni iptal etmelidir. 

 Ġzin belgesi iptal edilen gemilere, avlanma dönemi itibariyle hiçbir Ģekilde yeni 

Uluslararası Sulara GeçiĢ Ġzin Belgesi verilmemelidir.  

 Ġzin verilen gemiler, avlanan ürünlerle ilgili olarak iliĢikte gönderilen form, ilçe 

müdürlükleri tarafından düzenlenen MenĢe Belgeleri’ne iliĢkin bilgileri de içerecek 

Ģekilde tanzim edilerek izin süresinin bitim tarihinden itibaren 1 aylık süre zarfında 

Bakanlığa gönderilecektir. 
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ULUSLARARASI SULARA GEÇĠġ ĠZĠN BELGESĠ 

 

GEMĠ SAHĠBĠ/DONATANI 

 

ADI SOYADI 

 

 

 

Geminin Adı 

 

 

 

Bağlı Olduğu Liman 

 

 

 

Ruhsat Tezkeresi No  

 

 

 

Ġrtibat Adres/ Telefon No 

 

 

 

Av Yapacağı Uluslararası Sular 

[    ]  Ege Denizi  ( Meriç Nehri - EĢen Çayı arası)                         

[    ]  Akdeniz  (Anamur Burnu - Suriye sınırı arası) 

Ürünü Karaya Çıkaracağı 

Yerler 

 

 

 

Belge Numarası 
 

 

Düzenlendiği Tarih  

 

 

 

Geçerlilik Süresi  
Ege Denizi: 1 Nisan - 1 Mayıs 2005 

Akdeniz: 1 Mayıs - 30 Haziran 2005 

Onaylayan Ġl Müdürlüğü 
 

Onaylayanın Adı- Soyadı 

 Ġmza, Tarih,  Mühür 

 

ġekil 1.1: Uluslararası Sulara GeçiĢ Ġzin Belgesi 
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ULUSLARARASI SULARDA AVLANAN SU ÜRÜNLERĠ MENġE BELGESĠ 

 

T.C.  

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Belge No. 

…………………….ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜ  

 Tarih 

 …./…../20…. 

SU ÜRÜNLERĠ MENġE BELGESĠ  

  

Avlayan Balıkçı 

Gemisinin 

Adı  

Ruhsat Kod No.  

Ġstihsal Yeri  

Ġstihsal Tarihi …../……../20….. 

Ġstihsal Vasıtası  

Ürünün Karaya 

Çıkarıldığı Yer 

 

 

Ġstihsal Edilen Su Ürünlerinin Miktarı 

Adı Kasa/Kutu Kg Adet 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Nakledilecek 

Adres 
 

Nakil Saati 

 

Nakledenin Adı T.C. Kimlik Numarası  

   

Nakil Vasıtasının Cinsi  Plakası  

Belgeyi Düzenleyen Yetkilinin 

 

 

Adı - Soyadı 

Ġmza – Mühür 

 

ġ ġekil 1.2: Uluslararası Sularda Avlanan Su Ürünleri MenĢe Belgesi 

 

1-Belgenin aslı ürün beraberinde bulunur. 

2-Bir örneği düzenleyen yetkilide kalır. 

 



 

9 

ULUSLARARASI SULARDA AVLANILAN SU ÜRÜNLERĠ 

ĠÇĠN NAKĠL BELGESĠ 

 

T.C.  

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Belge No. 

…………………….ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜ  

 Tarih 

 …./…../20…. 

SU ÜRÜNLERĠ NAKĠL BELGESĠ  

  

Avlayan Balıkçı 

Gemisinin 

Adı  

Ruhsat Kod No.  

Seyir Defteri No.  

Ġstihsal Yeri  

Ġstihsal Tarihi …../……../20….. 

Ġstihsal Vasıtası  

Ürünün Karaya 

Çıkarıldığı Yer 

 

 

Ġstihsal Edilen Su Ürünlerinin Miktarı 

Adı Kasa/Kutu Kg Adet 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Nakledilecek 

Adres 
 

Nakil Saati 

 

Nakledenin Adı T.C. Kimlik Numarası Ġrtibat Numarası 

   

Nakil Vasıtasının Cinsi  Plakası  

Belgeyi Düzenleyen Yetkilinin 

 

 

Adı - Soyadı 

Ġmza – Mühür 

 

ġekil 1.3: Uluslararası sularda avlanan su ürünleriiçin nakil belgesi 

1- Belgenin aslı ürün beraberinde bulunur. Nakil saatinden itibaren 24 saat geçerlidir. 

2- Bir örneği düzenleyen yetkilide kalır. 

3- Yetki devri yapılması hâlinde, baĢlık kısmında belgeyi düzenleyen su ürünleri kooperatif, 

birlik veya üst birliğin ismi yer alır.  
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ULUSLARARASI SULARDA AVLANILAN SU ÜRÜNLERĠ 

ĠÇĠN DAĞITIM/ġATIġ BELGESĠ 

 

T.C.                                                                                                  

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI             

………………………….ĠL/ĠLÇE MÜDÜRLÜĞÜ 

Belge No.: 

 

MENġE BELGESĠ DÜZENLENMĠġ                         

SUÜRÜNLERĠNĠN DAĞITIM/SATIġ BELGESĠ 

Tarih 

…./…./20…. 

Bu kısım 

beyan edilen 

MenĢe 

Belgesi’ndeki 

bilgilere göre 

doldurulur. 

Avlayan Geminin Adı  

Ruhsat Tezkeresi No.  

SU ÜRÜNLERĠ MENġE BELGESĠNĠN 

Numarası  

Düzenleme tarihi  

Düzenleyen Ġl/Ġlçe 

Müdürlüğü 

 

DAĞITIM / SATIġ YAPILACAK ÜRÜNÜN 

Cins/Tür Kasa/Kutu Kg Adet 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

Dağıtım / SatıĢ Yapılacak 

Yerlerin açık Adresi / Ġrtibat  

Telefon No. 

 

Belgeyi Düzenleyen Yetkilinin 

 

Adı-Soyadı,  Ġmza-Mühür 

 

 

ġekil 1.4: Uluslararası Sularda Avlanan Su Ürünleri Ġçin Dağıtım/SatıĢ Belgesi 

Bu belgenin aslı geçerli olup suret veya fotokopisi düzenleyen kurumun onayı ile geçerlidir. 
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1.2.2. Karaya ÇıkıĢ Noktaları 
 

Uluslararası sulara geçiĢ izin belgesi alan balıkçı gemileri, avladıkları su ürünlerini 

Bakanlıkça belirtilen liman ve barınaklar dıĢında hiçbir yerden karaya çıkaramazlar. Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca izin verilen karaya çıkıĢ noktaları bölgelere göre 

belirlenmiĢtir(ġekil 1.5). 

 

Ġl Müdürlüklerince bu noktalarda gerekli tedbirler alınarak çıkıĢ anında gerekli 

kontroller yapılacak, avlanan su ürünleri için ilgili il veya ilçe müdürlüğünce MenĢei Belgesi 

düzenlenecektir. Belirtilen karaya çıkıĢ noktalan dıĢındaki il müdürlüklerinden alınan 

MenĢei Belgeleri geçerli olmayacaktır. MenĢei Belgeleri Müdürlüklerce asıl olarak iki adet 

düzenlenecek, aslın bir adedi Müdürlükte muhafaza edilirken değeri baĢvuru sahibine 

verilerek, nakledilen yere kadar bu belge ile sevki sağlanacaktır. Ürünün nakil yerinden 

birden fazla mahale dağıtım veya satıĢı söz konusu ise bu takdirde dağıtımının yapıldığı Ġl ve 

Ġlçe Müdürlüğünce Dağıtım ve SatıĢ Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeye sahip olmayan 

ürünlerin satıĢına ve kullanılmasına hiçbir Ģekilde müsaade edilmeyecektir.  

 

Yapılan kontroller sırasında avcılığın usulsüz yapıldığının tespiti hâlinde, kontrolü 

yapan yetkili, durumu iznin verildiği Ġl Müdürlüğüne bildirerek Uluslararası Sulara GeçiĢ 

Ġzin Belgesi, izni veren Ġl Müdürlüğü tarafından iptal edilecek, durum derhal faksla 

Bakanlığa bildirilecektir. Ayrıca taahhütname ve ilgili mevzuat gereğince savcılığa suç 

duyurusunda bulunacaktır. Ġzin belgeleri iptal edilenlere o avlanma dönemi itibariyle hiçbir 

Ģekilde yeni avlanma izni verilmeyecektir. 

 

Bakanlık bünyesinde su ürünleri konusunda gerekli tüm bilgilerin iĢlenmesi amacıyla 

Balıkçılık Ġzleme Merkezi (BĠM) ve Gemi Ġzleme Merkezi(GĠM)'nden oluĢan Su Ürünleri 

Bilgi Merkezi(SÜBĠM) bütünleĢik bir BiliĢim sistemi bulunmaktadır. Türk gemilerinin av 

sırasındaki etkinliklerini izlemek için tasarlanan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 

yönetilen GĠM, SÜBĠM’e etkinliklerinde yardımcı olmaktadır. Balıkçı Gemisi Kayıtlarına 

iliĢkin veriler, tazelik ve kalite gibi bilgileri de içeren karaya çıkıĢ raporları, ilk el satıĢlarının 

kaydedilmesine, bildirilmesine ve kotaya iliĢkin tüm bilgiler BĠM tarafından 

kullanılmaktadır. Bu veriler AB Su Ürünleri Bilgilendirme Veri DeğiĢim Sistemi’ne 

iletilmekte ve bu iki sistem arasındaki veri paylaĢımı iki yönlü olmaktadır. 

 

Su ürünleri ile ilgili teknelerin bulundurması zorunlu birtakım belgeler bulunmaktadır. 

Kullanılan bu belgeler;  
 

 Tekne kayıt sistemi,  

 Seyir defteri, 

 Karaya çıkıĢ bildirimidir.  

 

Boyları 12 m ve üzerinde olan teknelerin kaptanları/veya vekilleri 48 saat içinde 

karaya çıkıĢın yapıldığı devletin yetkili kurumuna her av çabasından sonra karaya çıkıĢ 

bildirimi yapmak zorundadır. Bu bildirimin doğruluğundan tekne kaptanı sorumludur. 
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Karaya çıkıĢ sonrası yapılan bildirimler Ģunlardır: 

 

 SatıĢ notu - ilk pazarlama 

 

 Devlet tarafından yetkilendirilmiĢ ve su ürünlerinin ilk satıĢından 

sorumlu olan mezatyerleri, kiĢi veya kurumlar, ilk satıĢın 

gerçekleĢmesinden sonra ilk satıĢın gerçekleĢmiĢ olduğu yerin yetkili 

kurumlarına satıĢ notunu sunmak zorundadır. 

 ÇıkıĢ yapılan su ürünlerinin pazarlamasının yapılabilmesi için belgeler 

devletin yetkilendirmiĢ olduğu yetkili kurumlara sunulmadan çıkıĢ 

yapılan ürünler alınamaz. 

 Karaya çıkıĢ noktasında satıĢın yapılması durumunda, satıĢ notu 

gerekmektedir. 

 ÇıkıĢ yerinden farklı bir yerde pazarlanacak olan ürünler için nakliye 

belgesinin kopyası alınır. Bu ürünler satıldığında buna satıĢ notu da 

eklenir. SatıĢ notunun teslim edilmesi satın alan kiĢinin 

sorumluluğundadır. 

 Su ürünleri sadece kayıtlı teknelerden kayıtlı olan ilk alıcı veya mezat 

yerlerinde satılabilir. 

 Ġlk alıcılar mutlaka yetkili kurumlarda kayıtlı olmalıdır. 

 

 Teslim Alındı Belgesi 

 

 Eğer su ürünleri hemen değil de daha sonra satılacaksa ilgili kurumlara 

Teslim Alındı Belgesi ibraz edilir. 

 Teslim Alındı Belgesi’nin teslim edilmesi belge sahibinin 

sorumluluğundadır. 

 

 Nakliye Belgesi 

 

AB’de karaya çıkarılan veya ithal edilen su ürünleri eğer karaya çıkıĢ noktalarında 

satılmıyorlarsa satıĢ notu veya fatura olmayacağından bir nakliye belgesi düzenlenir ve nakli 

yapan kiĢi/kurum tarafından ilk satıĢın yapıldığı yere götürülerek düzenlenen satıĢ notuna 

eklenir. 

 

Nakliye Belgesi yerine karaya çıkıĢ bildirimi belgesi veya ithalat belgesi de 

kullanılabilir. 

 

Bunların yanı sıra karaya çıkıĢ noktalarında görevli personelin, karada ve denizde 

yapması gereken bir dizi kontroller bulunmaktadır.  

 

 Karaya ÇıkıĢ Kontrol Listesi 

 

Boyları 17 m ve üzerindeki tekneler balıkçılık ruhsatı, seyir defteri ve kargo planı 

açısından denetlenir. Seyir defterinde son av gücünün altına çizgi çekilerek sayfa kapatılır. 
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Bu çizginin üst kısmı tarih atılarak imzalanır ve kaĢe basılır. Ġkinci nüsha alınarak kontrol 

tutanağına eklenir. 

 Seyir defterine av miktarına iliĢkin tekne kaptanı tarafından yazılan 

bilgiler eklenir. 

 Eğer teknenin soğutucu RSW tankları varsa bununda kontrolü yapılır. 

 Balık boyu ölçümü yapılır. 

 Kontrol tamamlamandan önce kargo dolum yerinin boĢ olup olmadığı 

kontrol edilir. 

 Eğer denetim, ürünleri karaya çıkarma baĢladıktan sonra yapılıyorsa 

sadece belgeler ve av aracı kontrolü yapılır. 

 Balık konteynerlarının iĢaretlerinin avın orijinini belirtip belirtmediğinin 

kontrolü yapılır. 

 Eğer balıklar kamyonla nakliye ediliyorsa Nakliye Belgeleri kontrol 

edilir. 

 

 Denizde Denetim Kontrol Listesi 

 

 Balıkçı teknesi denetlenmeden önce ve sonra, güvenlik nedenleriyle 

komuta merkezi ile iletiĢime geçilir. 

 Tekne, VHF 16 kanalından aranır ve av aracının kullanım durumu bilgisi 

alınır. Teknenin denetlenip denetlenmeyeceğine karar verilir(Toplam 

denetim süresi 3 saati geçemez.). 

 Balıkçılık ruhsatı, seyir defteri, üretim defteri ve 17 metreden uzun olan 

tekneler için kargo plan kontrolleri yapılır. Seyir defterinde son av 

gücünün altına çizgi çekilerek defter kapatılır. Bu çizginin üst kısmı tarih 

atılarak imzalanır ve kaĢe basılır. Ġkinci nüsha (AB seyir defteri)alınarak 

kontrol tutanağına eklenir. 

 Av aracı denetlenir. Ağ gözü ölçümüyapılır (aynı düzlem üzerinde 

boyuna 20 göz).Ağların ıslak ve donmamıĢ olmasıgerekmektedir. 

 Seyir defterine av miktarına iliĢkin yazılan bilgi kontrol edilir. Eğer 

teknenin soğutucu RSW tankları varsa bunun da kontrolü yapılır. 

 Mümkünse en son av gücünden gelen avın dağılımına iliĢkin tahmin 

yapılır(hedef tür olmayan türler vb.). Bu yapılırken 3 farklı metod 

kullanılabilir: 

o Konteyner veya sandıkların sayılması 

o Dondurucu veya soğutucudaki toplam avın miktarının tahmininin 

yapılması 

o Kalan boĢ yerin tahmininin yapılması 

[Toplam kapasite – boĢ alan = toplam avmiktarı (metreküp cinsinden)] 

 Balıkların asgari boyu kontrol edilir. 

 VMS kontrolü yapılır veya FMC aranır. Bunun 1 Ocak 2005 itibariyle 15 

metreden uzun olan teknelerde bulunması zorunludur. Tarih, zaman ve 

güncel konum bilgilerinin verilmesi gerekir. 

 Denetimden sonra denetim raporu eposta yolu ile Balıkçılık Ġzleme 

Merkezine gönderilir. Limana ulaĢıldıktan sonra Seyir Defteri sayfasının 

bir kopyası Balıkçılık Ġzleme Merkezine gönderilir. 
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Resim1.3:Karaya çıkıĢ noktaları, GĠS ve SUBĠM 

BAKANLIKÇA ĠZĠN VERĠLEN KARAYA ÇIKIġ NOKTALARI 

EGE DENĠZĠ 

EDĠRNE Enez Limanı 

ÇANAKKALE 
Yeniköy Limanı 

Babakale, Kabatepe, Gülpınar, Uğurlu Balıkçı Barınakları 

ĠZMĠR 
Saipaltı, Dikili, Yeni Liman (Karaburun),Foça, Seferihisar, Sığacık 

Balıkçı Barınakları 

AYDIN TaĢburun Balıkçı Barınağı 

MUĞLA Bozburun, Datça, Fethiye, Marmaris, Yalıkavak Balıkçı Barınağı 

AKDENĠZ 

ADANA KarataĢ Balıkçı Barınağı 

HATAY Ġskenderun, Samandağ, Konacık (IĢıklı) Balıkçı Barınağı 

MERSĠN 
Erdemli, TaĢucu Limanları 

Aydıncık, Bozyazı, Karaduvar, Yoğunduvar Balıkçı Barınağı 

ANTALYA 
Antalya Liman 

Alanya, GazipaĢa, Finike, KaĢ, Yeni Liman Balıkçı Barınağı 

ġekil 1.5: Karaya çıkıĢ noktaları 

1.3. Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBĠS) 
 

Karaya çıkan su ürünlerini kontrol etmek ve kayıt altına almak için su ürünleri bilgi 

sistemi (SUBĠS) 2008 yılında yürürlüğe girmiĢtir.  

 

Su ürünleri bilgi sistemi, teknelerin ve avlanan tüm su ürünlerinin kayıt altına alındığı 

ve izlendiği bir yazılım programıdır. Karaya çıkıĢ noktasına bağlı 12 m'nin üzerindeki tüm 

teknelere seyir defteri denilen 75 sayfadan oluĢan kayıt defteri tarım il müdürlükleri 

tarafından verilmiĢtir. Seyir defterinin her bir sayfası üç nüshadan oluĢmaktadır. Ġlk sayfası 

karaya çıkıĢ noktalarına teslim edilecek, ikinci sayfası nakil durumunda kullanılacak, üçüncü 

sayfası kaptanda kalacak Ģekilde düzenlenecektir. Seyir defterine girilecek olan bilgiler; 

tekneye ait bilgiler, çıkıĢ dönüĢ tarihleri, yakalanan tür ve miktar, avlanma aracı, ulusal 

avlanma alanı, kaptan adı doğru yazılmalıdır. Bu bilgiler SUBĠS sistemine girilerek ülkenin 

avcılık faaliyetleri ile ilgili kayıt elde edilmiĢ olacaktır. 
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SUBĠS modüllerden ( bileĢenlerden) oluĢan bir sistemdir. Bu modüller birbirleriyle 

etkileĢime girerek bir merkezi veri tabanına veri iletimi/ merkezi veri tabanından veri alımını 

gerçekleĢtirecektir. SUBĠS' in içerdiği moduller; av bilgileri, satıĢ bildirimi, tekne, ruhsat 

tezkereleri ve denetimdir. 

 

Balıkçılıkla ilgili verilerin toplandığı bu sistem, avcılıktan satıĢa kadar olan süreçte, 

faaliyetlerin kayıt altına alınması, kontrol edilmesi ve izlenmesi esasına dayanmaktadır.  

SÜBĠS balıkçı gemilerine iliĢkin bilgiler ile gemi izleme sisteminden alınan bilgileri içerir.  

SÜBĠS kapsamındaki bilgiler karar alma süreçlerinde etkin olarak kullanılmakta,  

karĢılaĢılan sorunlara akılcı çözümlerin üretilmesine ve kaynakların sürdürülebilirliğine 

uygun politikalar oluĢturulmasına önemli katkılar sağlamaktadır. SÜBĠS ürünlerin 

avlanmasından, ilk satıĢına kadar olan süreçte izlenmesini mümkün kılan bir yazılım 

programıdır. AB uyum çalıĢmaları kapsamında, ulusal ihtiyaçlar da göz önüne alınarak 

kurgulanmıĢtır. Sistemde yer alan kimi kısımlara iliĢkin kanun ve yönetmelik değiĢikliğine 

ihtiyaç duyulması ve sistemin kapsamlı olması nedeni ile program kademeli olarak 

kullanıma açılmıĢtır. 

 

Su ürünleri avcılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmıĢ 12 metre ve daha büyük boydaki 

balıkçı gemilerinin sahiplerinin/donatanlarının, Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre 1380 

sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun 28’inci maddesi gereğince yaptıkları avcılık ve avladıkları 

türlere iliĢkin kayıtları için il müdürlüklerinden alacakları seyir defterini tutmaları ve 

istenilen Ģekilde Bakanlığa vermeleri zorunludur. Bakanlıkça ihtiyaç duyulması hâlinde, 

daha küçük boydaki balıkçı gemileri için de seyir defteri tutma zorunluluğu getirilebilir. 

 

Resim1.4: SUBĠS açılıĢ sayfası 

 

Resim1.5: SUBĠS Kullanıcı GiriĢ Ekranı 
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Resim1.6: SUBĠS Veri Kayıt Ekranı 

 

Resim 1.7: Karaya çıkıĢ noktasında denetim 

 

Resim 1.8: Balıkçı teknesinde denetim 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Bulunduğunuz bölgeye en yakın Gıda Tarım ve Hayvancılık Ġl veya Ġlçe 

Müdürlüklerine ve bir balıkçı teknesine giderek konu hakkında bilgi alınız, aĢağıda iĢlem 

basamaklarında belirtilen belgelere ait örnekler temin ediniz. 

 

ĠĢlem basamakları Öneriler 
 Balıkçı gemisinin uluslararası sularda 

avcılık yapabilme standartlarına sahip 

olduğunu kontrol ediniz. 

 Bulunduğunuz yerin il müdürlüğüne 

müracaat ederek avcılık yapılacak 

uluslararası suları bildirmek sureti ile 

uluslararası sulara geçiĢ izin belgesi 

alınız. 

 Uluslararası sularda avlanılan ürünleri 

mutlaka size gösterilen liman ve 

barınaklardan karaya çıkarınız. 

 Uluslararası sularda avlanılan ürünler için 

karaya çıkıĢ mevkiindeki il ve ilçe 

müdürlüklerinden MenĢe Belgesi alınız. 

 Karaya çıkıĢ noktalarında il 

müdürlüklerine gerekli kontrolleri 

yaptırınız. 

  Birden fazla mahalle nakledilecek ürünler 

için satıĢın yapılacağı il ve ilçe 

müdürlüklerine müracaat ederek satıĢ 

belgesi alınız. 

 Ġzin verilen karaya çıkıĢ noktaları 

dıĢındaki il veya ilçe müdürlüklerinden 

alınan MenĢe Belgesi geçerli sayılmaz. 

 Usulsüz avcılık tespit edildiğinde izin 

belgesi iptal edilerek izni veren il 

müdürlüğüne bildirim yapılır. Bu 

durumda Uluslararası Suların GeçiĢ Ġzin 

Belgesi iptal edilir. 

 Uluslararası Sulara GeçiĢ Ġzin Belgesi 

iptal edilirse o avlanma dönemi boyunca 

yeni izin belgesi verilmez. 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1) Uluslararası avcılık ile ilgili aĢağıdakilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Esasları bakanlık tarafından belirlenir. 

B) Balıkçı gemilerinin yer ve zaman olarak yasak bölgelerden geçiĢlerinde il 

müdürlüklerinden izin alması gerekir. 

C) Balıkçı gemileri istedikleri zaman uluslararası sulara geçiĢ yapabilir.  

D) Balıkçı gemileri av araçları ile ilgili olarak yasalara uymak zorundadır. 

E) Balıkçı gemileri Denize ElveriĢlilik Belgesi olmak zorundadır. 

 

2) Uluslararası sularda usulsüz avcılık tespiti yapıldığında aĢağıdaki iĢlemlerden hangisi 

yapılır? 

A) Balıkçı gemisinin uluslararası sulara geçiĢ izin belgesi iptal edilir. 

B) Balıkçı gemisinin ruhsatı iptal edilir. 

C) Balıkçı gemisine el konulur. 

D) Balıklar iade edilir. 

E) Balıkçı gemisinin kaptanı soruĢturulur. 

 

3) Uluslararası Sulara GeçiĢ Ġzin Belgesi hangi kurum tarafından verilir? 

A) DSĠ 

B) Su ürünleri kooperatifleri 

C) Geminin bulunduğu yerin Tarım Ġl Müdürlüğü  

D) Orman Bakanlığı 

E) Tarım Ġlçe Müdürlüğü 

 

4) Karaya çıkıĢ noktasından baĢka yerlere nakledilecek su ürünleri için aĢağıdakilerden 

hangisi yapılmalıdır? 

A) Gerekli sağlık ve koruma kontrolleri yapılmalıdır. 

B) Ġlçe müdürlüklerine MenĢe Belgesi düzenlettirmek gerekir. 

C) SatıĢın yapılacağı il veya ilçe müdürlüklerinden dağıtım belgesi almak gerekir. 

D) Balıkları muhafazalı araçlara yüklemek gerekir. 

E) Balıkların toptan satıĢını yapmak gerekir. 

 

5) AĢağıdakilerden hangisi MenĢe Belgesi’nin karĢılığıdır? 

A) Uluslararası sularda avlanılan balık tür ve miktarının kayıt edildiği belge 

B) Avcılık izin belgesi 

C) Denize elveriĢlilik belgesi 

D) Ruhsat teskeresi 

E) Su ürünleri kooperatifleri tarafından düzenlenen belge 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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6) Uluslararası sularda av yapacak balıkçı gemilerinin yer ve zaman olarak yasak 

bölgelerden geçerken izin almaları gereken kurum aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Tarım il müdürlükleri 

B) Tarım ilçe müdürlükleri 

C) Denizcilik müsteĢarlığı 

D) Su ürünleri hali 

E) Balıkçılık kooperatifi 

 

7) Karaya çıkan su ürünlerini kontrol etmek ve kayıt altına almak için kurulmuĢ sistem 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) GĠS 

B) VMS 

C) SUBĠS 

D) FMC 

E) Balıkçılık Kooperatifi 

 

8) Seyir defteri tutmak hangi tekneler için zorunludur? 

A) Tüm tekneler 

B) 12 m’den büyük tekneler 

C) 12 m’den küçük tekneler 

D) Motorsuz tekneler 

E) Motorlu tekneler 

 

9) AĢağıdakilerden hangisi SUBĠS modüllerinden değildir? 

A) Av bilgileri 

B) SatıĢ bildirimi 

C) Tekne ruhsat tezkeresi 

D) Denetim 

E) Personel ruhsat tezkereleri 
 

10)  AĢağıdaki liman/barınaklardan hangisi Ege Denizi’nde karaya çıkıĢ noktalarından biri 

değildir?  

A) Enez Limanı 

B) Foça Balıkçı Barınağı 

C) Babakale Balıkçı Barınağı 

D) TaĢucu Limanı 

E) Bozburun Balıkçı Barınağı 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

 

 

Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında mevzuata uygun olarak balıkhaneler ve 

satıĢ yerlerinde yapılan denetimler; balıkhaneler ve satıĢ yerlerinin özellikleri fiziksel ve 

teknik altyapıları, çalıĢma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız. 

 

 

 

 

 

Bulunduğunuz bölgedeki su ürünleri toptan satıĢ yerine giderek; 

 Balıkhanelerin özellikleri, 

 Balıkhanelerin fiziksel Ģartları, 

 Balıkhanelerin teknik altyapısı, 

 Balıkhanelerin çalıĢma yöntemleri ve denetimleri hakkında bilgi alarak 

gözlemlerinizi bir kompozisyon hâlinde yazınız. 

 

2. BALIKHANELER VE SATIġ YERLERĠ 
 

Balıkhaneler, su ürünlerinin açık artırma ile toptan satıĢı, muhafazası, kalite ve sağlık 

kontrolünün yapıldığı yerlerdir. Balıkhaneler, belediyelerle gerçek veya tüzel kiĢiler 

tarafından kurulur ve iĢletilir. Balıkhanelerde, belediyeler tarafından alınacak ücretin miktarı 

satıĢ bedelinin %3'ünü geçemez. Bunun dıĢında her ne ad altında olursa olsun baĢka bir 

resim ve ücret alınmaz. Balıkhanelerin kuruluĢ ve iĢletme esasları, BaĢbakanlık, ĠçiĢleri, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının görüĢü alınarak çıkarılacak bir yönetmelikle 

belirlenir. 

 

2.1. Balıkhanelerin KuruluĢ Yerlerinin Özellikleri 
 

Balıkhaneler, imar planında belirlenmiĢ ve bu amaçla tahsis edilmiĢ alanlarda kurulur. 

Ġmar planı yoksa veya mevcut planda su ürünleri hali için ayrılmıĢ bir alan bulunmuyorsa 

Bakanlığın olumlu görüĢü alınarak belediyelerce alıcı ve satıcı için uygun altyapıların 

oluĢturulduğu yerlerde kurulur. 

 

Sürünleri hali, mesken, iĢyeri ve zaralı madde üreten tesiler ve benzeri yerlere yakın 

alanlarda kurulamaz. Bu amaç için oluĢturulan sağlık koruma bandı ilgili Ġmar 

müdürlüğünce korunur. Su ürünleri hali belediyeler ve gerçek veya tüzel kiĢiler tarafından 

kurulur. Su ürünleri hali tercihen deniz veya göl kenarlarına kurulur. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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2.1.1. Balıkhanelerin ÇalıĢma Ġzni 
 

Su ürünleri kurmak üzere izin belgesi alan belediyeler, gerçek ve tüzel kiĢiler çalıĢma 

izni alabilmek için kuruluĢ izin belgesi ve aĢağıdaki belgelerle birlikte ilgili valiliğe 

müracaat etmek zorundadır. 

 

 Noter onaylı çalıĢma sözleĢmeleri 

 Hakem kurulunun oluĢturulduğuna dair belge 

 Devamlı olarak 50 kiĢi veya 50 kiĢiden fazla iĢçi çalıĢtırılması hâlinde, noter 

onaylı tabib ve yardımcı sağlık personeli sözleĢmesi 

 1475 sayılı ĠĢ Kanununun 74 ncü maddesi gereğince alınan iĢletme belgesi 

 Ġtfaiye müdürlüğünden alınan olur belgesi 

 Tehlike analiz ve kritik kontrol noktası planı 

 Bakanlıkça belirlenmiĢ olan standart kara uygunluğunu gösterir su, buz 

analizleri raporları ve analiz planı 

 

2.1.2. Balıkhanelerin Altyapı, Fiziksel, Teknik ve Hijyenik Ünite ve Özellikleri 
 

Su ürünleri hâlinde bulunması gereken asgari üniteler ve bunların özellikleri aĢağıda 

belirtilmiĢtir. 

 

 Ürün kabül alanı: Su ürünleri haline ilk ürün giriĢinde gerkli teknik, sağlık, 

hijyen ve av yasakları kontrollerinin ve ilgili kayıtların yapılabilmesi için 

tamamen kapalı bir mekân olarak inĢaa edilmiĢ, yeterli kapasitede, ihtiyaca 

uygun yapıda boĢaltma rampası bulunan ve iĢ akıĢına uygun olarak müzayede 

alanına kontrollü giriĢ yapabilen ürün kabül ünitesi veya üniteleri olmalıdır. 

 Soğuk muhafaza odası: Su ürünleri halinde, gelen ürünlerin satıĢ veya 

organoleptik muayene(cisimlerin duyu organlarını uyarıcı özelliği ile muayene) 

öncesi bekletildiği ve ürünlere buz ilavesi yapılabileceği 0° +4°C arasında 

soğutma kapasitesine sahip muhafaza odaları yer almalıdır. 

 Müzayede alanı: Günlük su ürünleri giriĢ kapasitesine göre alıcı, satıcı, satıĢı 

yöneten yetkililere kolaylık sağlayacak hacimde dizayn edilmiĢ satıĢ alanlarıdır. 

Bu alanların ürünlerin yerle temasını önleyecek hijyenik Ģartları sağlayacak 

Ģekilde yükseltileri olmalıdır. 

 Ġdari ünite: ĠĢletmeci ve idari personelin kullanımına ayrılan yerler olmalıdır. 

 Hakem Kurulu bürosu: Hakem Kurulunun çalıĢma ve toplantılarının 

yapılacağı büro hizmetleriyle desteklenmiĢ bir yer tahsis edilmelidir. 

 Denetim ve kontrol ünitesi: Denetleyici ve kontrolörlerin hizmetlerini yerine 

getirebilmeleri amacıyla yeterli sayı ve büyüklükte, gerekli donatımları 

sağlanmıĢ bürolar bulunmalıdır. 

 Sosyal üniteler: Sosyal ihtiyaçları ( lokanta, tuvalet, soyunma odaları banyo 

vb.) karĢılamak üzere tahsis edilmiĢ alanlar olmalıdır. 

 Değerlendirme ve paketleme ünitesi: Su ürünleri halinde ürünle ilgili olarak 

kesme, iç organlarını alma, temizleme, yıkama gibi iĢlemlerin yapılacağı ve 

ürünlerin paketleneceği bir değerlendirme ve paketleme ünitesi, paketleme ve 

ambalaj malzemelerinin depolanacağı bir yer olmalıdır. Su ürünleri halinde 
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paketleme ve değerlendirme yapılmayacak ise baĢvuruda bu durum beyan edilir 

ve bu ünite aranmaz. 

 Soğuk muhafaza üniteleri: Su ürünlerinin, satıĢ iĢlemleri dıĢında veya 

değerlendirme ve paketleme sonrası muhafazalarına imkân verebilen uygun 

teknik ve hijyen Ģartlarına sahip soğuk muhafaza odaları olmalıdır. Bu odaların 

fiziki büyüklüğü, muhafaza edilen ürün miktarı ile uyumlu ve ürün formuna 

göre uygun soğutma sistemine sahip olmalıdır. Bu ünite; kolayca temizlenip 

dezenfekte edilebilen, suyun kolayca drenajını sağlayacak veya suyu tahliye 

edecek teçhizatla donatılmıĢ, rahat hareket edilebilen, kaymaz bir zemine sahip 

olmalıdır. Soğuk muhafaza odalarının kolayca okunabilecek bir yerinde sıcaklık 

göstergeleri bulunmalıdır.  

 Buz imal ünitesi: Su ürünleri halinde su ürünlerinin soğuk muhafazasında 

birim ürün ağırlığa karĢılık 1/3 oranında buz kullanılması gerektiğinden uygun 

kapasitede, Bakanlıkça belirlenmiĢ olan kriterlere uygun su veya deniz 

suyundan imal edilecek buz üretimine ve dağıtımına imkân sağlayan buz üretim 

ünitesi olmalıdır. Buzun dıĢarıdan temin edilmesinin gerektiği durumlarda buz 

Bakanlıkça onaylanan buz üretim yerlerinden alınmalıdır. 

 Perakende satıĢ ünitesi: Su ürünleri halinde, perakende satıĢ yapılacak ise su 

ürününün toptan satıĢının yapıldığı müzayede alanından bağımsız olarak 

doğrudan tüketiciye sunulmak üzere bu Yönetmelik’in 26’ncı maddesinde 

öngörülen teknik ve hijyenik Ģartları taĢıyan, bir ünite oluĢturulabilir. 

 Ambalaj malzemeleri odası: Ürünün paketlenmesi, ambalajlanması ve 

taĢınması için kullanılan malzemelerin hijyenik Ģartlarda muhafaza edildiği bir 

yer olmalıdır. 

 Alet ekipman yıkama ve dezenfeksiyon bölümü: Su ürünleri halinde, ürün ile 

temas hâlinde bulunan alet, ekipman, malzeme gibi teçhizatların temizliği ve 

dezenfeksiyonu için soğuk/sıcak su bağlantısına sahip olan ve temizlik 

maddeleriyle dezenfektanların muhafaza edildiği bölümle iliĢkili ayrı bir alan 

bulunmalıdır. 

 Arıtım ünitesi: Atık ve artıkların çevre ve toplum sağlığına zarar vermeyecek 

Ģekilde yok edilmesini, bertaraf ve tahliye edilmesini sağlayacak bir sistem 

kurulmuĢ olmalıdır. 

 Otopark: Su ürünlerinin nakliyesinde kullanılan araçların ve diğer özel 

araçların park edebilmesi, iĢlevlerini yerine getirebilmesi için yeterli büyüklükte 

bir otopark yeri yapılmalıdır. Su ürününü nakleden araçlar hal çevresinde, 

geliĢigüzel yerlerde bulundurulamaz. 

 Yardımcı üniteler: Su ürünleri halinde gerekirse aĢağıdaki yardımcı üniteler de 

oluĢturulabilir. 

  Laboratuvar 

  HaberleĢme Merkezi 

  Toplantı ve Eğitim Merkezi 

  Bakım Onarım Atölyesi 

  Banka ġubesi 

  Güvenlik Birimi 

  Sağlık Merkezi 
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2.1.3. Balıkhanelerin Asgari Fiziksel ve Altyapı ġartları 
 

Balıkhanelere çalıĢma izni verilmesi için balıkhanelerde bulunması gereken asgari 

fiziksel ve altyapı Ģartları Ģunlardır: 

 

 Çevre düzenlemesi yapılmıĢ olmalıdır. 

 Çevresi en az 1,5 metre yüksekliğinde duvar veya korunak ile çevrilmiĢ 

olmalıdır. Bu yapılar deniz alanına veya gemi boĢaltma alanına doğru aranmaz. 

 Kapalı bir mekân olarak inĢa edilmeli ve uygun bir havalandırma sistemine 

sahip olmalıdır. 

 Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda, istenilen Ģartlara uygun 

bulunmayıp çalıĢmasına izin verilmemesi hâlinde, kapatma iĢleminin 

uygulanmasına imkân verecek bir yapıda olmalıdır. 

 OluĢan atık ve artıkların hijyenik Ģartlara uygun bir Ģekilde çevre ve toplum 

sağlığına zarar vermeden izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanmalıdır. 

 ġoklama ve donmuĢ muhafaza üniteleri varsa bu ünitelere ait sürekli sıcaklık 

kaydı veren sistem bulunmalıdır. 

 ÇalıĢma Ģartlarına uygun, gün ıĢığına eĢ değer aydınlatma sistemine sahip 

olmalıdır. 

 Tavan, duvarlar ve zemin arasında tam birleĢim sağlanmalıdır. Tavan kısmı 

kapalı ve akmayacak düzgün bir yüzeyde örtülü bulunmalı, yağmur suları 

kapatılmıĢ bir sistem içerisinde tahliye edilmelidir. 

 Duvarlar su geçirmeyen, pürüzsüz, kolaylıkla temizlenebilir ve dezenfekte 

edilebilir nitelikte olmalıdır. 

 Zemin, suyu emmeyen, geçirmeyen ve kolaylıkla yıkanabilir, temizlenebilir ve 

dezenfekte edilebilir nitelikli bir yapıya sahip olmalı ve atık suların uygun 

olarak tahliyesine imkan sağlayan bir düzenekle donatılmıĢ su tahliye sistemi 

bulunmalıdır. 

 Kapı ve pencere çerçeveleri dayanıklı, paslanmaz materyalden yapılmalı, dıĢ 

pencerelerin tamamı sinek, haĢere ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek 

Ģekilde tel ile kapatılmıĢ olmalıdır. 

 Ürün giriĢ ve çıkıĢ kapıları mutlaka ayrı olmalı, ihtiyaca uygun sayıda boĢaltma 

ve yükleme rampası bulunmalıdır. 

 ÇalıĢan personel için doğrudan doğruya müzayede alanına, değerlendirme, 

paketleme, soğuk muhafaza ve buz imal ünitelerine açılmayan duĢ, tuvalet ve 

soyunma odaları bulunmalıdır. Soyunma odalarında, çalıĢan her kiĢiye iki 

bölümlü soyunma dolapları tahsis edilmelidir. 

 Yeteri kadar sifon ve lavabo ile donatılmıĢ sıhhi tesisata sahip olmalı, 

lavabolarda elle kumanda edilmeyen musluklar kullanılmalı ve bu lavabolar 

gerekli temizlik ve dezenfekte maddeleri ile tek kullanımlık kâğıt havlularla 

donatılmalıdır. 

 Görülebilir yerlerde, okunaklı ve belirgin bir biçimde, “Sigara içmek, yerlere 

tükürmek, yemek ve içmek yasaktır.” gibi ikaz edici yazı ve levhalar 

bulundurulmalıdır. ÇalıĢan personeli yönlendirici ve eğitici teknik ve hijyen 

kurallarını gösterir, görsel ve yazımsal uyarıcılar bulunmalıdır. 
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 Bakanlıkça belirlenmiĢ olan standartlara uygun, yeterli miktarda içme suyu veya 

temiz deniz suyu sağlayan bir sistem bulunmalıdır. 

 Çöplerin, atıkların ve tüketime uygun olmayan su ürünlerinin konulması için su 

geçirmez, paslanmaz, kolay temizlenir ve dezenfekte edilir nitelikte ve özel 

iĢaretli kapalı tutulabilir, taĢıma araçları bulundurulmalıdır. Çöp ve atıklar her 

çalıĢma günü sonunda uzaklaĢtırılamıyorsa bunların konulması için bir soğuk 

oda bulundurulması zorunludur. 

 Satılacak ve sergilenecek su ürünleri için yeterli miktarda ve uygun nitelikte, 

plastik ve strafor muhafaza kapları kullanılmalıdır. Ürünün özelliğine göre bir 

kullanımlık olmak üzere diğer materyalden yapılan muhafaza kapları da 

kullanılabilir. Muhafaza kapları plastik veya paslanmaz materyalden yapılmıĢ, 

kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir uygun yükselticiler/paletler 

üzerinde sergilenmelidir. 

 

2.2. SatıĢ Yerlerinin Özellikleri 
 

SatıĢ yerleri, Yönetmelikte tanımı yapılmıĢ ve Yönetmelikte yer alan Ģartlara uygun su 

ürünlerinin kontrollü olarak toptan ve perakende satıĢının yapıldığı yerlerdir.  

 

Su ürünleri toptan satıĢ merkezinin kurulmasında aranan asgari Ģartlar 

Ģunlardır: 

 

 Su ürünleri toptan satıĢ merkezi öncelikle, imar planlarında bu amaçla tahsis 

edilmiĢ alanlarda kurulur. Ġmar planı yoksa veya mevcut planda su ürünleri 

toptan satıĢ merkezi için ayrılmıĢ bir alan bulunmuyorsa Bakanlığın olumlu 

görüĢü alınarak belediyelerce alıcı ve satıcı için uygun altyapıların 

oluĢturulduğu yerlerde kurulur. 

 Balıkçı barınaklarına ait imar planları yapılmıĢ ve bu imar planında da bu 

amaçla yer ayrılmıĢsa buralarda kurulur. 

 Su ürünleri toptan satıĢ merkezi tercihen deniz veya göl kıyısında kurulur. 

 

2.2.1. SatıĢ Yerlerinin KuruluĢ Ġzni 
 

Su ürünleri toptan satıĢ merkezi belediyeler ve gerçek veya tüzel kiĢiler tarafından 

kurulur. Su ürünleri toptan satıĢ merkezi kuruluĢ izni almak isteyenler aĢağıdaki bilgi ve 

belgeleri ibraz etmek Ģartıyla merkezin kurulacağı yerdeki Valiliğe müracaat etmek 

zorundadırlar. 

 

Toptan satıĢ merkezi, belediye sınırları ve mücavir alanları içinde kalıyorsa belediye, 

belediye sınırları ve mücavir alan dıĢında kalıyorsa ilgili Valiliklerce onaylanmıĢ merkezin 

kuruluĢ yerini gösteren ölçekli plan, 

 

Merkeze ait tüm teknik, sosyal ve benzeri ünitelere ait bölümleri içeren detaylı 2 suret 

mimari proje,  
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Su ürünleri toptan satıĢ merkezinde 24 saatte iĢlem görecek toplam ürün miktarını ve 

toptan satıĢ merkezinde yer alan ünitelerin, makine ve teçhizatın kapasitelerini belirten rapor, 

 

Kanalizasyon bulunmayan yerlerde Lağım Mecrası ĠnĢası Mümkün Olmayan Yerlerde 

Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmıĢ foseptik detay 

projesi, foseptikten sonra atık suyun ne Ģekilde izale edileceği, sızdırma yapılacaksa projesi, 

kullanma suları ile yağıĢ sularının toplanması ve izalesi ile ilgili proje ve açıklama raporu, 

 

Gerektiğinde bunların dıĢında Bakanlıkça ihtiyaç duyulabilecek ilave bilgi ve belgeler. 

 

Bu bilgi ve belgeler Ġl Müdürlüğü tarafından Ġl Sağlık Müdürlüğünün iĢtiraki ile 

incelenir. Uygun görülenlere Valiliklerce kuruluĢ izni verilir. KuruluĢ izni 2 yıl geçerlidir. 

Valilik uygun gördüğü takdirde bu süre 1 yıl uzatılabilir. 

 

2.2.2. SatıĢ Yerlerinin ÇalıĢma Ġzni 
 

ÇalıĢma izni almak isteyenler kuruluĢ izin belgesi ile birlikte aĢağıdaki bilgi ve 

belgeleri ibraz etmek Ģartıyla Ġl Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar. 

 

 Bakanlıkça yayınlanmıĢ olan standartlara uygunluğunu gösterir su, buz analiz 

raporları ve su planı 

 Ürün akıĢ planı 

 Devamlı olarak 50 veya 50 kiĢiden fazla iĢçi çalıĢtırılması durumunda noter 

onaylı tabip ve yardımcı sağlık personeli sözleĢmesi 

 ĠĢletme müdürü ve su ürünleri kalitesinden sorumlu yönetici ile yapılmıĢ noter 

onaylı sözleĢmeler 

 1475 sayılı ĠĢ Kanunu’nun 74’üncü maddesi gereğince alınan iĢletme belgesi 

 Yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığına dair Ġtfaiye 

Müdürlüğünden alınan belge 

 Gerektiğinde bunların dıĢında ihtiyaç duyulabilecek ilave bilgi ve belgeler 

 

Yukarıda belirtilen belgeler Ġl Müdürlüğü tarafından Ġl Sağlık Müdürlüğünün iĢtiraki 

ile bu Yönetmelikte yer alan asgari fiziksel ve altyapı Ģartları ve diğer hususlar açısından 

incelenir ve uygun bulunanlara Valiliklerce çalıĢma izni verilir. 

 

2.2.3. SatıĢ Yerlerinin Asgari Bulunması Gereken Üniteleri ve Özellikleri 
 

Su ürünleri toptan satıĢ merkezinde bulunması gereken asgari üniteler ve bunların 

özellikleri aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

 Ürün kabul alanı: Su ürünleri toptan satıĢ merkezinde yeterli kapasitede, 

tamamen kapalı bir mekân olarak inĢa edilmiĢ, ilk ürün giriĢinde gerekli 

kontrollerin ve kayıtların yapılabildiği ürün kabul ünitesi olmalıdır. 

 Müzayede alanı: Günlük su ürünleri giriĢ kapasitesine göre satıĢ sırasında, 

gerek alıcı ve satıcıya gerekse satıĢı yöneten yetkililere kolaylık sağlayacak 
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büyüklükte, tüm kullanım alanları geri dönüĢe ve çakıĢmaya engel olacak 

Ģekilde dizayn edilmiĢ müzayede alanı yer almalıdır. 

 Ġdari ünite: Ġdari hizmetleri yürütmek üzere iĢletmeci, idari personel ve hakem 

kurulunun kullanımına ayrılan büroların yer aldığı bir ünite olmalıdır. 

 Denetim ve kontrol ünitesi: Toptan satıĢ merkezinde denetim ve kontrol 

hizmetlerini yerine getiren yetkililerin ve kontrolörlerin kullanımına verilmek 

üzere gerekli donanımları sağlanmıĢ bir ünite bulunmalıdır. 

 Sosyal üniteler: Görevli personel ile alıcı ve satıcı konumunda olan kiĢilerin 

yararlanacakları tuvalet, lavabo, banyo, soyunma odaları, lokal, lokanta gibi 

sosyal ihtiyaçları karĢılamak üzere tahsis edilmiĢ alanlar olmalıdır. 

 Buz imal veya muhafaza ünitesi: Uygun kapasitede, Bakanlıkça belirlenmiĢ 

kriterlere uygun su veya deniz suyundan imal edilecek buz üretimine ve 

muhafazasına imkân sağlayan buz üretim ünitesi olmalıdır. Buz dıĢarıdan temin 

edilecekse uygun yapıda ve Ģartlarda buz muhafaza ünitesi bulunmalıdır. Buz 

Bakanlıkça belirlenmiĢ buz üretim yerlerinden alınmalıdır. 

 Perakende satıĢ ünitesi: Su ürünlerini doğrudan tüketiciye sunmak üzere bu 

Yönetmelik’in 26’ncı maddesinde belirtilen Ģartları sağlayan sabit perakende 

satıĢ üniteleri oluĢturulabilir. 

 Ambalaj malzemeleri odası: Ürünün paketlenmesi, ambalajlanması ve 

taĢınması için kullanılan malzemelerin hijyenik Ģartlarda muhafaza edildiği bir 

yer olmalıdır. 

 Yardımcı üniteler: Su ürünleri toptan satıĢ merkezlerinde gerekirse yardımcı 

üniteler de oluĢturulabilir. 

 

2.2.4. SatıĢ Yerlerinin Asgari Fiziksel ve Altyapı ġartları 
 

ÇalıĢma izni verilmesi için su ürünleri toptan satıĢ merkezinde bulunması gereken 

asgari fiziksel ve altyapı Ģartları aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

 Çevre düzenlemesi yapılmıĢ olmalıdır. 

 Çevresi duvar veya korunak ile çevrilmiĢ olmalıdır. Bu yapılar deniz veya göl 

alanına doğru aranmaz. 

 Kapalı bir mekân olarak inĢa edilmeli, uygun aydınlatma ve havalandırma 

sistemine sahip olmalıdır. 

 OluĢan atık ve artıkların hijyenik Ģartlara uygun bir Ģekilde çevre ve toplum 

sağlığına zarar vermeden izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanmalıdır. 

 Tavan, duvarlar ve zemin arasında tam birleĢim sağlanmalıdır. Tavan kısmı 

kapalı ve akmayacak düzgün bir yüzeyle örtülü bulunmalı, yağmur suları 

kapatılmıĢ bir sistem içerisinde tahliye edilmelidir. 

 Duvarlar su geçirmeyen, pürüzsüz, kolaylıkla temizlenebilir ve dezenfekte 

edilebilir nitelikte olmalıdır. 

 Zemin, suyu emmeyen, geçirmeyen ve kolaylıkla yıkanabilir, temizlenebilir ve 

dezenfekte edilebilir yapıya sahip olmalı ve atık suların uygun olarak 

tahliyesine imkan sağlayan bir düzenekle donatılmıĢ bir su tahliye sistemi 

bulunmalıdır. 
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 Kapı ve pencere çerçeveleri dayanıklı paslanmaz materyalden yapılmalı, dıĢ 

pencerelerin tamamı sinek, haĢere ve kemiricilerin içeri girmesini engelleyecek 

Ģekilde tel ile kapatılmıĢ olmalı, ürün giriĢ ve çıkıĢ kapıları mutlaka ayrı 

olmalıdır. 

 ÇalıĢan personel için duĢ, tuvalet ve soyunma odaları bulunmalı, bunlar 

doğrudan doğruya müzayede alanına, buz imal/muhafaza ünitelerine ve 

perakende satıĢ yerlerine açılmamalıdır. Soyunma odalarında, çalıĢan her kiĢiye 

iki bölümlü soyunma dolapları tahsis edilmelidir. 

 Yeteri kadar sifon ve lavabo ile donatılmıĢ sıhhi tesisata sahip olmalı, 

lavabolarda elle kumanda edilmeyen musluklar kullanılmalı ve bu lavabolar 

gerekli temizlik ve dezenfekte maddeleri ile tek kullanımlık kağıt havlularla 

donatılmalıdır. 

 Varlığı arzu edilmeyen veya bulundurulmasına izin verilmeyecek; böcekler, 

kemirgenler, kuĢlar gibi hayvan ve haĢerelere karĢı uygun koruyucu 

düzeneklerle donatılmıĢ olmalı, bunlara iliĢkin planlanmıĢ mücadele 

programları bulunmalı ve uygulanmalıdır. 

 Görülebilir yerlerde çalıĢan personeli yönlendirici ve eğitici teknik ve hijyen 

kurallarını gösterir, görsel ve yazımsal uyarıcılar bulunmalıdır. 

 Bakanlıkça belirlenmiĢ standartlara uygun, yeterli miktarda içme suyu veya 

temiz deniz suyu sağlayan bir sistem bulunmalıdır. 

 Çöplerin, atıkların ve tüketime uygun olmayan su ürünlerinin konulması için su 

geçirmez, paslanmaz, kolay temizlenir ve dezenfekte edilir nitelikte ve özel 

iĢaretli kapalı tutulabilir, taĢıma araçları bulundurulmalıdır. Çöp ve atıklar her 

çalıĢma günü sonunda uzaklaĢtırılamıyorsa bunların konulması için bir soğuk 

oda bulundurulması zorunludur. 

 Satılacak ve sergilenecek su ürünleri için yeterli miktarda ve uygun nitelikte, 

plastik ve strafor muhafaza kapları kullanılmalıdır. Ürünün özelliğine göre bir 

kullanımlık olmak üzere diğer materyalden yapılan muhafaza kapları da 

kullanılabilir. Bu muhafaza kapları plastik veya paslanmaz materyalden 

yapılmıĢ, kolay temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir uygun 

yükselticiler/paletler üzerinde sergilenmelidir. 

 Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda istenilen Ģartlara uygun 

bulunmayıp çalıĢmasına izin verilmemesi halinde, kapatma iĢleminin 

uygulanmasına imkân verecek bir yapıda olmalıdır. 

 

2.2.5. SatıĢ Yerlerinin Asgari Teknik ve Hijyenik ġartları 
 

ÇalıĢma izni almıĢ Su Ürünleri Toptan SatıĢ Merkezinde çalıĢma esnasında uyulması 

gereken asgari teknik ve hijyen Ģartları aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 

 Su ürünleri toptan satıĢ merkezi, su ürünlerinin satıĢı, muhafazası, gerektiğinde 

değerlendirilmesi ve paketlenmesi amaçlarına yönelik olarak kullanılmalıdır. 

 Su ürünleri toptan satıĢ merkezinde hiçbir Ģekilde yazıhane önünde, içinde, 

müzayede alanında veya satıĢla ilgili bölümün herhangi bir yerinde baĢ kesme, 

iç organ alma, temizleme, yıkama, buz kırma iĢlemleri yapılmamalıdır. Bu 

iĢlemler bu amaçla merkez içinde ayrılan yerlerde yapılmalıdır. 
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 Su ürünleri toptan satıĢ merkezi içinde tahta kasa veya doğrudan ürünlerle 

temas eden yerlerde, alet ve ekipmanlarda tahtadan üretilmiĢ malzemeler 

kullanılmamalıdır. Ürünün özelliğine göre bir kullanımlık olmak üzere diğer 

materyalden yapılan muhafaza kapları da kullanılabilir. 

 Su ürünlerinin muhafaza edildiği her kapta ancak tek tür su ürünü 

bulundurulmalıdır. 

 Plastik kasaların iç ve dıĢ yüzeyleri, her satıĢ sonrası ve her kullanım öncesi 

uygun kullanım suyu ile yıkanarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

 Ürünlerin canlı olarak muhafaza edildiği durumlarda, en iyi yaĢamsal ortamı 

sağlayacak Ģekilde, portatif stok düzenekleri, uygun kullanma suyu kriterlerine 

sahip, durgun olmayan, akıĢkan sistemli temiz su ile beslenmelidir. Bu sistemin 

uygun tahliyesi olmalıdır. 

 Çıkardıkları egzoz gazının, su ürünlerinin kalitesini etkilemesine neden 

olabilecek araçların dolaĢımına ve faaliyetine izin verilmemelidir. 

 Su ürünleri toptan satıĢ merkezinin iĢ öncesi ve sonrası temizliği, bir temizlik 

planı doğrultusunda düzenli olarak, uygun maddelerle yapılmalı ve bunlara 

iliĢkin kayıtlar tutulmalıdır. 

 Su ürünleri toptan satıĢ merkezinde yer tahsisi yapılmıĢ olan yazıhane sahipleri 

de dâhil çalıĢan tüm personel önlük ve çizme giymeli, kendisini tanımlayacak 

bilgilerinin yer aldığı ve iĢletmeci tarafından düzenlenmiĢ olan kimlik kartı 

taĢımalıdır. 

 Su ürünleri toptan satıĢ merkezine, görevli olanlar dıĢında giriĢ çıkıĢlar kontrol 

altında tutulmalı, bu kiĢilerin giriĢlerinde hijyenik Ģartlar sağlanmalıdır. 

 Tüm çalıĢanlar ve iĢçiler için iĢe baĢlamadan önce bir sağlık kurumundan alınan 

ve su ürünleri tesislerinde çalıĢabilir ifadesinin yer aldığı sağlık raporu aranır. 

ÇalıĢanların periyodik sağlık kontrolleri, ilgili mevzuatına göre yapılarak sağlık 

karnelerine iĢlenir. 

 Üstü açık kara vasıtaları ile taĢınan ve her türlü kontaminasyon riski olan 

ürünlerin su ürünleri toptan satıĢ merkezine giriĢine izin verilmemelidir. 

 Ürün boĢaltma iĢlemleri hızlı bir Ģekilde yürütülmeli ve kullanılan ekipmanlar 

temizlenmesi ve dezenfeksiyonu kolay olan bir materyalden yapılmıĢ olmalı ve 

uygun Ģartlar altında muhafaza edilmelidir. 

 Kullanılan tüm alet ve ekipman sağlığa uygun, kolay temizlenebilir ve 

dezenfekte edilebilir, pürüzsüz, paslanmayan ve kontaminasyona yol açmayan 

malzemeden yapılmıĢ olmalı, daima temiz bulundurulmalıdır. Tüm malzemeler, 

alet ve ekipmanlar ısı, buhar, asit, alkali, tuz gibi maddelere dayanıklı olmalıdır. 

 Bakanlıktan üretim izni almıĢ materyalden yapılmıĢ ambalaj malzemeleri 

kullanılmalıdır. 

 

2.2.6. Ürün GiriĢi, SatıĢı ve ÇıkıĢı 
 

Su ürünleri toptan satıĢ merkezine su ürünlerinin giriĢinde Yönetmelik’in 13’üncü, 

çıkıĢında ise 16’ncı maddesi hükümleri uygulanır. 

 

Toptan satıĢ merkezine giriĢ yapan su ürünlerinin satıĢı müzayede alanı içerisinde 

canlı, taze soğutulmuĢ olarak açık artırma veya gerektiğinde pazarlık usulüyle yapılır. Bu 
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satıĢ iĢlemi su ürünleri toptan satıĢ merkezi iĢletme müdürü tarafından, eğer satıĢ merkezi 

belediye tarafından iĢletiliyorsa belediye yetkilisi veya yetki verilen Ģahıs tarafından yapılır. 

 

SatıĢlar su ürünlerinin türlerine bağlı olarak adet, kilo, kasa, kutu, sepet gibi ölçüler 

baz alınarak yapılır. Ürünler satıĢ merkezinde giriĢ sırasına göre satıĢa sunulur. SatıĢ 

esnasında, tartı ve sayımda mal sahibi ve alıcının kontrolü esastır. 

 

Sahibi bulunmayan veya el konulan avlanması yasak su ürünlerinin satıĢında 1380 

sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. 

 

Su ürünleri, iĢletmeci tarafından belirlenen ve ilan edilen saatler dıĢında satılamaz. 

Ürünlerin satıĢ saatleri dıĢında soğuk muhafaza ünitelerinde bulundurulması zorunludur. 

 

SatıĢ sonrası ürüne ait fatura veya sevk irsaliyesi kesilerek ilk nüshası alıcılara verilir. 

Faturası veya sevk irsaliyesi bulunmayan ürünlerin merkezden çıkarılmasına izin verilmez. 

Satılan su ürünlerinin en kısa zamanda satıĢ merkezi dıĢına çıkarılması zorunludur. 

 

Resim 2.1:Ürün giriĢ satıĢ ve çıkıĢ noktalarındadenetim 

 

Resim 2.2: Ürün giriĢ, satıĢ ve çıkıĢ noktalarında denetim 

2.3. Perakende SatıĢ Yerleri 
 

 Su ürünleri; alıĢveriĢ merkezleri, balık satıĢ amaçlı dükkânlar gibi sabit 

perakende satıĢ yerleri ile sabit olmayan, semt pazarları gibi belirli zamanlarda 

kurulan perakende satıĢ yerleri dıĢında doğrudan tüketiciye satılamaz. 
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 Ürünlerin olumsuz çevre Ģartlarından etkilenmesini önleyecek donanıma sahip 

sürekli soğutmalı araçlar dıĢındaki seyyar satıĢ araçları kullanılarak perakende 

satıĢ yapılamaz. 

 Perakende satıĢ yerlerinde, satılan ve sergilenen ürünlerin toptan satıĢ 

yerlerinden, nakil ve sağlık koĢullarının kontrol edilerek geldiğini gösterir 

belgeler ile MenĢe Belgesi’nin ve istenildiğinde yetkililere gösterilmek üzere 

toptan satıĢ yeri çıkıĢ faturalarının da bulundurulması zorunludur. 

 

2.3.1. Perakende SatıĢ Yerlerinin Teknik ve Hijyen ġartları 
 

Perakende satıĢ yerleri aĢağıdaki teknik ve hijyen Ģartlarını taĢımalıdır. 

 

 Duvarlar su geçirmeyen, pürüzsüz, kolaylıkla temizlenebilir ve dezenfekte 

edilebilir nitelikte olmalı ve sürekli temiz tutulmalıdır. Zemin; su geçirmez, 

yıkanabilir, kırık veya çatlak oluĢturmayan, temizlik ve dezenfeksiyona uygun 

malzemeden yapılmıĢ ve sıvı atıkların akabilmesi için yeterli eğim ve drenaja 

sahip olmalıdır. 

 SatıĢ yerinde, uygun havalandırma sağlanmalı ve bu yer, gün ıĢığına eĢ değer 

bir Ģekilde aydınlatılmalıdır. Aydınlatma su ürününün doğal rengini 

değiĢtirmeyecek özellikte olmalıdır. 

 Tuvaletler ürünlerin satıĢa sunulduğu, sergilendiği, ambalâjlandığı alanlara 

doğrudan açılmayacak Ģekilde yapılmıĢ olmalı ve bu yerlerde, lâvabo, 

sıcak/soğuk su tertibatına sahip elle kumanda edilmeyen musluk, sıvı sabun ve 

tek kullanımlık kâğıt havlu bulunmalıdır. 

 ÇalıĢma alanına yakın yerde el temizliği ve dezenfeksiyonunun yapılabileceği 

sıcak/soğuk su tertibatlı, elle kumanda edilmeyen musluğa sahip lâvabo 

bulunmalı, bu alanda sıvı sabun ve tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalıdır. 

 Perakende satıĢ yerlerinde mutlak suretle soğuk muhafaza odaları bulunmalı 

ürünler, sergi ve satıĢ zamanları dıĢında bu odalarda muhafaza edilmelidir. 

 Kullanılan alet ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılabileceği 

yerler tesis edilmiĢ olmalı ve uygun temizlik maddeleri ile dezenfekte 

edilmelidir. Dezenfektan maddeleri, ürünü etkilemeyecek Ģekilde, ayrı bir 

bölümde, kapalı ve kilitli olarak muhafaza edilmelidir. 

 Perakende satıĢ yerlerinde taze ürünler, gün ıĢığından toz ve rüzgârdan koruyan 

kapalı veya yarı kapalı, soğutma sistemli paslanmaz tezgâhlarda ya da 

dolaplarda, 0°C ile +4 °C arasında, nemli ortamlarda sergilenmeli ve satıĢa 

sunulmalı; dondurulmuĢ ve iĢlenmiĢ ürünler ise ürün formuna uygun sıcaklığı 

sağlayacak ortamlarda sergilenmeli ve satıĢa sunulmalıdır. 

 Ön sıralarda yer alan satıĢ tezgâhlarından sadece satıĢ hacmi yüksek hamsi, 

istavrit ve sardalya türlerinin satıĢının yapıldığı satıĢ tezgâhlarının tüketiciye 

bakan bölümü, kullanımda kolaylık sağlayacak, açılıp kapanabilir sistemde 

olabilir. 

 Gün ıĢığından, toz ve rüzgârdan korunmuĢ kapalı mekânlar içerisinde taze su 

ürünlerinin satıĢı ve sergilenmesi ise; 0°C ile +4°C arasında olması Ģartıyla, yarı 

kapalı soğutuculu dolaplar veya paslanmaz tezgâhlar üzerinde buzla soğutularak 

yapılır. 
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 SatıĢ yerleri, ürün kalitesini etkileyebilecek olumsuz çevre koĢullarına karĢı ve 

kontrolsüz fizikî temasları sınırlayıcı, koruyucu donanıma sahip olmalıdır. 

 Sergileme, ambalaj ve benzeri amaçlar için hiçbir Ģekilde ahĢap malzemeler 

kullanılmamalıdır. 

 Kullanılan tüm alet ve ekipman sağlığa uygun, kolay temizlenebilir ve 

dezenfekte edilebilir, pürüzsüz, paslanmayan ve kontaminasyona yol açmayan 

malzemeden yapılmıĢ olmalıdır. 

 SatıĢ sonrası ürünün ambalajlandığı malzemeler, Bakanlıktan üretim izni almıĢ 

ambalaj materyallerinden yapılmıĢ olmalıdır. 

 Su ürünleri satıĢ öncesi, müĢteri isteğine bağlı olarak, kafa ve iç organların 

ayrılması gibi iĢlemlere tabii tutulacaksa, bu gibi iĢlemler ayrı bir bölümde 

hijyenik Ģartlarda yapılmalı, paslanmaz ve dezenfekte edilebilir materyalden 

yapılmıĢ, sıhhi tesisata sahip çalıĢma tezgâhı bulunmalıdır. Bu tezgâhlar sıvı 

atıkların kapalı sistemle tahliyesine imkân verebilecek Ģekilde zemin 

drenaj/tahliye kanalları ile bağlantılı olmalıdır. Ürünler bu tip iĢlemlerden 

hemen sonra temiz içme suyu ile yıkanmalıdır. Ġç organlar ve insan sağlığı için 

tehlike arz edebilecek kısımlar insan tüketimine sunulacak ürünlerden ayrılmalı, 

üstü kapalı, sızdırmaz, paslanmaz, kolay temizlenebilir çöp toplama kaplarında 

bekletilmeli ve günlük olarak satıĢ yerlerinden uzaklaĢtırılmalıdır. Bu kaplar her 

zaman iyice temizlenmeli, gerektiğinde dezenfekte edilmeli ve kontaminasyon 

riski için kaynak teĢkil etmemelidirler. 

 Ürünlerin kalitesinin korunması amacıyla yeterli miktarda ve kalitede buz 

üretilmeli ya da temin edilmeli ve hijyenik kapaklı kaplar içerisinde 

depolanmalıdır. SatıĢ yerlerinde kullanılan su ve buz, içme ve kullanma suyu 

kriterlerine haiz olmalıdır. 

 Perakende satıĢ yerlerinde alıcıların kolayca görebileceği Ģekilde açıklayıcı 

bilgilerin ve tazelik kriterlerinin belirtileceği tablolar bulundurulmalıdır. 

 Sergilenen veya satıĢa sunulan su ürünlerinde, ürünün adını ve fiyatını belirten 

bir etiket bulunmalıdır. Etiketler üzerinde tüketiciyi kandırıcı, yanıltıcı, ibare ve 

hüküm bulundurulamaz. 

 ÇalıĢan personel için bir sağlık kurumundan alınmıĢ sağlık raporu aranır. Bu 

personelin periyodik sağlık kontrolleri ilgili mevzuatına göre yapılarak sağlık 

karnelerine iĢlenir. Bu uygulamalardan iĢyeri sahibi/ yöneticisi sorumludur. 

 Tüm çalıĢanlar genel hijyen kurallarına uygun giyinmiĢ olmalı ve kiĢisel hijyen 

kurallarına uymalıdır. 

 SatıĢ yerinde haĢereler, kemirgenler ve diğer zararlılar sistematik olarak yok 

edilmeli ve bunlara karĢı koruma sağlayan uygun teçhizat bulunmalıdır. 

 SatıĢ yerinde akvaryum canlıları dıĢında, su ürünü ve insanlarla temas 

edebilecek hayvan bulundurulmamalıdır. 

 OluĢan atık ve artıkların hijyenik Ģartlara uygun bir Ģekilde çevre ve toplum 

sağlığına zarar vermeden izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanmalıdır. 

 Ġlk yardım malzemesi bulundurulmalıdır. 
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Resim 2.1: Sabit satıĢ yerlerinin denetimi 

 

Resim 2.2: Sabit satıĢ yerlerinin denetimi 

 

Resim 2.3: Sabit satıĢ yerlerinin denetimi 

2.3.2. Sabit Olmayan Yerlerde Perakende SatıĢ  
 

Semt pazarları gibi belirli zamanlarda kurulan yerlerde perakende su ürünleri satıĢında 

aĢağıdaki Ģartlar aranır. 

 

 Semt pazarlarında su ürünleri satıĢları, çevre Ģartlarından etkilenmeyecek, 

korunaklı ayrı bölümlerde su, elektrik, aydınlatma sistemlerine sahip, zemini 

düzgün alanlarda yapılmalıdır. SatıĢı yapılacak taze su ürünleri, soğutuculu ya 

da buzlu, yarı kapalı ve 0 °C ile +4 °C arasında sıcaklığı sağlayacak ortamlarda 

satıĢa sunulmalıdır. DondurulmuĢ ve iĢlenmiĢ ürünler ise ürün formuna uygun 

sıcaklığı sağlayacak soğutuculu dolaplarda sergilenmeli ve satıĢa sunulmalıdır. 

 Ürünlerin kalitesinin korunması amacıyla, yeterli miktarda ve kalitede buz 

temin edilmeli ve hijyenik kapaklı kaplar içerisinde depolanmalıdır. Kullanılan 

su ve buz, içme ve kullanma suyu kriterlerine haiz olmalıdır. 
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 Bu tür satıĢ yerlerinde, kafa ve iç organların ayrılması gibi kesim ve temizleme 

iĢlemleri yapılmamalıdır. 

 Sergi, ambalaj ve benzeri amaçlar için hiçbir Ģekilde ahĢap malzemeler 

kullanılmamalıdır. 

 SatıĢ sonrası ürünün ambalajlandığı malzemeler, Bakanlıktan üretim izni almıĢ 

ambalaj materyallerinden yapılmıĢ olmalıdır. 

 Sergilenen veya satıĢa sunulan su ürünlerinde ürünün adını ve fiyatını belirten 

bir etiket bulunmalıdır. Etiketler üzerinde tüketiciyi kandırıcı, yanıltıcı, ibare ve 

hüküm bulundurulamaz. 

 Semt pazarlarında su ürünü satanların, genel hijyen kurallarına uygun giyinmiĢ 

ve çalıĢanlarının bir sağlık kurumundan sağlık raporu almıĢ olması gerekir. Bu 

personelin periyodik sağlık kontrolleri ilgili mevzuatına göre yapılarak sağlık 

karnelerine iĢlenir. 

 

Resim 2.4: Sabit olmayan satıĢ yerlerinin denetimi 

2.4. Kontrol ve Denetim 
 

Su ürünleri toptan satıĢ yerlerinin kontrolü ve denetimi, Bakanlık kontrolörleri 

tarafından yapılır. Gerektiğinde bu kontroller ürünün geldiği balıkçı gemisi, teknesi veya 

kara nakil vasıtalarında da yapılır. Belediye yetkili personeli, 1380 sayılı Su Ürünleri 

Kanunu ile kendilerine verilmiĢ olan görevler çerçevesinde Bakanlık kontrolörleri ile birlikte 

toptan satıĢ yerlerini denetlemekle görevli ve yetkilidir. 

 

Su ürünleri toptan satıĢ yerlerinde, çevre sağlığı yönünden, Sağlık Bakanlığının ilgili 

mevzuattan kaynaklanan denetim yetkileri saklıdır. 

 

Su ürünleri sabit perakende satıĢ yerleri, Bakanlık kontrolörleri, Sağlık Bakanlığı 

denetçileri veya Belediye yetkili personeli tarafından denetlenir. Sabit olmayan su ürünleri 

perakende satıĢ yerlerinde ve seyyar yöntemlerle yapılacak satıĢlarda denetim ve kontroller 

ilgili Belediye BaĢkanlıklarınca gerçekleĢtirilir. 

 

Kontrol ve denetimlerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Kontrol amacıyla 

gerektiğinde numune alınıp analiz yapılır veya yaptırılır. Alınan numune için bir bedel 

alınmaz. Su ürünlerinin kalite ve sağlık kontrollerinde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na 

dayanılarak çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır. Denetim ve 

kontrolü yapılan yerin iĢletmecisi veya sorumlusu, kontrolör ve denetimle görevli personele 

her türlü kolaylığı göstermekle istenilen bilgi ve belgeleri vermekle zorunludur. 
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Kontrol ve denetimi yapılan su ürünleri perakende satıĢ yerlerinin bu Yönetmelik 

hükümlerine aykırılığının tespiti hâlinde, eksikliklerin giderilmesi için 15 günlük bir süre 

verilir. Bu süre sonunda, istenilen Ģartları yerine getirmeyenler hakkında 1380 sayılı Su 

Ürünleri Kanunu’na göre iĢlem yapılır. Kontrol ve denetim sonucunda, ürünlerin insan 

sağlığına zarar verecek Ģekilde bozulmuĢ olduğunun tespiti hâlinde, bu Yönetmeliğin 32’nci 

maddesi uygulanır. 

 

Resim 2.5: Su ürünleri satıĢ yerlerinde denetim 

 

Resim 2.6: Su ürünleri satıĢ yerlerinde denetim 

 

Resim 2.7: Su ürünleri satıĢ yerlerinde denetim 

2.4.1. Ġmha 
Ġnsan sağlığına zararlı olduğu veteriner hekim raporu ile tespit edilmiĢ olan su 

ürünleri, gıda maddeleri dıĢındaki ürünlerin üretimi ile ilgili sanayide kullanılır veya nakliye, 

yükleme, boĢaltma, dezenfekte gibi iĢlemlere yönelik her türlü imha masrafları iĢletmeci 
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tarafından karĢılanmak üzere imha edilir. ĠĢletmecinin belediye olması hâlinde, imha 

masrafları komisyoncudan/satıcıdan tahsil edilir. Ġmha iĢlemine iliĢkin bir tutanak 

düzenlenir. 

 

Resim 2.8: Su ürünleri imhası 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Bulunduğunuz bölgede bulunan balıkhane ve su ürünleri satıĢ merkezlerine giderek bu 

merkezlerin özellikleri ( kuruluĢ, fiziksel ve altyapı Ģartları, üniteleri, ürün giriĢ çıkıĢ 

kontrolleri, teknik ve hijyenik Ģartlar) hakkında bilgi alınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Balıkhanelerin kuruluĢ aĢamalarını 

araĢtırınız. 

 Balıkhanelere ve satıĢ yerlerine ürünlerin 

hangi Ģartlarda nakledildiğini araĢtırınız. 

 Balıkhane ve satıĢ yerlerine nakledilen su 

ürünleri hangi aĢamalardan geçerek satıĢa 

sunulmaktadır araĢtırınız. 

 Müzayede alanına giderek su ürünlerinin 

satıĢını gözlemleyiniz. 

 Müzayede sonunda düznelenen belgeler 

nelerdir. 

 Müzayede sonunda düzenlenen 

belgelerden birer örnek temin ediniz. 

 Balıkhanede iĢletme müdürüne giderek 

balıkhanelerde yapılan denetimler 

hakkında bilgi alarak denetim ve kontrol 

belgelerinden temin ediniz. 

 Su ürünleri toptan ve parekende satıĢ 

yerleri yönetmeliğinden 

faydalanabilirsiniz. 

 

  

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde vevrilen bilgiler doğru ise D, 

yanlıĢ ise Y yazınız. 

 

1. (    ) Su ürünleri hali belediyeler ve gerçek veya tüzel kiĢiler tarafından kurulur. 

 

2. (    ) Ürün giriĢ ve çıkıĢ kapıları ayrı olmamalıdır. 

 

3. (    ) Avlanması yasak su ürünlerinin satıĢında ĠĢ Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

4. (    ) SatıĢ sonrası kesilen sevk irsaliyesinin ilk nüshası satıcıya verilir. 

 

5. (    ) Su ürünleri toptan satıĢ yeri Ģehir merkezine kurulur. 

 

6. (    ) 30 kiĢiden fazla iĢçi çalıĢtıran iĢletmelerde sağlık personeli bulundurulur. 

 

7. (    ) Balıkhanelerde uygun sayıda boĢaltma ve yükleme rampası bulunmalıdır. 

 

8. (    ) SatıĢ yerlerinin kuruluĢ izni 2 yıl geçerlidir. 

 

9. (    ) SatıĢ yerlerinin kuruluĢ izni Valilik kararı ile 1 yıl uzatılabilir. 

 

10. (    ) Balıkhanelerin çevresi 2 metre yükseklikte duvarla çevrilmelidir. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir Modül Değerlendirmeye geçiniz. 

 

  

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

UYGULAMALI TEST  
 

Bulunduğunuz yerde su ürünleri toptan satıĢ yerine ve ya balık haline giderek sorumlu 

yöneticilere çalıĢmalarınız hakkında bilgi veriniz. Bu merkezlerin kurulıĢ ve çalıĢma 

metodları ve Bakanlık görevlileri, kontrol memurlarının yaptığı denetlemeler hakkında bir 

dosya hazırlayınız. 

 

KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
 Balıkçı gemisinin uluslararası sularda avcılık yapabilme 

standartlarına sahip olduğunu kontrol ettiniz mi? 
  

 Bulunduğunuz yerin il müdürlüğüne müracaat ederek avcılık 

yapılacak uluslararası suları bildirmek sureti ile uluslararası sulara 

geçiĢ izin belgesi aldınız mı? 

  

 Uluslararası sularda avlanılan ürünleri mutlaka size gösterilen liman 

ve barınaklardan karaya çıkardınız mı? 
  

 Uluslararası sularda avlanılan ürünler için karaya çıkıĢ mevkiindeki 

il ve ilçe müdürlüklerinden MenĢe Belgesi aldınız mı? 
  

 Karaya çıkıĢ noktalarında il müdürlüklerine gerekli kontrolleri 

yaptırdınız mı? 
  

 Birden fazla mahalle nakledilecek ürünler için satıĢın yapılacağı il 

ve ilçe müdürlüklerine müracaat ederek satıĢ belgesi aldınız mı? 
  

 Balıkhanelerin kuruluĢ aĢamalarını araĢtırdınız mı?   

 Balıkhanelere ve satıĢ yerlerine ürünlerin hangi Ģartlarda 

nakledildiğini araĢtırdınız mı? 
  

 Balıkhane ve satıĢ yerlerine nakledilen su ürünleri hangi 

aĢamalardan geçerek satıĢa sunulmaktadır araĢtırdınız mı? 
  

 Müzayede alanına giderek su ürünlerinin satıĢını gözlemlediniz mi?   

 Müzayede sonunda düzenlenen belgelerden birer örnek temin 

ettiniz mi? 
  

 Balıkhanede iĢletme müdürüne giderek balıkhanelerde yapılan 

denetimler hakkında bilgi alarak denetim ve kontrol belgelerinden 

temin ettiniz mi? 

  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 C 

2 A 

3 C 

4 C 

5 A 

6 A 

7 C 

8 B 

9 E 

10 D 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 
2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 YanlıĢ 

6 YanlıĢ 

7 Doğru 

8 Doğru 

9 Doğru 

10 YanlıĢ 

 

  

CEVAP ANAHTARLARI 
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