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1. DENİZ KİRLİLİĞİ TESPİTİNDE YAPILACAK 
İŞLEMLER NELERDİR?

Yetkili Kurum: Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, Liman 
Başkanlıkları, İstanbul-Antalya-Kocaeli ve Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkanlıklarıdır.

a. Kirlilik yapan gemi/tekne/işletme/tesis/liman 
tespit edilir.

b. Kirlilik Hangi Kurumun Yetki/Sorumluluk 
Sahasında ? 

   (1) Sahil Güvenlik Komutanlığı Sorumluluk 
Sahası: Liman Başkanlıklarının ve İstanbul-
Antalya-Kocaeli ve Mersin Büyükşehir Belediye 
Başkanlıklarının yetki alanı belirtilen deniz 
alanlarının dışında kalan tüm deniz alanlarından 
sorumludur.

   (2) Liman Başkanlıklarının Sorumluluk 
Sahası: Yat limanları ve balıkçı barınakları 
hariç olmak üzere limanlar ve liman başkanlığı 
yetkisinde bulunan diğer iskele ve rıhtımlarda; 
mendirek olmayan limanlarda iskelenin veya 
rıhtımın her noktasından 1 (bir) deniz miline 
kadar olan deniz alanlarından sorumludur.
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   (3) Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının 
Sorumluluk Sahaları:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yetki 
Alanları
İstanbul Boğazı da dahil olmak üzere Marmara 
Denizi’nde;
1- 41° 02’ 01’’N  028° 00’ 41’’E
2- 40° 48’ 15’’ N  028° 01’ 52’’E
3- 40° 59’ 50’’N  028° 16’ 49’’E
4- 40° 53’ 54’’N  028° 35’ 40’’ E
5- 40° 51’  35’’N  028° 57’ 15’’E
6- 40° 45’ 17’’ N  029° 17’  41’’E
7- 40° 48’ 41’’N  029° 20’ 26’’E
Karadeniz’de;
8- 41° 08’ 35’’N  029° 55’ 03’’E
9- 41° 12’  33’’ N 029° 55’ 31’’E
10- 41° 14’  23’’ N 029° 34’ 50’’ E
11- 41° 19’ 32’’N 028° 58’  37’’E
12- 41° 27’  18’’N 028° 34’ 01’’ E
13- 41° 38’ 38’’ N 028° 11’ 07’’E
14- 41° 35’ 05’’ N 028° 08’ 46’’E
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz 
Yetki Alanı Koordinatları;
İzmit Körfezi’nde;
1- 40° 48’ 41’’N  029° 20’ 26’’E
2- 40° 45’ 17’’N  029° 17’  41’’ E
3- 40° 43’ 00’’N  029° 22’  00’’E
4- 40° 44’ 30’’N  029° 31’  00’’E
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5- 40° 43’  00’’N  029° 35’ 00’’E
6- 40° 41’ 12’’N  029° 33’ 24’’E
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz 
Yetki Alanı Koordinatları;
1- 36° 40’  36’’N  030° 34’ 12’’E
2- 36° 51’ 06’’N  030° 56’ 42’’ E
(İki noktanın birleştirilmesinden sonra kara 
tarafında kalan deniz alanı)
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Deniz 
Yetki Alanı Koordinatları;
1-  36° 41’  04’’N 034° 26’ 36’’E
2- 36° 47’  53’’N  034° 48’ 54’’E
3- 36° 47’ 28’’N  034° 48’  54’’E
4- 36° 40’ 42’’N  034° 26’ 36’’E

c. Yetkili Kurumlarca Kirliliğin Tespitine 
Yönelik Yapılacak İşlemler Nelerdir?

   (1) Kirlenmeye sebep olan unsurun kirletme 
anının, kirletenin, kirlenme ortamının ne ile 
denizin kirletildiğinin tarih, saat belli olacak 
şekilde fotoğraf ve video görüntülerinin çekimi 
yapılmalı,

   (2) Gemi 18 (dâhil) Grt’nin üstünde mi? (Evet) 

       (a) Gemi atık oluşturan tank ve sarnıçları 
kontrol edilmeli,  bu kapsamda;

 (I) Kirlenen mahal, kirleticiden ve 
denizin temiz olan kısmından alınacak numuneler 
(Numune Alımına İlişkin Bilgi Notu Sayfa 47) 
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1000 ml’lik 9 adet standart cam şişeye konulacak 
kapakları kapatılarak mühürlenmeli, 

 (II) Kirlenen mahalden alınan numune-
nin konulduğu şişenin üzerine yetkili kurum 
tarafından, numuneyi alanın adı, numunenin 
alındığı tarih, saat, numunenin alındığındaki hava 
şartları (yağış, sıcaklık, rüzgâr ve akıntı durumu), 
numunenin alındığı koordinatlar, numunenin 
alındığı noktanın derinliği kayıt altına alınarak 
yazılmalı,

 (III) Kirleticiden alınan numunenin 
konulduğu şişelerin üzerine yetkili kurum 
tarafından, numuneyi alanın adı, numunenin 
alındığı tarih, saat, numunenin nereden alındığı 
(balast, sintine vb.) kayıt altına alınarak yazılmalı,

             (IV) Denizin temiz kısmından alınan 
numunelerin üzerine yetkili kurum tarafından, 
numuneyi alanın adı, numunenin alındığı tarih, 
saat ve numunenin nereden alındığı kayıt altına 
alınarak yazılmalı,

 (V) Numunenin alınması ile ilgili bilgiler 
yetkili kurum tarafından, “Numune Kayıt 
Defterine” işlenmeli  ve “03 Nisan 2007 tarihli, 
26482  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu’na Göre 
Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve 
Ceza Verilmesi İle Tahsili Hakkında Yönetmelik” 
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kapsamında “Numune Tutanağı”(Sayfa 40) 
düzenlenmelidir.

 (VI) Alınan numunelerin birer şişesi 
numuneyi alan kurumda muhafaza edilmeli, 
birer şişesi yetkili Cumhuriyet Başavcılığına 
gönderilerek suç dosyasına eklenmeli, diğer 
şişeler ise gerekli tahliller yapılmak üzere, vakit 
geçirmeksizin en yakın yerdeki Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından ön yeterlilik almış laboratuvar 
gönderilmelidir.

             (VII) Alınan numunelerin laboratuardaki 
analizi için gerekli ücretler yetkili kurum 
tarafından tespit edilen listeye göre; kirletenden 
“Alındı Belgesi”yle (Sayfa 36-37) tahsil 
edilmeli  ve belgenin bir nüshası kirletene yazılı 
olarak tebliğ edilmelidir.

 (Vlll) Laboratuvar sonucunun alınması 
üzerine  yetkili kurumda muhafaza edilen 
numuneler numune kayıt defterine işlenerek 
imha edilmeli,

 (lX) Numunelerin alınmasında kullanılan 
standart şişeler temiz olarak saklanmalıdır. 

       (b) Kirlenme sebeplerini ve yapılan işlemleri 
belirten ve “03 Nisan 2007 tarihli, 26482  sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
2872 sayılı Çevre Kanunu’na Göre Verilecek İdari 
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Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi 
ile Tahsili Hakkında Yönetmelik” kapsamında 
“Tespit Tutanağı” (Sayfa 44-45) düzenlenmeli 
ve yetkili kurum tarafından kirleten kaptan/
donatan/temsilcisi ve varsa tanık/ihbarcı/
şikayetçi tarafından imzalanmalıdır.

       (c) Hava şartları, deniz durumu, kirliliğin 
dağılması, ilgililerin olay yerinden ayrılması gibi 
sebeplerle deniz kirliliğine ilişkin tespitlerin 
yapılamadığı zaruri durumlarda yetkili kurum 
tarafından sadece “Tespit Tutanağı” (Sayfa 44-
45) tutulabilir. Ancak bu sebepler ayrıntılı olarak 
tutanaklarda belirtilmelidir. Yapılacak incelemeler 
neticesinde cezai işlem yapılmasına karar verilir 
ise  varsa tanık/ihbarcı ifadeleri alınarak alınan 
ifade bilgi alma ve  tutulan tutanaklar yasal  işlem 
evraklarına eklenmelidir.

       (ç) Görgü tanıkları tarafından video 
çekimi, fotoğraf ya da gözle yapılan tespitlere 
dayanılarak kirletilen mevkiin ve kirleten gemi/
tesisin ihbar/şikayet edilmesi durumunda, yetkili 
kurum tarafından şüpheli gemi/tesis kontrol 
edilerek ilgili personelin ifadesi alınmalı; yapılan 
inceleme sonucunda kirliliğe sebep olduğu sabit 
görülen gemi/tesisler hakkında cezai işlem 
uygulanmalıdır.

       (d) Kirleten geminin kirlenme mahallinden 
uzaklaşıp kara sularımız, serbest ve münhasır 
ekonomik bölgeler içerisinde bulunduğu 
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durumlarda; yetkili kurum tarafından tespit ve 
numune tutanakları düzenlenmeli ve durum 
vakit geçirmeksizin hakkında ceza uygulanmak 
üzere kirleten geminin bulunduğu mevkiideki 
idari para cezası vermeye yetkili kuruma/kuruluşa 
bildirilmelidir.

       (e) Kirleten geminin kirlenme mahallinden 
uzaklaşıp kara sularımızı, serbest/münhasır 
ekonomik bölge ve sınırlarımızı da terk ettiği 
durumlarda yetkili kurumlar tarafından 
tespit ve numune tutanağı düzenlenmeli ve 
durum mahallin en büyük mülki amirliğine 
bildirilmelidir.

       (f) Yetkili kurum tarafından deniz alanlarında 
kirliliğe sebebiyet verdiği tespit edilen gemi ve 
diğer deniz araçlarına tonajına göre her takvim 
yılı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen 
miktarlarda idari para cezası uygulanmalı ve 
“03 Nisan 2007 tarihli, 26482 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 
sayılı Çevre Kanunu’na Göre Verilecek İdari Para 
Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile 
Tahsili Hakkında Yönetmelik” kapsamında “İdari 
Yaptırım Kararı” (Sayfa 43) düzenlenmelidir.

       (g) Tehlikeli madde ve atıkların deşarjı 
durumunda uygulanacak idari para cezaları petrol 
ve türevleri kategorisi esas alınarak on katı olarak 
tespit edilip uygulanmalıdır.
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       (ğ) Kirliliğin oluşmasını müteakip gemi veya 
deniz aracının kendi imkanları ile neden olduğu 
kirliliği giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, 
idari para cezası 1/3 oranında uygulanmalıdır.

       (h) İdari para cezaları yetkili kurum tarafınan 
kirleten gemi veya deniz aracının yetkilisinden 
makbuz karşılığında tahsil edilebilmektedir.

       (ı) İdari para cezasının ödeme süresi olan 30 
(gün) içerisinde peşin ödenmesi halinde, cezanın 
¾’ü tahsil edilmektedir.

       (i) Teminat olarak, banka teminat mektubu 
veya geminin bağlı olduğu kulüp sigortacısı 
tarafından düzenlenecek teminat mektubu 
teminat olarak kabul edilebilmektedir.

       (j) Bankalar tarafından verilecek teminat 
mektuplarının herhangi bir kayıt ve şarta bağlı 
olmadan düzenlenmiş olmasına dikkat edilmeli, 
herhangi bir şekilde kayıt-şart içeren banka 
teminat mektupları kabul edilmeyebilecektir.

       (k) Belirtilen teminatları sağlamayanların 
yetkili kurum tarfaından, illerde Defterdarlığa, 
ilçede Mal Müdürlüklerine müracaatı 
sağlanmalıdır.

       (l) Cezanın derhal ve defaten ödenmemesi 
veya bu hususta yeterli teminat gösterilmemesi 
halinde, yetkili kurumlar tarafından cezai işlem 
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uygulanan gemiler ve görülebilen diğer deniz 
vasıtaları en yakın liman yetkilisine teslim 
edilerek seyrüseferden ve faaliyetten men 
edilebilmektedir.

  (3) Gemi 18 (dâhil) Grt’nin üstünde mi? (Hayır)

       (a) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında;

 (I) Numune alımına yetkili kurum 
tarafından karar verilmeli,

 (II) Tespit Tutanağı,

 (Ill) İdari Yaptırım Karar Tutanağı 
düzenlemeli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 
181 ve 182’nci maddeleri gereğince oluşturulan 
suç dosyası ilgili Cumhuriyet Başavcılığına 
gönderilmelidir.

       (b) Yetkili kurum  tarafından kirliliğe 
sebebiyet verdiği tespit edilen gemi ve diğer deniz 
araçlarına tonajına göre her takvim yılı için Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen miktarlarda 
idari para cezası uygulanacak ve “03 Nisan 2007 
tarihli, 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu’na Göre 
Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve 
Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik” 
kapsamında “İdari Yaptırım Kararı” (Sayfa 
43) düzenlemelidir.
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       (c) Tehlikeli madde ve atıkların deşarjı 
durumunda uygulanacak idari para cezaları petrol 
ve türevleri kategorisi esas alınarak on katı olarak 
tespit edilip uygulanmalıdır.

       (ç) Kirliliğin oluşmasını müteakip gemi veya 
deniz aracının kendi imkanları ile neden olduğu 
kirliliği giderdiğinin tespit edilmesi durumunda, 
idari para cezası 1/3 oranında uygulanmaktadır.

       (d) Yetkili kurum tarafından idari para 
cezaları kirleten gemi veya deniz aracının 
yetkilisinden makbuz karşılığında tahsil 
edilebilmektedir.

       (e) İdari para cezasının ödeme süresi olan 30 
(gün) içerisinde peşin ödenmesi halinde, cezanın 
¾’ü tahsil edilmektedir.

       (f) Teminat olarak, banka teminat mektubu 
veya geminin bağlı olduğu kulüp sigortacısı 
tarafından düzenlenecek teminat mektubu 
teminat olarak kabul edilmektedir.

       (g) Bankalar tarafından verilecek teminat 
mektuplarının herhangi bir kayıt ve şarta 
bağlı olmadan düzenlenmiş olmasına dikkat 
edilmemeli, herhangi bir şekilde kayıt-şart 
içeren banka teminat mektupları yetkili kurum 
tarafından kabul edilmemelidir.
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       (ğ) Belirtilen teminatları sağlamayanların, 
illerde Defterdarlığa, ilçede Mal Müdürlüklerine 
müracaatı sağlanmalıdır.

       (h) Cezanın derhal ve defaten ödenmemesi 
veya bu hususta yeterli teminat gösterilmemesi 
halinde,yetkili kurum tarafından gemiler ve 
görülebilen diğer deniz vasıtaları en yakın liman 
yetkilisine teslim edilerek seyrüseferden ve 
faaliyetten men edilmesi sağlanmalıdır.

       (ı) Makbuz karşılığında tahsil edilen para 
cezaları, teminat mektupları derhal mahallin en 
büyük mal memurluğuna yatırılmalıdır. 

    ç. Kirlilik Sahil Güvenlik Komutanlığı  
Sorumluluk Sahasında mı? (Hayır)

   (1) Kirliğin tespit edildiği alanla ilgili denetim 
yetkisinin devredildiği kuruma ivedilikle haber 
verilmelidir.

   (2) Yetkili birim gelene kadar  olayın bildirildiği 
kurum personelince olay mahallinde kalınarak 
ihlali yapanın olay yerinden ayrılmasına engel 
olunmalıdır.

   (3) Kirlenmeye sebep olan unsurun kirletme 
anının, kirletenin, kirlenme ortamının ne ile 
denizin kirletildiğinin tarih, saat belli olacak 
şekilde fotoğraf ve video görüntülerinin çekimi 
yapılmalıdır.
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   (4) Yetkili birimin olay yerine ulaşmaması 
halinde elde edilen deliller (fotoğraf, video çekimi, 
numuneler) tutanaklar (Numune Tutanağı, Olay 
Yeri Tespit Tutanağı) ile birlikte yetkili kuruma 
yasal işlem uygulanması amacıyla resmi yazı 
ekinde gönderilmelidir.

 2. BALIK ÇİFTLİKLERİ DENETİMİNDE 
YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?

Yetkili Kurum: Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve Gıda, Tarım 
ve  Hayvancılık İl/İlçe Müdürlükleridir.

a. Denizlerde kurulan balık çiftliklerinin, 
Yetiştiricilik Belgesi’nde belirtilen koordinatlarda 
bulunup bulunmadığının kontrolü yetkili 
kurumca yapılmalıdır.   

   (1) Koordinatların kontrolünde Yetiştiricilik 
Belgesi’ndeki mevkilerle uyumsuzluk tespiti 
halinde, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 
çıkarılan “03 Nisan 2007 tarihli, 26482 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para 
Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi İle 
Tahsili Hakkında Yönetmelik” kapsamında yetkili 
kurum tarafından “Çevre Denetim Tutanağı” 
(Sayfa 41-42) düzenlenmelidir.
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   (2) Koordinat dışında faaliyet gösterdiği 
tespit edilen balık çiftlikleri yetkili kurumlara  
bildirilmelidir.

   (3) Vatandaşlardan ulaşan şikayetler/ihbarlar 
yetkili kurum tarafından değerlendirilerek ilgili 
balık çiftliği denetlenebilmekte  ve bu durumda 
yapılan işlemlere ilişkin evraklara, ihbarcı/tanık 
beyanı/şikayet yazısı alınarak eklenebilmektedir.

   (4) Denetimlerde kullanılacak Çevre Denetim 
Tutanağı örneği “03 Nisan 2007 tarihli, 26482 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 2872 sayılı Çevre Kanunu’na Göre Verilecek 
İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza 
Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik”in 
ekinden yetkili kurum tarafından temin edilmeli 
ve her bir olay için araya karbon kağıdı konarak en 
az 3 nüsha düzenlenmelidir.

b. 24 Ocak 2007 tarihli, 26413 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı 
Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez 
Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’e uygun 
faaliyet gösteren balık çiftlikleri yetkili kurum 
tarafından tespit edilmelidir.

   (1) Hassas alanlarda faaliyet gösteren balık 
çiftliklerine, kirlilik açısından riskli alanların 
kirletilmesinin engellenmesi amacıyla 2872 sayılı 
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Çevre Kanunu’nun 20 (k) maddesi kapsamında 
yetkili kurum tarafından idari para cezası 
uygulanabilmektedir.

   (2) İdari para cezası uygulamalarında, yetkili 
kurum tarafından 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu kapsamında yapılan işlemlerde 
“İdari Yaptırım Kararı” (Sayfa 43) 
düzenlenmektedir.

   (3) İşlem yapılan balık çiftliklerine ilişkin 
bilgiler yetkili kurum tarafından düzenli 
olarak kayıt altına alınmalı ve ihlalin tekerrürü 
halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 23’üncü 
maddesine göre işlem yapılmalıdır.

   (4) Vatandaşlardan ulaşan şikayetler/ihbarlar 
yetkili kurum tarafından değerlendirilerek 
ilgili balık çiftliği denetlenmeli  ve bu durumda 
yapılan işlemlere ilişkin evraklara, ihbarcı/tanık 
beyanı/şikayet yazısı alınarak oluşturulan suç 
dosyasına eklenebilmektedir.

   (5) Yetkili kurumlarca denetimlerde 
kullanılacak Çevre Denetim Tutanağı örneği 
“03 Nisan 2007 tarihli, 26482 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 
sayılı Çevre Kanunu’na Göre Verilecek İdari Para 
Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile 
Tahsili Hakkında Yönetmelik”in ekinden temin 
edilerek çoğaltılmalı ve her bir olay için araya 
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karbon kağıdı konarak en az 3 nüsha  yetkili 
kurum tarafından düzenlenmelidir.

c. Yetkili kurumlarca yapılan deniz kirliliğinin 
tespiti için tarih, saat belli olacak şekilde fotoğraf 
ve video görüntülerinin çekimi yapılmalıdır.

   (1) Temiz deniz ve kirlenen mahalden (kirliliğin 
kaynağından) birer tanesi şahit numune olmak 
üzere üçer adet numune (6 adet numune) 
alınarak cam şişelere konulmalı ve etiketler 
şişelerin üzerine yapıştırılmalı ve numuneler 
mühürlenmelidir.

   (2) “03 Nisan 2007 tarihli, 26482 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 
sayılı Çevre Kanunu’na Göre Verilecek İdari Para 
Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi İle 
Tahsili Hakkında Yönetmelik”  kapsamında yetkili 
kurum tarafından“Çevre Denetim Tutanağı” 
(Sayfa 41-42 düzenlenmektedir.

   (3) Yetkili kurum tarafından numune 
etiketlerinde (Sayfa 46) “Numunenin Alındığı 
Tarih ve Saat”, “Numunenin Alındığı Yer ve 
Koordinatlar”, “Numunenin alındığı Derinlik”, 
“Hava Koşulları (Yağış, Sıcaklık, Rüzgar ve Akıntı 
Durumu)” ve “Numuneyi Alanın Adı ve İmzası” 
yer almalıdır.

   (4) Balık çiftliğindeki deniz kirliliğinin deniz 
dibinden kaynaklanması halinde yetkili kurumun 
dalgıç personeli tarafından dalınarak kafeslerin 
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iz düşümde yer alan deniz tabanındaki en kirli 
bölgeden numune alınması sağlanmalıdır.

   (5) Numunenin alınması ile ilgili bilgiler, 
yetkili kurum tarafında tutulan “Numune Kayıt 
Defterine” işlenmeli ve “03 Nisan 2007 tarihli, 
26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre Kanunu’na 
Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin 
Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında 
Yönetmelik” kapsamında “Numune Tutanağı” 
(Sayfa 40) düzenlenmelidir.  

   (6) Alınan numunelerin birer şişesi yetkili 
kurumda muhafaza edilmeli, birer şişesi yetkili 
Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilerek suç 
dosyasına eklenmeli, diğer şişeler ise gerekli 
tahliller yapılmak üzere, vakit geçirmeksizin en 
yakın yerdeki Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 
ön yeterlilik almış laboratuvara gönderilmelidir.

   (7) Analiz masrafları ihlale neden olan kurum/
kuruluş/işletme/kişi tarafından karşılanmalı, 
alınan numunelerin laboratuvardaki analizi için 
gerekli ücretler yetkili kurumlarca hazırlanan 
listeye göre; kirletenden “Alındı Belgesi”yle 
(Sayfa 36-37)tahsili edilmeli ve belgenin bir 
nüshası kirletene tebliğ edilmelidir.

   (8) Laboratuvar sonucunun alınması üzerine 
yetkili kurumca muhafaza edilen numuneler 



16 1716 17

numune kayıt defterine işlenerek imha 
edilmelidir.

   (9) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 181 ve 
182’nci maddeleri gereğince balık çiftliklerinden 
kaynaklı deniz kirliliği olaylarında yetkili  kurum 
tarafından ilgili Cumhuriyet Başavcılığının 
talimatı alınmalı ve hazırlanacak suç dosyası 
Cumhuriyet Başavcılığına gönderilmelidir.

   (10) Yetkili kurum tarafından analiz sonucuna 
istinaden “İdari Yaptırım Kararı” düzenlenmeli ve 
idari para cezası uygulanmalıdır.

   (11) Yetkili kurumlarca nakit ödeme kabulden 
kaçınılarak ödemenin Mal Müdürlüklerine 
yapılması sağlanmalıdır.

   (12) Yetkili kurum tarafından makbuz 
karşılığında tahsil edilen para cezaları, teminat 
mektupları mahallin en büyük mal memurluğuna 
yatırılmalıdır.

   (13) “03 Nisan 2007 tarihli, 26482 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 
sayılı Çevre Kanunu’na Göre Verilecek İdari Para 
Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi 
ile Tahsili Hakkında Yönetmelik”in 20/1’inci 
maddesi gereğince idari para cezasının dava açma 
süresi içinde defaten ödenmesi halinde tahakkuk 
ettirilen tutarın dörtte üçü yetkili kurum 
tarafından tahsil edilmektedir.
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   (14) Vatandaşlardan ulaşan şikayetler/ihbarlar 
yetkili kurum tarafından değerlendirilerek 
ilgili balık çiftliği denetlenmeli ve bu durumda 
yapılan işlemlere ilişkin evraklara, ihbarcı/tanık 
beyanı/şikayet yazısı alınarak oluşturulan suç 
dosyasına eklenebilmektedir.

   (15) Denetimlerde kullanılacak ‘‘Çevre 
Denetim Tutanağı’’ örneği ‘‘03 Nisan 
2007 tarihli, 26482 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’na Göre Verilecek İdari Para Cezalarında 
İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili 
Hakkında Yönetmelik”in ekinden yetkili kurum 
tarafından  temin edilerek çoğaltılmalı ve her 
bir olay için araya karbon kağıdı konarak en az 3 
nüsha yetkili kurum tarafından düzenlenecektir.

ç. Yetkli kurumlarca “31 Aralık 2004 tarihli, 
25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 25687 sayılı Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği” kapsamında her 6 ayda bir yapılan 
izleme çalışmalarının yapılıp yapılmadığı 
denetlenmelidir.

   (1) İşletmelerin ölçümler hakkında ilgili İl 
Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerine bildirimde 
bulunup bulunulmadığı kontrol edilmelidir.
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   (2) İhlalin tespiti halinde 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’nun 20 (g)  maddesine göre idari para 
cezası uygulanmalıdır.

   (3) Vatandaşlardan ulaşan şikayetler/ihbarlar 
yetkili kurum tarafından değerlendirilerek 
ilgili balık çiftliği yetkili kurum tarafından  
denetlenmeli  ve bu durumda yapılan işlemlere 
ilişkin evraklara, ihbarcı/tanık beyanı/şikayet 
yazısı alınarak oluşturulan suç dosyasına 
eklenebilmektedir.

   (4) Yetkili kurum tarafından denetimlerde 
kullanılacak Çevre Denetim Tutanağı örneği “03 
Nisan 2007 tarihli, 26482 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 sayılı Çevre 
Kanunu’na Göre Verilecek İdari Para Cezalarında 
İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili 
Hakkında Yönetmelik”in ekinden temin edilerek 
çoğaltılmalı ve her bir olay için araya karbon 
kağıdı konarak en az 3 nüsha düzenlenmelidir.

 3. GEMİLERDEN ATIK ALINMASI VE 
ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 
KAPSAMINDA KİŞİ/KURULUŞLARIN 
SORUMLULUKLARI NELERDİR?

a. Atık Alım Yükümlülerinin Sorumlulukları:

   (1) Atık alım yükümlüleri; gemilerin ürettiği 
atıklar ile yük artıklarının alınmasına hizmet 
edecek yeterli kapasite ve teknik donanıma 
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sahip atık kabul tesislerini münferiden veya 
müştereken kurmak, “Geçici Faaliyet Belgesi” 
ve “Çevre Lisansı” almak zorundadırlar. 
Sorumluluk gemilerden atık alım yükümlülüğü 
bulunanlarda olmak kaydıyla atık kabul tesisleri 
üçüncü şahıslar tarafından da işletilebilir.  

   (2) Büyükşehir Belediyeleri yetki alanlarında 
bulunan ve “26 Aralık 2004 tarihli, 25682 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği” yayımı tarihinden önce kurulup 
lisans almış atık kabul tesisleri, lisans yetkilerini 
atık alınması hizmetlerini veren Büyükşehir 
Belediyelerine sözleşme yaparak devredebilirler. 
Bu konuda yapılan işlemler Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığına iletilmek üzere İl Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğüne bildirilir.

   (3) Atık alım yükümlüleri;

       (a) Sahip oldukları atık kabul tesislerinde 
toplanan atıkları 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre bertaraf etmek 
veya ettirmekle,

       (b) Limanlarına gelen veya yanaşmak üzere 
açıkta bekleyen gemilerden kaynaklanan  “26 
Aralık 2004 tarihli, 25682 sayılı Resmi Gazete’de 
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yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık 
Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nde 
tanımlanan atıkları gemilerin talebi üzerine 
gemilerin faaliyetlerinde gecikmeye yol 
açmaksızın almakla,

       (c) Sözleşme yaptıkları atık alma gemilerinin 
taşıdıkları atıkları atık kabul tesisine almakla, 

       (ç) “26 Aralık 2004 tarihli, 25682 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği”nde yer alan atık transfer 
formlarını (Sayfa 38-39) doldurmak ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenecek yöntem 
ve sürelerde İl Çevre ve Şehircilik  Müdürlüğüne 
göndermekle, 

       (d) Atık kabul tesisinde ve atık yönetim 
planında yapılacak değişiklikler için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığından onay almakla,

       (e) Lisans Belgesi’nde belirtilen atık türleri 
dışında atık alma talepleri için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığından izin almakla,

       (f) Sözleşme yapılan atık alma gemilerinin 
lisansları kapsamında belirtilen çalışma alanları 
dışında bir geminin atık verme talebi olması 
durumunda Valilikten izin almakla,
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       (g) Uğraksız gemilerin atık verme talepleri 
doğrultusunda sözleşme yaptığı lisanslı atık alma 
gemisini atık alım işi ile görevlendirmekle,

       (ğ) Atık yönetim planını her üç yılda bir 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunmakla,

yükümlüdürler.

b. Atık Alma Gemi İşleticilerinin 
Yükümlülükleri:

   (1) Atık alma gemisi işleterek, gemilere 
atık alma hizmeti vermek isteyen gerçek veya 
tüzel kişiler Valilikten Lisans Belgesi almak 
zorundadırlar.

   (2) Atık alma gemisi işleticileri;

       (a) Lisans Belgesi kapsamında alınması 
gereken atıkların tümünü, sözleşme yaptığı 
limanın talebi üzerine, atık verecek geminin 
gecikmesine yol açmaksızın almakla,

       (b) Gemilerden aldıkları atıklar ile kendi 
gemilerinde oluşan atıkları, sözleşme yaptıkları 
limanlardaki atık kabul tesislerine gecikmeksizin 
vermekle, 

       (c) Lisans kapsamında belirtilen çalışma alanı 
içinde görev yapmakla,

       (ç) Atık alım işlemi esnasında herhangi bir 
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kaza, sızıntı veya taşma olması durumunda, 
kirliliğin yayılmaması ve durdurulması için 
atık alma gemi personeli tarafından ilk 
müdahalede bulunulmasını sağlamak ve sorumlu 
Liman Başkanlığını derhal bilgilendirmekle, 
yükümlüdürler.

   (3) “26 Aralık 2004 tarihli, 25682 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği”nde tanımı yapılan atıklar 
dışındaki herhangi bir atığın Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının izni dışında atık alma gemilerince 
alınması yasaktır.

c. Kara Sularımız Dâhilinde Sefer Yapan 
Gemi İşleticilerinin Yükümlülüğü:

Kara sularımız dâhilinde sefer yapan şehir hatları, 
deniz otobüsleri, yolcu motorları donatanları veya 
işletmecileri, söz konusu gemilerden kaynaklanan 
ve “26 Aralık 2004 tarihli, 25682 sayılı Resmi 
Gazete’de Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği”nde tanımlanan atıkların 
alınması için atık kabul tesisleri ile anlaşma 
yapmak zorundadırlar.

ç. Gemilerin Yükümlülükleri:

   (1) Türkiye’nin deniz yetki alanlarında bulunan 
uğraksız gemiler haricindeki gemiler; normal 
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faaliyetlerinden kaynaklanan ve “26 Aralık 
2004 tarihli, 25682 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Gemilerden Atık 
Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 
kapsamında tanımı yapılan atıkları, söz konusu 
yönetmeliğin hükümlerine göre kurularak 
işletilen atık kabul tesislerine veya atık 
alma gemilerine geciktirmeksizin vermekle 
yükümlüdürler.

   (2) Bir limana varmak için yola çıkan gemilerin 
donatan, işletici, kaptan ya da acenteleri; 
gemilerin ürettiği atıkların atık türü ve miktarını, 
bu atıkları verip vermeyeceğini veya bir sonraki 
limanda atıklarını boşaltacağını, ilgili atık alım 
yükümlüsüne ve liman başkanlığına Çevre ve 
Şehircilik ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından 
belirlenecek haberleşme yöntem ve sistemi ile 
bildirir. 

   (3) Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik 
Komutanlığı gemileri veya bir devletin sahibi 
olduğu veya bir devlet tarafından işletilen ve 
ticari olmayan faaliyetlerde kullanılan gemiler 
limanlara giderken bildirim yapmak zorunda 
değildir.  

d. Liman Başkanlıklarının Yükümlülükleri:

   (1) Gemilerin limanlara gelmeden önce 
yapmaları gereken atık bildirimlerini kontrol 
etmekle,  
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   (2) Gemilere ulusal ve uluslararası mevzuat 
çerçevesinde yapılan denetimler ile liman devleti 
ve bayrak devleti denetimlerinde; gemilerin bir 
sonraki limana varana kadar oluşacak atıkları 
için atık tanklarında yeterli depolama hacminin 
olmadığının belirlenmesi halinde atıkları 
alınıncaya kadar kalkışına izin vermemekle, 

   (3) Gemilere ulusal ve uluslararası mevzuat 
çerçevesinde yapılan denetimler ile liman 
devleti ve bayrak devleti denetimlerinde; 
yeterli atık depolama hacmine sahip olup da 
atık vermeyen gemileri, gideceği bir sonraki 
limanın bağlı olduğu Liman Başkanlığına ve/veya 
denetleme yetkisi olan kurumlara bildirmekle,                    
yükümlüdür.

4. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ TESPİTİNDE 
YAPILACAK İŞLEMLER NELERDİR?

Yetkili Kurum: Sahil Güvenlik Komutanlığı, 
Liman Başkanlıkları, Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yetki devri yapılan Belediye 
Başkanlıkları’dır. 

a. Kirlilik Kapsamında Yapılacak İşlemler:

   (1) Saha çalışmalarına başlamadan/gidilmeden 
önce yetkili kurum tarfından ölçüm yapılacak 
gürültü kaynağı, gürültüye maruz kalan yapı 
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hakkında gerekli bilgi toplanmalı, mümkün 
olması halinde gidilecek alana ait google earth 
çıktısı üzerinde şikayet kaynağı ve mahalli 
belirlenmeli, incelenecek olası ölçüm noktaları 
tespit edilmelidir.

   (2) Ölçüm cihazı donanımı kontrol edilmeli, 
batarya durumları gözden geçirilmelidir.

   (3) Ekipman kontrolü yapılmalı, doğruluğunu 
test etmek amacıyla cihaz kalibratörü ile 
kalibrasyonu yapılmalıdır.

   (4) Gürültü kaynağı, gürültüden etkilenen 
alanlar ve gürültünün yayılım yolları hakkında 
gerekli bilgiler yetkili kurum toplanmalı, 
araştırmalar yapılmalıdır.

   (5) Ölçüm zamanları, şikayetin yaşandığı 
zaman diliminde gerçekleştirilmeli,

   (6)  Faaliyetin işlem saatleri (gürültü 
kaynağının çalışma saatleri);

 (a) Gürültü seviyesindeki değişimler,

 (b) Hava ve ulaşım aktivitelerinden dolayı 
gün içerisindeki gürültü seviyesinin değişimi,

(c) Gündüz, akşam ve gece zamanlarında 
gürültüyü değerlendirmek için olası 
ihtiyaçlar,
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göz önüne alınarak yetkili kurum tarafından 
değerlendirme yapılmalıdır.

   (7) Şikâyet mahallinde,

       (a) Kaynağa bakan yönde,

       (b) Kaynağı görecek şekilde,

ölçümler yapılmalı ve ölçüm süresi 5-15 dakika 
arasında değişmekle birlikte tercihen 10 dakika 
alınmalıdır.

   (8) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 
çıkarılan “ 4 Haziran 2010 tarihli, 27601 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği”nin 26’ncı maddesinin 
(ç), (d), (f), (g), (ğ) ve (h) bentleri ile (ı) bendinin 
birinci cümlesinde  belirtilen yasaklara uyulup 
uyulmadığı yetkili kurum tarfından kontrol 
edilerek aykırılık halinde Çevre Kanunu 20 (h) 
maddesi kapsamında idari yaptırım uygulanmalı, 
ilgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere 
aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar 
görmesine neden olmaktan soruşturma evrakı 
düzenlenmekte ve gereği için yetkili Cumhuriyet 
Başsavcılığına gönderilmektedir.

   (9) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 
çıkarılan “ 4 Haziran 2010 tarihli, 27601 
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sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Çevresel Gürültünün Değerlendirmesi 
ve Yönetimi Yönetmeliği”nde  belirtilen 
yasaklara uyulup uyulmadığı yetkili kurum 
tarafından kontrol edilmeli,  aykırılık halinde 
“ 4 Haziran 2010 tarihli, 27601 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel 
Gürültünün Değerlendirmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği” gereği “Çevre Denetim Tutanağı” 
(Sayfa 41-42)  düzenlenmeli, söz konusu 
hükümlere aykırı davrananlar hakkında yetkili 
kurum tarafından “İdari Yaptırım Karar 
Tutanağı”(Sayfa 43) düzenlenmelidir.

    (10) Gürültü kirliliği kapsamında yapılan 
işlemler düzenli olarak yetkili kurum tarafından 
tutulmalı ve ihlalin tekerrürü halinde 2872 sayılı 
Çevre Kanunu’nun 23’üncü maddesine göre 
yetkili kurumca işlem yapılmalıdır.

    (11) Vatandaşlardan ulaşan şikayetler/ihbarlar 
yetkili kurum tarafından değerlendirilerek 
gürültü kaynağı denetlenmeli ve bu durumda 
yapılan işlemlere ilişkin evraklara, ihbarcı/tanık 
beyanı/şikayet yazısı alınarak oluşturulan suç 
dosyasına eklenmelidir.

    (12) Denetimlerde kullanılacak “Çevre 
Denetim Tutanağı” “03 Nisan 2007 tarihli, 26482 
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sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Çevre Kanunu’na Göre Verilecek İdari Para 
Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi İle 
Tahsili Hakkında Yönetmelik’’in ekinden yetkili 
kurum tarafından temin edilerek çoğaltılmalı ve 
her bir olay için araya karbon kağıdı konarak en 
az 3 nüsha düzenlenmelidir.
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ALINDI BELGESİ

SAYIN;

1. ..../...../..... tarihinde ..............mevkiinde meydana 

gelen deniz kirliliğinin geminizden kaynaklandığı şüphesi 

bulunduğundan bahse konu şüphenin giderilmesi için 

geminizden ve kirletici mahalden numune alınarak en 

yakın yetkilendirilmiş laboratuvarda tetkik ettirilmesi 

gerekmektedir.

2. Kirlilikle ilgili harcamaların karşılanması konusunda 

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 12/3 maddesinde 

‘‘İlgililer, Bakanlığın veya denetimle yetkili diğer 

mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek, 

yetkililerin yaptıracakları analiz ve ölçümlerin giderlerini 

karşılamak, denetim esnasında her türlü kolaylığı 

göstermek zorundadırlar” hükmü bulunduğundan analiz 

ücretinin tarafınızdan ödenmesi zorunludur.

Tebliğ olunur.

Tebliğ Eden Hazır Bulunan Tebellüğ Eden

TCSG Bot Komutanı

Tarafıma TCSG-... Bot Komutanlığınca yapılan tebligatı 

okudum, anladım. Tahlil ücretini ödemeyi kabul 

ediyorum/etmiyorum.

    Adı-Soyadı

     İmza

..............................................................................
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ALINDI BELGESİ (1)

............. gemisi kaptanı/donatanı sayın ............... tahlil 

ücretini kendi rızasıyla ödemeyi kabul ettiğinden 

.................. TL tutarındaki tahlil ücreti tarafımızca tahsil 

edilmiştir.

           Tahsil Eden   Ödeme Yapan

TCSG-.... Bot Komutanı      Gemisi Kaptanı/Donatanı

(1) Alındı belgesi tahlil ücretinin ödenmesinin kabul edildiği 

hallerde doldurulacak ve bir nüshası ödemeyi yapan kişiye 

verilecektir. 
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1. Plankton Nedir?

    a. Plankton, suda bulunan, hareket organelleri 
olsa bile ancak sınırlı hareket edebilen ve bu 
nedenle yer değiştirme yeteneği akıntıya bağımlı 
olan canlılara verilen genel isimdir. Genellikle 
mikroskobik boyutta ve tek hücreli oldukları 
varsayılsa da, denizanaları veya kopmuş yosunlar 
da okyanus bilimciler tarafından plankton olarak 
tanımlanmaktadır.

Hayvansal 
olanlarına 
zooplankton adı 
verilir. 

Plankton
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    b. Göllerde, denizlerde ve akarsularda, hatta 
belirli şartlar altında buzullarda bulunabilirler.  
Pasif veya aktif hareket edebilirler. Suyun 
hareketiyle bir yerden bir yere pasif olarak 
sürüklenirler. Kamçıları sayesinde sudaki 
partüküllere tutunarak aktif olarak hareket 
edebilirler.

    c. Ekosistemdeki bozulan dengeler plankton 
dinamiğini olumsuz olarak etkilemektedir. Türler 
arasında eşit bir dağılım olmaksızın tek bir türün 
ortamda aşırı üremesi ile plankton patlaması 
(blooming, alg patlaması) olayı meydana gelir. 

Bitkisel planktonlara 
fitoplankton  adı 
verilir.
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   ç. Günümüzde; kıyısal alanlarda yerleşim, 
endüstriyel kuruluşlar, tarımsal faaliyetler 
gibi etkilerle denizlere taşınan kirlilik besleyici 
elementlerin artışına (nitrat, azot, fosfor) 
neden olmaktadır. Ülkemiz kıyılarında ilk kez 
1957 yıllarında İzmir Körfezi’nde tespit edilnen 
plankton patlaması olayı son yıllarda sıklıkla 
meydena gelmektedir. Ortamda çoğalan türe göre 
denizin rengi; kırmızı, sarı, yeşil, beyaz, mavi-
yeşil olarak değişim gösterebilir. 

   d. Hızlı bir şekilde üreyen ancak yaşam 
döngüsü kısa olan planktonlar, yüzey sularının 
en üstünde birkaç günlük ya da birkaç haftalık 
dönemlerde renk değişimine neden olur. 
Planktonun ortamda hızlı bir şekilde üremesinin 
ardından organizmalar ölerek deniz dibine çöker.   
Aşırı plankton üremesi başta kirlilik ve kirliliğin 
sebep olduğu besleyici elementlerin fazlalığı, 
sıcaklık, tuzluluk, pH gibi faktörlere bağlıdır. 
Yapılan araştırmalar sonucu bazı element ve ağır 
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metallerin planktonun çoğalması üzerine olumlu 
etkileri olduğunu göstermiştir. 

2. Plankton Patlamasının Sebep Olacağı/
Olabileceği Tehlikeler

    a. Plankton patlamasına neden olan türlerin  
ölmesinden sonra oluşan mikrobiyal bozulma 
sonucu deniz dibinde artan oksijen tüketimi ve 
hidrojen sülfür oluşumu bentik (dipte yaşayan) 
omurgasız hayvanların ve balıkların kitleler 
halinde ölmesine,

   b. Bazı plankton türlerinin salgıladıkları toksin 
maddeler midye, istiridye gibi suyu süzerek 
beslenen çift kabuklu yumuşakçaların dokularına 
geçerek deniz ürünlerini tüketen kişilerin 
zehirlenmesine,

   c. Balıkların solungaçları ve suyu süzerek 
beslenen çift kabukluların filamentlerine zarar 
vererek ölmelerine, neden olabilmektedir.

Kirlilik başta olmak üzere, birçok faktörün 
etkisi altında olan aşırı plankton üremesinin 
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önüne geçebilmek için, öncelikle derin su 
deşarjı ile atılan evsel atık sularının kontrol 
altında tutulması ve özellikle akıntının çok az 
olduğu hassas alanlardan deşarj yapılmaması 
gerekmektedir. 

3. Plankton Patlaması Görülen Alanlarda; 

    a. Denize girilmemelidir.

    b. Aşırı plankton üremesinin meydana geldiği 
alanlarda özellikle suyu süzerek beslenen midye 
istiridye, akivades gibi çift kabuklu yumuşakçalar 
çıkarılmamalı ve yenmemelidir.

   c. Plankton patlaması sonucu renk değişiminin 
görüldüğü alanlarda olabilecek toksik etkinin  
önceden belirlenmesi ve tür tayini yapılması 
amacıyla bölgede yer alan Su Ürünleri 
Fakültelerine bilgi verilmelidir.




