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Desteklemenin Amacı 

Su ürünleri yetiştiriciliği desteklemeleri;  

• Halkın sağlıklı ve dengeli beslenmesi için gerekli olan hayvansal 

protein ihtiyacının karşılanması ile gıda güvenliğine katkı 

sağlamak,

• Üretimde sürdürülebilirliği temin etmek,

• Teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, çevreye duyarlı 

yetiştiriciliği teşvik etmek,

• Yeni türlerin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını sağlamak,

• Kırsal kesimin kalkınmasına ve istihdama katkıda bulunmak, 

• Sektörün kayıt altına alınmasının sağlanması,

amacıyla 2003 yılından itibaren yapılmaktadır.  
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Yıllara Göre Toplam Su Ürünleri Desteklemeleri

Desteklenen 

Ürün Miktarı

Desteklenen 

Ürün Tutarı

Desteklenen 

Yavru Miktarı

Desteklenen 

Yavru Tutarı

Toplam 

Destek Tutarı

Yıllar (kg) (TL) (Adet) (TL) (TL)

2003 7.219.169 1.072.047 0 0 1.072.047

2004 26.289.604 10.515.842 0 0 10.515.842

2005 39.513.000 28.735.848 200.055.000 10.002.750 38.738.598

2006 63.781.000 47.579.393 225.975.000 11.298.750 58.878.143

2007 92.615.000 71.433.670 365.886.000 18.294.300 89.727.970

2008 106.757.404 72.759.049 442.220.810 19.909.356 92.668.406

2009 120.298.530 90.120.956 519.496.908 25.974.845 116.095.801

2010 150.460.650 112.017.667 703.790.669 35.509.008 147.526.674

2011 172.513.266 126.580.651 902.916.933 54.132.746 180.713.399

2012 147.907.353 93.295.428 159.451.343 8.512.456 101.807.884

2013 165.413.032 104.302.471 0 0 104.302.471

2014 152.283.836 97.724.408 0 0 97.724.408

2015 150.642.441 96.802.007 0 0 96.802.007

2016 71.148.342 43.473.719 0 0 43.473.719

TOPLAM 1.466.842.627 996.413.156 3.519.792.663 183.634.211 1.180.047.368



Türlere Göre Toplam Su Ürünleri Desteklemeleri

GRUPLAR

Desteklenen 
Ürün Miktarı

Desteklenen 
Ürün Tutarı

Desteklenen 
Yavru Miktarı

Desteklenen 
Yavru Tutarı

Toplam Destek 
Tutarı

(kg) (TL) (Adet) (TL) (TL)

ALABALIK 731.221.454 447.777.477 1.849.739.158 98.013.191 545.790.668

ÇİPURA 213.908.123 162.930.934 357.330.726 19.038.762 181.969.695

LEVREK 276.444.804 213.024.038 512.411.372 26.584.366 239.608.404

YENİ TÜRLER 15.844.694 13.324.574 8.395.407 402.093 13.726.667

MİDYE 177.427 16.444 0 0 16.444

KAPALI SİSTEM 5.780 2.890 2.890

DİĞER 229.417.773 159.336.799 0 0 198.932.599

TOPLAM 1.466.842.627 996.413.156 3.519.792.663 183.634.211 1.180.047.368

Not: 2003-2007 yılları verileri, tüm türler birlikte "DİĞER" olarak gösterilmiştir.



• 5488 sayılı Tarım Kanunu

• Tarım Kanunun 17 inci maddesi ile Tarımsal Destekleme ve
Yönlendirme Kurulu kurulmuştur.

• "Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" ile

• Bakanlar Kurulu Kararı’nın uygulamasına yönelik hazırlanan "Su
Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği" kapsamında
yürütülmektedir.

Mevzuat



Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği 

(No: 2016/33)

Su Ürünleri Desteklemeleri; 25 Nisan 2016 tarih ve 29703
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
2016/8791 sayılı 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal
Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ile 3 Ağustos
2016 tarih ve 2970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 201/33 sayılı Su Ürünleri Yetiştriciliği
Destekleme Tebliği hükümleri çerçevesinde yürütülmüştür.

Üreticilerin, desteklemelerden faydalanabilmeleri için geçerli
Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesine sahip olmaları, Su Ürünleri
Kayıt Sistemi (SKS) ’ye kayıtlı bulunmaları ve entansif olarak
yetiştiricilik yapmaları gerekmektedir.



Destekleme Birim Fiyatları
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Yetiştiricilik Daire 

Başkanlığı

Birim (adet, 

kg)

2016 Yılı BKK Birim Fiyatı 

(TL)

Alabalık kg 0,65/0.325*

Midye kg 0,05

Yeni Türler** kg 1 /0,5*

Kapalı Sistem Üretim kg 0,5/0,25*

• * Bir işletmenin su ürünleri desteğinden faydalanabileceği en fazla miktar

yılda, 2016/8791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen 500.000 kg ile

sınırlı olup 250.000 kg’a (250.000 kg dahil) kadar olan kısmına birim fiyatın

tamamı, 250.001-500.000 kg (500.000 kg dahil) olan kısmı için birim fiyatın

%50’si dikkate alınır.

• ** Mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz,

minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, karabalık,

yılan balığı, tilapya, karadeniz alası ve kırmızı benekli alabalıklar (Salmo

Türleri), kerevit, karides)’



Genel Esaslar (1) 

1.

Yavru balıklar,

 Bakanlıktan izinli kuluçkahanelerden,

 Su ürünleri yetiştiricilik belgesinde yavru üretim izni olan

işletmelerden,

 Üniversite veya araştırma enstitülerine ait kuluçkahanelerden,

 Yavru balıkları başka işletmelerden değil Bakanlıktan yavru balık

üretme izni olan kendi işletmesinden temin edenler ise yavrunun

temin edildiği il/ilçe müdürlüğüne yavru balık tespit tutanağı

düzenletmek ve bu tutağı yavru balıkların götürüldüğü il/ilçe

müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır.



2.

Karada ve baraj göllerinde kurulu olan alabalık yetiştiricilik

işletmelerinden,

Projesinde yavru üretim izni olmadığı halde, başkasına

satmamak kaydıyla sadece işletmesinin ihtiyacı olan yavruyu kendi

işletmesinde üretenler de desteklemeden yararlandırılır.

Bu durumda olan işletmelerin il/ilçe müdürlüklerine müracaat

ederek yavru balık tespit tutanağı düzenlettirmeleri zorunludur.

Genel Esaslar (2) 



3.

Aynı işletmede birden çok türün yetiştirilmesi halinde,

Kararnamede belirtilen kapasite sınırlamaları bu işletmeler için de

geçerli olup, bu durumdaki işletme sahipleri il/ilçe müdürlüklerine

müracaat ederek, yetiştirdiği türlerle ilgili tespit yaptırmak zorundadır.

Desteklemelerde türlerle ilgili tespit edilen oranlar esas alınır.

4.

İşlenmiş Ürünler İçin;

Yetiştirdiği ürünlerini fileto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı

işletmelerde işlenmesi suretiyle pazarlayanların işlenmiş ürünlerine ait

satış faturaları, satış belgesi olarak kabul edilecektir.

Genel Esaslar (3) 



5.

Büyüme Süresi;

 Yetiştirilen ürünlerin büyüme sürelerinin belirlenmesinde, yetiştiriciliği

yapılan tür, bölgenin çevre özellikleri ve yetiştirme sistemi il

müdürlüklerince göz önünde bulundurulur.

 Belirtilen hususlara uymayan yetiştiricilerin ürünlerine ait satış

belgeleri işleme konulmaz.

Genel Esaslar (4)  



6.Canlı Ağırlık Artışı Sağlamak Suretiyle Üretim Yapan İşletmeler

 Balıklarını başka işletmelerden temin etmişler ise, satış belgesinde

“canlı” ibaresinin yer alması,

 Kendisine ait bir diğer işletmeden temin etmişler ise, balıkların temin

edildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine, hasat tespit

tutanağı düzenlettirmeleri ve düzenlenen tutanakta da “canlı” ibaresinin

yer alması zorunludur.

 Bu belgeler balıkların götürüldüğü işletmenin bulunduğu il/ilçe

müdürlüğüne ibraz edilir ve bu balıklar il/ilçe müdürlüğü elemanları

nezaretinde işletmeye bırakılır.

 Balıkların işletmeye canlı olarak bırakıldığına dair ilgili satış belgesi

veya hasat tespit tutanağı üzerinde balıkların bırakıldığı tarih, saat, tür

ve miktarı kaydedilerek imzalanır.

Genel Esaslar (5) 



Desteklenecek Ürün Miktarının Belirlenmesinde (1)

 Desteklenecek ürün miktarı 500 ton/yıl ile sınırlı olup, 250 ton/yıl’ a

kadar olan kısım için birim fiyatın tamamı, geri kalan kısım için birim

fiyat yarısı,

 Yetiştiricilik belgesinde yer alan, tesis (proje) kapasitesi (ton/yıl) için

belirtilen mevcut durum kapasitesi,

 Ürüne ait satış belgelerinde ve/veya hasat tespit tutanağında belirtilen

miktarı,

 Yetiştirilen türe göre, hasat edildiği ağırlığa ulaşması için besleme bilimi 

bakımından gerekli olan yeme ait fatura,

 Yetiştiriciliği yapılan ürünün büyüme süresi, 



Desteklenecek Ürün Miktarının Belirlenmesinde (2)

 Canlı ürünlere ait satış belgeleri hariç, yetiştiricilik işletmeleri arasında

yapılan ürün alış-verişlerine ilişkin satış belgelerindeki miktarların

desteklenmemesi,

 Satış belgelerindeki kg fiyatları ürünün kg/maliyet değerinin % 75

inden düşük olan satış belgeleri destekleme kapsamı dışındadır.

 İşlenmek suretiyle fileto veya füme olarak satışı yapılan ürünlerde, 

ürüne ait faturalarda belirtilen miktarın iki katı,



Desteklenecek Ürün Miktarının Belirlenmesinde (3)
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 Denizlerde Bakanlıkça belirlenmiş olan aynı potansiyel alanda, aynı baraj

gölünde veya bölgelere ayrılmış baraj göllerinde aynı bölge içerisinde, aynı

gerçek ve tüzel kişilere ait birden fazla yetiştiricilik işletmesi var ise bu

işletmeler tek bir işletme olarak kabul edilir. Ve 2016 Yılında Yapılacak

Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın yayım tarihinden önceki tesis

sahipleri esas alınır. Kararın yayımlandığı 5/5/2016 tarihinden sonra

yapılan bu tesislerle ilgili devirler destekleme kapsamı dışındadır.



Canlı ağırlık artışı sağlamak suretiyle üretim yapan işletmeler için, son

satışın yapıldığını gösteren satış belgelerindeki miktardan, aynı ürüne ait

ilk hasat için düzenlenen satış belgelerindeki veya hasat tespit

tutanağındaki miktar düşüldükten sonra kalan miktar,

İlk defa yetiştiriciliğe başlayan işletmeler ile kapasite artırımında

bulunan işletmeler için, yetiştiricilik belgesindeki onay tarihi, mevcut

işletmelerde ise, yavruların işletmeye geliş tarihi, balıkların büyüme

süresinin başlangıcı olarak,

 esas alınır ve belirtilen hususlara uyumlu olması aranır.

Desteklenecek Ürün Miktarının Belirlenmesinde (4)



Müracaat (1)

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, en geç 30/11/2016

tarihine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne

aşağıdaki belgelerle müracaat ederler:

 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Müracaat Dilekçesi.

 Yetiştirdiği ürünün satın alındığını gösteren satış belgesi ve/veya Su

Ürünleri Yavru Balık Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar

istenildiği zaman).

 Hasat edilen ürünün satıldığını gösteren satış belgesi ve/veya Su Ürünleri

Hasat Tespit Tutanağı (son müracaat tarihine kadar istenildiği zaman).



Müracaat (2)

 Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili üretici birliği veya kooperatife üyelik

belgesi (bulunmayan yerlerde bu belge istenmez).

 İşletmesinde yetiştirdiği balığın satın alındığı işletmenin kuluçkahane

veya işletmesinde yavru üretim izninin olduğu su ürünleri yetiştiricilik

belgesinin sureti, yavru balıkların üniversite veya araştırma

kuruluşlarından temin edilmesi halinde ise bu kurumlar tarafından satışın

yapıldığını gösterir belge.

 Yem faturası (son müracaat tarihine kadar yılı içerisinde istenildiği

zaman).

 Yetiştiricilik belgesi fotokopisi.



İl/İlçe Müdürlüğü Tarafından Yapılacak

İş ve İşlemler (1)
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• Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlar, il/ilçe

müdürlüğü tarafından bu Tebliğ kapsamında istenen belge ve

belgelerdeki bilgiler kontrol edilerek Su Ürünleri Kayıt Sistemine

(SKS) kaydedilir ve veri girişleri yapılır.

• İl/İlçe müdürlüğü tarafından 1/1/2016 tarihinden itibaren Temmuz

2016 ve dönem sonu olmak üzere iki dönem halinde, SKS’ye girilen

bilgiler esas alınarak Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler oluşturulur.

Oluşturulan Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler il/ilçe müdürlüğü ilan

panosunda, her dönem sonunu takip eden ilk beş mesai günü askıya

çıkarılır. Askıya çıkarma ve indirme işlemi en az iki görevli

tarafından tutanağa bağlanır.



İl/İlçe Müdürlüğü Tarafından Yapılacak 

İş ve İşlemler (2)
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• Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’lere yapılacak itirazlar askı süresi

içinde il/ilçe müdürlüğüne yapılır. İtirazlar askı süresi içinde

değerlendirilerek il/ilçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı

süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir.

• İlçe müdürlüğünce düzenlenen Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler

askıdan indirilmesini müteakip onaylanarak en geç beş iş günü içinde il

müdürlüğüne gönderilir.

• İl müdürlüğüne gelen onaylı Su Ürünleri Destekleri İcmal-1’ler,

SKS’deki kayıtları üzerinden kontrol edilerek Su Ürünleri Destekleri

İcmal-3’ler düzenlenip onaylanarak beş iş günü içerisinde Balıkçılık ve

Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.



E-Belge İcmal 3



E-Belge İcmal 3



E-Belge İcmal 3



Üye Yetiştiricilerden Kesinti

• Yetiştirici örgütlerine üyelik şartı aranan destekleme ödemelerinde,

merkez birliğini kurmuş olan; Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa

göre kurulmuş üretici birlikleri ve/veya Bakanlıkça kuruluşuna izin

verilen Kooperatifler Kanununa göre kurulmuş su ürünleri kooperatif

üyelerinden, hak ettikleri desteklerden hizmet bedeli olarak,

 Ödenen desteğin %2’si oranında birim kooperatif veya il/ilçe

birliklerine,

 Kesinti yapılan bu bedelin içerisinden de % 20’si oranında üst

kooperatif veya merkez birliğine

 “Çiftçi Örgütlerini Güçlendirme” adı altında kesinti yapılır.



Yetki ve Denetim 

• Tebliğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemlerin

çözümünde, 2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin

Karar da ve bu Tebliğde belirtilen hususlara aykırı olmamak koşuluyla

il/ilçe müdürlüğü yetkilidir.

• İl/İlçe müdürlüğü bu Tebliğ kapsamındaki desteklemelerle ilgili her

türlü denetimi yapmaya ve buna ilişkin bilgi, belge istemeye yetkilidir.

• Bu Tebliğde belirtilen desteklemelerle ilgili hususlarda il/ilçe müdürlüğü

tarafından yapılan denetimlerde, ilgililer gerekli kolaylığı göstermek ve

her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadır.



Haksız Ödemelerin Geri Alınması ve 

Hak Mahrumiyeti 

• Bu Tebliğde belirtilen yetkili merciler,

 Tebliğ gereği kendilerine ibraz edilen belgelerin yetkileri kapsamındaki

kontrollerinden

 ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludur.

• Desteklemeden yararlanmak üzere ibraz edilen belgelerin sorumluluğu

ilgilisine aittir.

• Bu yükümlülüğü yerine getirmeyerek haksız yere ödemeye neden

olanlar ile haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya

içeriği itibarıyla gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan ilgililer

hakkında gerekli cezai, hukuki ve idari işlemler yapılır.



Sorumluluk-Kaynak Aktarımı ve Ödemeler

Desteklemeden yararlanmak üzere bu Tebliğ gereği ibraz edilen
bilgi ve belgelerin doğruluğundan öncelikle belgeyi ibraz eden ve
yetkileri kapsamında onaylayan ve verileri giren kişi ve kurumlar
sorumludur. Destekleme ödemesi yapılan belgeler istenildiğinde ibraz
edilmek üzere ilgili birimler tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yapılan destekleme

ödemeleri kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına

aktarılmadan önce haciz/icra ve temlik vb. işlemler yapılmaz.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın

desteklenmesi için 2017 yılında ayrılan ödenekten karşılanır ve gerekli

paranın aktarılmasını müteakip Bakanlık tarafından Banka aracılığı ile

ödenir.



Yenilikler
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Destekleme Türü Birim (adet, kg) 2017 Yılı Birim Fiyatı (TL)

Kg Üstü Alabalık Üretim kg 0,25

 Üreticilerimizin 1 kg üzerinde alabalık üretimine yönlendirerek birim

alandan daha fazla ürün alınmasını sağlamak, ülkemize ithal olarak gelen

somon balığına yerli üretim ile alternatif oluşturmak amacıyla kg üstü

alabalık üreten üreticilere ilaveten 0,25 TL/kg desteğin eklenmesi,



 İzlenebilirlik ve ürün güvenirliliğinin sağlanması, pazarlamada markalaşmanın ve

tüketimin artırılması amacıyla yetiştiricilik ürünü balıkların etiketlenmesini sağlamak

amacıyla, markalanan balık başına 0,02 TL etiket desteği verilmesi 2017 yılında

planlanmaktadır.

Destekleme Türü Birim (adet, kg) 2017 Yılı Birim Fiyatı (TL)

Solungaç Etiketi adet 0,02

Yenilikler



Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Yaşanan Genel Sorunlar

 Kafeslere/havuzlara yavru atımından itibaren yetiştiriciliğin her

aşamasında denetim yapılması ve bu durumun tutanakla zapt altına

alınması,

 Hasatın mutlaka il müdürlüğü personelinin nezaretinde

gerçekleştirilmesi (kafes kafes, havuz havuz tespit yapılması),

 Son yıllarda vergi denetim birimlerince, üreticilerin muhasebe

kayıtları üzerinde yapılan denetim ve incelemelerde

desteklemelerden yararlanmak için usulsüz belge kullanıldığı ve

buna bağlı üretim yapıldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle destekleme

için ibraz edilecek bütün belgelerin kontrolünün titizlilikle

yapılması hususlarına dikkat edilmesi,

 Tebliğ ve kararname yayınlandığı zaman il müdürlüğünüzde

müteşebbisleri bilgilendirme toplantısı tertip edilmesi, toplantı

bilgilendirme tutanağının her müteşebbise imzalattırılması,



İŞLEME 

TEŞEKKÜR EDERİM.
necipmurat.sahin@tarim.gov.tr 


