
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN UYGULAMA 

ESASLARI 

(GENELGE 2006/1) 

 15.10.2005 tarih ve 25967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Su Ürünleri Yetiştiriciliği 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince, sektördeki gelişmeler ve 

ihtiyaçlara paralel olarak, 28.12.2004 tarih ve 18362 sayılı (2004/1) Genelgenin bazı maddeleri 

yeniden düzenlenmiş olup, uygulamaya ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

1-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 5 (j) bendine ilişkin uygulama esasları: 

 Su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanların verimli kullanımının sağlanması için, 

denizlerde ağ kafeslerde deniz ürünleri yetiştiriciliğinde 250 ton/yıl’dan; iç sularda baraj ve doğal 

göllerde ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliğinde ise 25 ton/yıl’dan daha küçük kapasitedeki 

yatırım talepleri kabul edilmeyecektir. Ancak, karada toprak havuzlarda deniz balıkları 

yetiştiriciliği projeleri ile akarsu ve göletlerde ağ kafeslerde uygulanacak projelerde kapasite şartı 

aranmaz. 

 Göletlerde uygulanacak su ürünleri üretimi projeleri ile ilgili işlemler İl Müdürlüklerine 

bildirilen talimatlar çerçevesinde yürütülecektir. 

2- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 6 (b) bendine ilişkin uygulama esasları: 

 İçsularda ve denizlerde su ürünleri yetiştiriciliği müracaatlarında dikkat edilecek olan su 

kriterleri tabloları EK-1-a,b,c’de belirtilmektedir. 

 Yönetmeliğin EK-4‘de belirtilen belgelere, yetkili kurumlardan alınmış olan debi raporu 

ilave edilecektir. 

3-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinin 8. Maddesi (b) bendine ilişkin uygulama esasları: 

Su ürünleri proje dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler: 

a) Ön İzin için istenen bilgi ve belgeler, 

b) Bakanlıkça verilen ön izin yazısı, 

c) Tesisin kurulacağı alanla ilgili olarak; 

 * Sağlık açısından sakıncası olmadığına dair mahalli Sağlık Teşkilatından (İl Sağlık 

Müdürlüğü, Çevre Sağlık Müdürlüğü vb.) belge, 

 * (Değişik: 2006/1) Ulaşım açısından sakınca olmadığına dair ilgili kuruluştan (Karayolları 

Genel Müdürlüğü veya Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü veya bu kuruluşların Taşra 

Teşkilatları) alınan belge, 

 * (Değişik: 2006/1) Tesiste kullanılacak suyun kullanılmasında sakınca olmadığına dair 

ilgili kuruluştan (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü veya bu 

kuruluşların Taşra Teşkilatları) alınan belge, 

 * Gerekli görülmesi halinde diğer ilgili kuruluşlardan alınacak belgeler, 

d) Tüzel kişiler (Şirket, Kooperatif, vb.) için Ticaret Sicil Gazetesi, 

e) Proje fizibilite raporu, 

f) ÇED yönetmeliğine göre sakınca olup olmadığına dair belge 

g) Proje hazırlama dispozisyonuna uygunluk (EK-2) 

h) Taslak Teknik Şartnameler (EK-3-a,b,c,d,e,f,g,h) 

 

4-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 8 (d) bendine ilişkin uygulama esasları: 

 Kapasitelerine bakılmaksızın, alabalık, sazan, çipura ve levrek balıklarının üretim projeleri 

ile üretim kapasitesi 2.000.000 adet/yıl’a kadar olan iç su ve deniz ürünleri kuluçkahane projeleri 

(2.000.000 adet/yıl dahil) İl Müdürlükleri tarafından onaylanır. 

 Kapasitesi ne olursa olsun kalkan, mersin balığı, yılan balığı, kurbağa, su bitkileri, kabuklu 

ve yumuşakça ve diğer türlerin yetiştiriciliği ile deneme üretimi ve organik su ürünleri 

yetiştiriciliğine ait üretim projeleri Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından onaylanır. 



 (Değişik 3. Fıkra: 2006/1) Göletlerde uygulanacak projeler İl Müdürlüklerince 

onaylanacaktır. Su ürünleri avlak sahalarında yetiştiricilik ve/veya ıslah amaçlı uygulanacak 

projeler Bakanlık Merkez teşkilatı tarafından onaylanır. 

 İl Müdürlükleri tarafından onaylanan projelerin bir örneği, Yönetmeliğin 8. Maddesinin (e) 

bendi gereğince 15 (onbeş) gün içince Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderilecektir. 

 

5- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 9 (a) bendine ilişkin uygulama esasları (Ek 

Madde: 2006/1): 

 Su ürünleri yetiştiriciliği yapan müteşebbislere “Su Ürünleri Yetiştiricilik Belgesi” ve “Su 

Ürünleri Kuluçkahane Yetiştiricilik Belgesi”nden durumlarına uygun olanı düzenlenecektir. 

Değiştirilecek yetiştiricilik belgeleri, EK-4’deki yeni “Su Ürünleri Yetiştiricilik Tesisleri Denetim 

Raporu” ile birlikte Bakanlığa gönderilecektir. 

 İlk defa yetiştiricilik belgesi düzenlenmesi halinde, sadece “Su Ürünleri Yetiştiricilik 

Tesisleri Denetim Raporu” Bakanlığa gönderilecek ve yetiştiricilik belgeleri Bakanlık tarafından 

doldurularak, onaylandıktan sonra İl Müdürlüklerine gönderilecektir. Yetiştiricilik belgelerinin 

geçerlilik süreleri, kiralama süreleri ile sınırlı olup, müteşebbislerin kiralama işlemleri İl 

Müdürlüklerince kontrol edilecektir. 

 Eski yetiştiricilik belgeleri halen yürürlükte olup, ilk vize tarihinde yeni belge ile 

değiştirilmek üzere İl Müdürlüklerince, gerekli belgelerle birlikte Bakanlığa gönderilecektir. 

 Belgelerin vize edilmesi sırasında kiralamalar kontrol edilecektir. 

 

6- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 11 (e) bendinin uygulama esasları (Ek 

Madde: 2006/1): 

 Onaylı projesinde değişiklik yapmadan, projesinde belirtilen türlerle ilgili, proje kapasitesi 

aynı kalmak üzere, üretilecek türlerin miktarlarında piyasada oluşan arz-talep, yavru ve satış 

fiyatları gibi ekonomik nedenlerden dolayı değişiklik yapmak isteyen müteşebbisler; o üretim 

sezonundan önce yıllık üretim planlamasını ekledikleri dilekçe ile İl Müdürlüklerinden izin almak 

zorundadırlar. Bu durum 15 (onbeş) gün içinde Bakanlığa bildirilecektir. 

 

7-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 14 (a) bendine ilişkin uygulama esasları: 

 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği EK-9 ‘a ilave olarak; 

  - Projeyi devralmak isteyen tüzel kişiliklere ait ticaret sicil gazetesi örneği, 

  - Devralmak isteyenin yetkili kıldığı kişi veya kişilerin imza sirküleri, 

  - Yetki belgesi örneği, 

  - Şirket ana sözleşmesi örneği. 

 * Yetiştiricilik belgesinin devralan adına düzenlenebilmesi için; Bakanlıktan devir izni 

alındıktan sonra, devreden adına kayıtlı olan kira sözleşmelerinin (su, alan vb), devralan adına, 

ilgili kurumca düzenlenmesi gerekmektedir. 

 

8- Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 17 ‘ye ilişkin uygulama esasları: 

 Kiralama işlemlerinde dikkat edilecek hususlar; 

 30.01.2004 tarih ve SÜDB/250 11 10 11–426–1379 sayılı İl Özel İdarelerince Kiralaması 

Yapılacak Alanlarla İlgili Usul ve Esasların belirlendiği talimat iptal edilmiş olup Projeli ve 

projesiz kiralamalar da uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir: 

1- Su Ürünleri Üretim Yerlerinin kiralama işlemleri 16 Ocak 2004 tarih ve 25348 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 2003/46 No’lu “Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair 

Tebliğ”e göre yapılacaktır. 

2- Su ürünleri üretim sahalarının, projeli veya projesiz olarak ilk defa kiralama başvurularında 

kullanıma açılıp açılmayacağı, İl Müdürlüklerinin teklifi ile Bakanlık Merkez Teşkilatı tarafından 

belirlenir. 



3- Su ürünleri üretimi amacıyla kiraya verilen avlak sahalarına ait su ürünleri avlak sahası üretim 

bilgi formu, her yıl kira tebliğine göre tespit edilen kira bedelinin (EK-5) kiracıya bildirilmesinden 

itibaren, İl Müdürlüğü tarafından, 15 gün içersinde Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderilir. 

4- (Değişik: 2006/1) Ticari amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen sirküler gereği, iç 

sularımızdaki avlak sahaları için düzenlenmesi gereken menşe ve avlak sahalarına ilişkin bilgiler 

EK-6’daki Su Ürünleri Avlak Sahası Üretim Bilgi Formu’nda istenilen şekilde bir önceki yıl stok 

miktarları dikkate alınarak yazılacak, menşe belgesi düzenlenmedi ise formda belirtilecektir. Bu 

kapsamda menşe belgelerinin gönderilmesine ilişkin 02.03.2005 tarih ve SÜDB/250 11 10 12–

819–2835 sayılı talimat ve ilgisinde kayıtlı talimatlar iptal edilmiştir. 

5- (Ek Madde: 2006/1) Denizlerde ağ dalyanları kurmak isteyen müteşebbislerce koordinatların 

belirtildiği haritanın ekli olduğu dilekçe ile İl Müdürlüklerine müracaat edilir. 

 Bu belgeler, seyr-ü sefer açısından gerekli izni alınmak üzere Bakanlık Merkez Teşkilatı’na 

gönderilecektir. 

6- (Ek Madde: 2006/1) Lagün ve dalyanların projesiz kısa süreli olarak işletilmeleri, 16 Ocak 2004 

tarih ve 25348 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2003/46 No’lu “Su Ürünleri Üretim Yerlerinin 

Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ” esaslarına göre yapılacaktır.  

7- (Ek Madde: 2006/1) Lagün ve dalyanların projeli olarak işletilmesi aşağıda belirtilen şekilde 

yapılacaktır: 

i) Kira süresinin bitimine 6 ay kala, lagünlerin sürdürülebilir kullanımını temin etmek amacıyla, 

projeli olarak uzun süreli kiraya verileceği 2003/46 No’lu “Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya 

Verilmesine Dair Tebliğ”e göre ilan edilir. 

ii) Yapılan başvurular İl Müdürlüklerince değerlendirilerek, uygun bulunanlar proje özetleri ile 

birlikte Bakanlığa iletilir. 

iii) Bakanlığa iletilen başvurulardan uygun bulunanlara ön izin verilir. 

iv) Ön izin verilmesini müteakip en geç 3 ay içerisinde müteşebbislerce hazırlanacak projeler İl 

Müdürlüklerine teslim edilir. 

v) Projeler; İl Müdürlüğü başkanlığında, gerektiğinde Üniversite ve Araştırma Kurumlarının 

katılımıyla, mahallinde oluşturulan Komisyon marifetiyle incelenir. 

vi) Komisyonun uygun bulduğu proje veya projeler, Komisyon raporu ile birlikte değerlendirilmek 

üzere Bakanlığa gönderilir. 

vii) Bakanlıkça onaylanan proje veya projeler 2003/46 No’lu “Su Ürünleri Üretim Yerlerinin 

Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ” doğrultusunda İl Özel İdaresince açılacak kiralama ihalesine 

katılmak üzere teklif edilmesi için İl Müdürlüklerine gönderilir. 

 İl Özel İdaresince açılacak kiralama ihalesini kazanan başvuru sahibinin projesi 

uygulanacak olup, diğer ön izinler ve projeler otomatik olarak iptal edilmiş sayılacaktır. 

9- Su Ürünleri yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 19 ‘a ilişkin uygulama esasları (Değişik: 

2006/1): 

 Su Ürünleri Yetiştiriciliği amacıyla yavru, yumurta ve damızlık ithali ile ilgili müracaatlar 

İl Müdürlüğüne yapılacaktır. Bu konudaki, 14.07.2004 tarih ve SÜDB/250 11 10 12/2619–10589 

sayılı Genelge iptal edilmiştir. 

 Buna göre; 

a) İthalat başvurusunu; Yetiştiricilik Belgesi olan tesisler (Kuluçkahaneler sadece yumurta ve 

damızlık ithali yapabilir), deneme üretimi izni almış olan işletmeler ve bilimsel amaçlı olarak ithal 

etmek isteyen Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşları yapabilirler. 

b) İthalat başvuruları işletmenin bulunduğu İl Müdürlüğüne (EK–7) dilekçe ile yapılır. 

c) İthal izni için Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderilecek belgeler: 

1- Dilekçe (EK–7); 

 *Yetkili kişi veya noterden konu ile ilgili yetki verilmiş personel tarafından imzalı ve şirket 

kaşeli olmalı, 

2- Kontrol Belgesi: 



 *Kontrol Belgesi düzenlenirken, her yıl yayınlanan Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğle 

esaslarına uygun formatta, firma tarafından 3 (üç) nüsha olarak hazırlanmalı ve G.T.İ.P numarası 

boş bırakılmalı, 

 *Şirketin kaşesi ve yetkilisi tarafından veya yetki verilmiş personel tarafından imzalanmış 

olmalı, 

 *Şirket yetkilisi tarafından imzalanıyor ise şirket imza sirküleri noter onaylı ve 1 (bir) nüsha 

olarak, eğer kontrol belgesi yetki verilmiş personel tarafından imzalanıyor ise noterden verilmiş 

yetki belgesi ve firma tarafından onaylı 1 (bir) nüshası,  

3- Fatura veya Proforma Fatura; 

 *Asıl ve 2 (iki) nüshası ile yeminli tercüme bürolarınca Türkçe’ye tercüme edilmiş onaylı 

3(üç) nüshası, 

4- Sağlık Sertifikası; 

 *Aslı ve 2 (iki) kopyası ile yeminli tercüme bürolarınca Türkçe’ye tercüme edilmiş onaylı 

3 (üç) nüshası, 

5- Menşei Belgesi; 

 *Aslı ve 2 (iki) kopyası ile yeminli tercüme bürolarınca Türkçe’ye tercüme edilmiş onaylı 

3 (üç) nüshası, 

6- İhtiyaç Belgesi (EK-8); 

 İthal edilecek yavru, yumurta ve damızlık miktarı yetiştiricilik belgesinde yer alan tür ve 

kapasiteye veya Yönetmeliğin 11’nci maddesinin (e) bendi gereğince yapılan düzenlemeye göre 

hesaplanarak düzenlenir. 

 *İthal edilecek ürünün hesaplaması; yavru ithalatında ithal edilecek türün 1 kg üretim 

miktarı için 4 adet yavru, yumurta ithalinde ise alabalıkta 1 kg üretim miktarı için 5 adet yumurta, 

damızlık ithalinde ise, onaylı projesinde belirtilen anaç balık miktarı dikkate alınarak yapılır. 

 *Yıllık olarak ithalat edilecek yavru, yumurta ve damızlık miktarı, tesise ait yetiştiricilik 

belgesinde yer alan tür ve kapasiteye göre hesaplanan miktarı aşmayacaktır. Ancak; Yönetmeliğin 

Madde 11 (e) Bendi gereğince, üretim planlaması değişikliği yapılması halinde son durum dikkate 

alınacaktır. 

7- Ticaret Sicil Gazetesi; 

 *İlgili şirketin ticaret sicil gazetesindeki ilanının 1(bir) nüshası, 

8- Yetiştiricilik Belgesi; 

 *İlgili şirkete ait yetiştiricilik belgesinin 1 (bir) nüshası 

9- Taahhütname (EK-9); 

 *Tüm belgelerin doğru ve aslına uygun olduğunun, 

 *Kontrol belgesinde yazılı malzemeyi amacı dışında kullanmayacağına dair hazırlanacak 

taahhütname. 

10-Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği Madde 20 (a) bendine ilişkin uygulama esasları : 

(Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü / Yetiştiricilik Daire Başkanlığı’nın  20.01.2020 tarih 

ve 67064933-145[010.06.02;010.06.01]-E.3955503 sayılı yazısı ile değiştirildi) 

 Yetiştiricilik tesisleri, proje kapasitelerine göre, su ürünleri konusunda eğitim veren en az 

4 yıllık Fakülte mezunu veya su ürünleri yetiştiriciliği konusunda kamuda en az 5(beş) yıl görev 

yapmış teknik eleman istihdam edeceklerdir. Buna göre; 100-500 ton/yıl için en az 1, 501-1000 

ton/yıl en az 2, 1.001 ton/yıl ve üzeri tesislerde en az 3 teknik eleman, Çift kabuklu 

yetiştiriciliği tesisleri 1.000 ton/yıl ve üzeri için en az 1, kapasitesi 2.000.000 adet/yıl ve üzeri 

üretim yapan kuluçkahaneler ise en az 1 teknik eleman istihdam edecektir. 
 Kamuda 5 yıllık görev yapanların tesislerde istihdam edilebilmesi için, ilgili 

kuruluş(lar)dan alınan resmi yazı(lar) esas kabul edilecektir.  

 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği EK-10’un birer örneği İl Müdürlüklerine teslim 

edilmelerinden sonra 15 (onbeş) gün içinde Bakanlık Merkez Teşkilatına gönderilecektir. 


