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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEME TEBLİĞİ
(TEBLİĞ NO: 2019/56)

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı; 23/10/2019 tar�hl� ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe

konulan 2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İl�şk�n Karar kapsamında su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yapanlara
ver�lecek su ürünler� desteğ� �le �lg�l� usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ, Bakanlıktan onaylı su ürünler� yet�şt�r�c�l�k belges�ne sah�p, Su Ürünler� B�lg�

S�stem�ne (SUBİS) kayıtlı yet�şt�r�c�lere yapılacak su ürünler� desteğ� �le �lg�l� hususları kapsar.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebl�ğ kapsamındak� desteklemelerden yararlanamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 23/10/2019 tar�hl� ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan

2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İl�şk�n Kararın 4 üncü maddes�n�n sek�z�nc� fıkrasına dayanılarak
hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Banka: T.C. Z�raat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
c) Entans�f yet�şt�r�c�l�k: Tamamen dıştan yemlemeye dayalı yoğun yet�şt�r�c�l�ğ�,
ç) İl/�lçe müdürlüğü: Bakanlık �l/�lçe müdürlükler�n�,
d) Karar: 23/10/2019 tar�hl� ve 1691 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan 2019 Yılında

Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İl�şk�n Kararı,
e) Kapalı S�stem Üret�m: Üret�mde kullanılan suyun, mekan�k ve b�yoloj�k araçlar ser�s�n�n kullanılarak dışkı

ve yem artıklarının uzaklaştırılması, kal�te ve k�myasal yapı bakımından oks�jence zeng�nleşt�r�lmes�, karbond�oks�t�n
uçurulması, ozon ve/veya UV �le muamele g�b� bazı �şlemlere tab� tutulduktan sonra yet�şt�r�c�l�k s�stem�nde tekrar
kullanımı esasına dayanan, daha az su kullanımı, b�r�m hac�mden yüksek ver�m, daha �y� büyüme ve yemden daha
fazla yararlanmayı sağlayan, yer ve tür serbest�s� olan ve daha az çevresel etk� �le ürün alab�lmey� tem�n eden tam
kontrollü su ürünler� yet�şt�r�c�l�k s�stem�n�,

f) K�logram Üstü Alabalık: Hasat ed�ld�ğ�nde 1 aded�n�n ağırlığı 1.25 (b�r k�lo �k� yüz ell� gram) k�logram ve
üzer� ağırlıkta olan tüm alabalık türler�n�,

g) Kuluçkahane: Su ürünler� damızlık materyaller�nden yumurta ve yavru materyal elde etmek üzere kurulan
ve Bakanlıktan onaylı kuluçkahane �şletmeler�n�,

ğ) Satış belges�: İşletmede yet�şt�r�len balıkların hasat ed�lerek satışının yapıldığını gösteren satış faturasının
aslı, �k�nc� suret� veya e-fatura, perakende satış f�ş� ya da müstahs�l makbuzunu,

h) Su Ürünler� B�lg� S�stem� (SUBİS): Bakanlık bünyes�nde kurulu bulunan su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� �le �lg�l�
b�lg�ler�n merkez� b�r ver� tabanında toplandığı su ürünler� kayıt s�stem�n�,

ı) Su ürünler� kuluçkahane belges�: Su ürünler� damızlık materyaller�nden yumurta/yavru materyaller elde
etmek �ç�n kurulan �şletmelere Bakanlıkça ver�len geçerl� belgey�,

�) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�: Su ürünler�n�n entans�f olarak yet�şt�r�lmes�n�,
j) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k belges�: Su ürünler� üret�m faal�yet�nde bulunan yet�şt�r�c�lere Bakanlıkça ver�len

geçerl�l�k süres� devam eden belgey�, 
k) Yavru balık adaptasyon �şletmes�: Yavru balıkların, büyütülecekler� �ç su ve den�z kaynaklarına adapte

olmaları amacıyla kurulan tes�sler�,
l) Yet�şt�r�c�/üret�c�: Kamu kurum ve kuruluşları har�ç, Bakanlıkça su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� faal�yet�nde

bulunmak üzere �z�n ver�len gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
m) Yet�şt�r�c�/üret�c� örgütü: 29/6/2004 tar�hl� ve 5200 sayılı Tarımsal Üret�c� B�rl�kler� Kanunu �le 24/4/1969

tar�hl� ve 1163 sayılı Kooperat�fler Kanununa göre kurulmuş su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� konusunda faal�yet gösteren ve
merkez b�rl�ğ� düzey�nde örgütlenm�ş üret�c� merkez b�rl�ğ�, üret�c� b�rl�kler� ve kooperat�fler�,

n) Yet�şt�r�c�l�k �şletmes�: Bakanlıktan onay alınarak su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n yapıldığı yerler�,
�fade eder.
Su ürünler� desteğ�
MADDE 5 – (1) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yapanlara su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� desteğ� aşağıda bel�rt�len

esaslara göre ver�l�r:
a) Ürün desteklemes� kapsamındak� türler; alabalık, sazan, m�dye ve yen� türler (mers�n, kalkan, fangr�,

mercan, s�nagr�t, lahoz, s�vr� burun karagöz, m�nekop, eşk�ne, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın,
şabut, karabalık, yılan balığı, t�lapya, kerev�t, kar�des, sülük, karaden�z alası, kırmızı benekl� alabalıklar)’d�r.

b) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k belges� bulunan ve (a) bend�nde bel�rt�len türler�n entans�f şek�lde yet�şt�r�c�l�ğ�n�
yapan, m�dye yet�şt�r�c�l�ğ� yapan, kapalı s�stemde su ürünler� yet�şt�r�c�l�k projes�ne sah�p olup projes�ne uygun olarak
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(a) bend�nde bel�rt�len türler�n üret�m�n� yapan ve k�logram üstü alabalık yet�şt�ren üret�c�lere, Kararda bel�rlenen
destekleme b�r�m f�yatı kadar destekleme yapılır.

c) Bu fıkranın (b) bend�nde bel�rt�len desteklemelerden yararlanmayan ve elektr�k enerj�s� �le çıkardığı yer altı
suyu ya da enerj� kullanmadan kaynak suyunu kullanarak daha çok �ç tüket�m amaçlı toprak havuzlarda küçük ölçekl�
yet�şt�r�c�l�k yapan üret�c�lere yılda en fazla 30.000 k�lograma kadar Kararda bel�rlenen b�r�m f�yatı kadar destekleme
yapılır.

ç) B�r �şletmen�n ürün desteğ�nden yararlanab�leceğ� m�ktarın hesaplanmasında uyulacak esaslar şunlardır:
1) Den�zlerde Bakanlıkça bel�rlenm�ş olan aynı potans�yel alanda, aynı baraj gölünde veya bölgelere ayrılmış

baraj göller�nde aynı bölge �çer�s�nde, aynı gerçek ve tüzel k�ş�lere a�t b�rden fazla yet�şt�r�c�l�k �şletmes� var �se bu
�şletmeler tek b�r �şletme olarak kabul ed�l�r ve destekleme ödemes� buna göre yapılır.

2) Desteklemede, den�zlerde Bakanlıkça bel�rlenm�ş olan aynı potans�yel alanda, aynı baraj gölünde veya
bölgelere ayrılmış baraj göller�nde aynı bölge �çer�s�nde, aynı gerçek ve tüzel k�ş�lere a�t b�rden fazla yet�şt�r�c�l�k
�şletmes� �le �lg�l� olarak Kararın yayım tar�h�nden öncek� tes�s sah�pler� esas alınır. Kararın yayımlandığı tar�hten
sonra bu tes�slerle �lg�l� dev�rler destekleme kapsamı dışındadır.

3) Karar gereğ�nce, b�r �şletmen�n desteklemeden faydalanab�leceğ� en fazla m�ktar; b�r�nc� fıkranın (c)
bend�ndek� toprak havuzlarda balık yet�şt�r�c�l�ğ� desteğ�nden yararlanacaklar �ç�n yılda 30.000 k�logram, b�r�nc�
fıkranın (b) bend�ndek� desteklemeler �ç�n �se yılda 350.000 k�logram �le sınırlıdır.

4) İşletmen�n su ürünler� yet�şt�r�c�l�k belges�nde, tes�s (proje) kapas�tes� (ton/yıl) �ç�n bel�rt�len mevcut
durumdak� kapas�te d�kkate alınır.

5) 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde �stenen satış belgeler�ndek� k�logram f�yatları Su Ürünler�
Yet�şt�r�c�ler� Üret�c� Merkez B�rl�ğ�n�n görüşü alınarak Bakanlık tarafından açıklanacak ürünün k�logram/mal�yet
değer�n�n %75’�nden düşük olan satış belgeler� �le k�logram/mal�yet değer�n�n %50’s�nden düşük olan balık yem�ne a�t
faturalar destekleme kapsamı dışındadır.

6) Ürüne a�t satış belgeler�nde ve/veya hasat tesp�t tutanağında bel�rt�len m�ktar, bu m�ktarın hesaplanmasında
bu fıkranın (�) bend�nde bel�rt�len canlı ürünlere a�t satış belgeler� har�ç, yet�şt�r�c�l�k �şletmeler� arasında yapılan ürün
alışver�şler�ne a�t satış belgeler�ndek� m�ktarlar hesaplanmaya dah�l ed�lmez.

7) Yet�şt�r�len türe göre hasat ed�ld�ğ� ağırlığa ulaşması �ç�n balık besleme b�l�m� bakımından gerekl� olan
yeme a�t fatura d�kkate alınır.

8) Yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan ürünün büyüme süres� d�kkate alınır.
9) İşlenmek suret�yle f�leto veya füme olarak satışı yapılan ürünlerde, ürüne a�t faturalarda bel�rt�len m�ktarın

�k� katı d�kkate alınır.
10) Bu fıkranın (�) bend�nde bel�rt�len şek�lde üret�m yapan �şletmelerden ve yavru balık adaptasyon

�şletmeler�nden yavru alan �şletmeler �ç�n son satışın yapıldığını gösteren satış belgeler�ndek� m�ktardan, aynı ürüne a�t
�lk hasat �ç�n düzenlenen satış belgeler�ndek� veya hasat tesp�t tutanağındak� m�ktar düşüldükten sonra kalan m�ktar
d�kkate alınır.

11) İlk defa yet�şt�r�c�l�ğe başlayan �şletmeler �le kapas�te artırımında bulunan �şletmelere yet�şt�r�c�l�k belges�
düzenleneb�lmes� �ç�n �şletmeye konulan yavru balıkların tesp�t�n�n yapılması şartıyla �şletmeye gel�ş tar�h�, d�ğer
mevcut �şletmelerde �se yavru balıkların �şletmeye gel�ş tar�h�, balıkların büyüme süres�n�n başlangıcı olarak esas
alınır.

d) Aynı �şletmede b�rden çok türün yet�şt�r�lmes� hal�nde, bu fıkranın (ç) bend�n�n (3) numaralı alt bend�nde
bel�rt�len kapas�te sınırlamaları bu �şletmeler �ç�n de geçerl� olup bu durumdak� �şletme sah�pler� �l/�lçe müdürlüğüne,
ürünler�n� hasat etmeden önce müracaat ederek yet�şt�rd�ğ� türlerle �lg�l� tesp�t yaptırmak zorundadır. Türlerle �lg�l�
desteklemelerde yet�şt�r�c�l�k belges�ndek� oranlar esas alınır.

e) Yet�şt�rd�ğ� ürünler�n� f�leto veya füme olarak Bakanlıktan onaylı �şletmelerde �şlenmes� suret�yle
pazarlayanların �şlenm�ş ürünler�ne a�t satış faturaları, satış belges� olarak kabul ed�l�r.

f) İşletmes�nde yet�şt�rd�ğ� yavru balıkları başka �şletmelerden satın alanlar, bu balıkları Bakanlıktan �z�nl�
kuluçkahanelerden, su ürünler� yet�şt�r�c�l�k belges�nde yavru üret�m �zn� olan �şletmelerden, yavru balık adaptasyon
�şletmes�nden, ün�vers�te veya araştırma enst�tüler�ne a�t kuluçkahanelerden tem�n ederler.

g) İşletmes�nde yet�şt�rd�ğ� yavru balıkları, Bakanlıktan yavru balık üretme �zn� olan kend�s�ne a�t başka b�r
�şletmeden veya kend�s�ne a�t başka b�r yavru balık adaptasyon �şletmes�nden tem�n edenler, yavrunun tem�n ed�ld�ğ�
�şletmen�n bulunduğu �l/�lçe müdürlüğüne, Ek-1’de yer alan Su Ürünler� Yavru Balık Tesp�t Tutanağını düzenletmek
ve bu tutanağı yavru balıkların götürüldüğü �şletmen�n bulunduğu �l/�lçe müdürlüğüne �braz etmek zorundadır.

ğ) Karada ve baraj göller�nde kurulu olan alabalık yet�şt�r�c�l�k �şletmeler�nden, projes�nde yavru üret�m �zn�
olmadığı halde, başkasına satmamak kaydıyla, sadece �şletmes�n�n �ht�yacı olan yavruyu kend� �şletmes�nde üreten
�şletmeler �l/�lçe müdürlüğüne müracaat ederek Su Ürünler� Yavru Balık Tesp�t Tutanağını düzenletmek zorundadır.

h) K�logram üstü alabalık üretmek �steyen yet�şt�r�c�ler�n, �l/�lçe müdürlüğüne müracaat ederek proje
değ�ş�kl�ğ�ne gerek kalmaksızın k�logram üstü alabalık yet�şt�r�c�l�ğ� yapma taleb�nde bulunması ve mevcut
durumlarını Ek-6’da yer alan K�logram Üstü Alabalık Tesp�t Tutanağı �le tesp�t ett�rmeler� zorunludur. K�logram üstü
alabalık hasat edecek yet�şt�r�c�ler�n �l/�lçe müdürlüğüne başvurarak Ek-7’de yer alan K�logram Üstü Alabalık Hasat
Tesp�t Tutanağını düzenlett�rmeler� ve bu ürünler �ç�n düzenlenecek satış belgeler�nde de ürünün k�logram üstü
olduğunu bel�rtmeler� zorunludur.

ı) Yet�şt�r�len ürünler�n büyüme süreler�n�n bel�rlenmes�nde, yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan tür, bölgen�n çevre
özell�kler� ve yet�şt�rme s�stem� �l müdürlüğünce göz önünde bulundurulur.

�) Balıkları �şletmes�ne yavru balık olarak değ�l de daha büyük ve değ�ş�k ağırlıklarda koymak suret�yle
yet�şt�r�c�l�k yapanların; balıkların tem�n ed�ld�ğ� �şletmen�n bulunduğu �l/�lçe müdürlüğüne düzenlett�recekler� Ek-
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2’de yer alan Su Ürünler� Hasat Tesp�t Tutanağında “canlı” �bares�n�n bel�rt�lmes� zorunludur. Bu belge, balıkların
götürüldüğü �şletmen�n bulunduğu �l/�lçe müdürlüğüne �braz ed�l�r ve bu balıklar �l/�lçe müdürlüğü elemanları
nezaret�nde �şletmeye bırakılır. Hasat tesp�t tutanağı üzer�ne balıkların bırakıldığı tar�h, saat, tür ve m�ktarı
kayded�lerek �mzalanır. Yet�şt�r�c�ler�n balıklarını başkasına a�t �şletmeden tem�n etmeler� hal�nde, satış belges�nde
“canlı” �bares�n�n de yer alması zorunludur. Bu kapsamda;

1) İç sularda yet�şt�r�l�p den�zlere taşınarak büyütülmes�ne devam ed�len canlı balıklar,
2) İç sularda yet�şt�r�c�ye a�t tes�ste yavrudan k�logram üstü ağırlığa kadar get�r�len canlı balıklar,
3) İç sularda yet�şt�r�c�n�n �şletmes�nde yet�şt�r�len, ancak tekn�k ve çevresel zorunluluklar neden�yle başka b�r

su kaynağında aynı yet�şt�r�c�ye a�t �şletmede büyütülmes�ne devam ed�len canlı balıklar,
desteklen�r.
j) Ürünler� �ç�n hasat tesp�t tutanağı düzenletmes� zorunlu olan yet�şt�r�c�ler, �l/�lçe müdürlüğüne, ürününü

hasat etmeden en az beş gün önce d�lekçe �le müracaat etmek zorundadır. Hasat ed�len balığın ortalama ağırlığı
yazılmak suret�yle düzenlenen hasat tesp�t tutanağı en az �k� görevl� tarafından üç suret tanz�m ed�lerek �k� suret� ürün
sah�b�ne ver�l�r.

k) Desteklemeden yararlanmak �steyen yet�şt�r�c�ler, en geç 23/12/2019 tar�h� mesa� b�t�m�ne kadar,
yet�şt�r�c�l�k tes�s�n�n bulunduğu �l/�lçe müdürlüğüne müracaat etmek ve bu Tebl�ğ kapsamında �stenen belgeler� tesl�m
etmek zorundadır. Bel�rt�len son müracaat tar�h�ne kadar müracaatta bulunmuş yet�şt�r�c�ler�n, Aralık ayına a�t satış
belgeler� veya hasat tesp�t tutanakları en geç 13/1/2020 tar�h� mesa� b�t�m�ne kadar tesl�m ed�leb�l�r.

Müracaat
MADDE 6 – (1) Desteklemeden yararlanmak �steyen üret�c�ler, faydalanmak �sted�kler� su ürünler� desteğ�

�ç�n aşağıdak� belgelerden gerekl� olanlarla yet�şt�r�c�l�k tes�s�n�n bulunduğu �l/�lçe müdürlüğüne müracaat ederler:
a) Ek-3’te yer alan Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ� Destekleme Müracaat D�lekçes�.
b) Yet�şt�rd�ğ� ürünün satın alındığını gösteren satış belges� ve/veya Su Ürünler� Yavru Balık Tesp�t Tutanağı

(son müracaat tar�h�ne kadar �stend�ğ� zaman).
c) Hasat ed�len ürünün satıldığını gösteren satış belges� ve/veya Su Ürünler� Hasat Tesp�t Tutanağı (son

müracaat tar�h�ne kadar �stend�ğ� zaman).
ç) Ek-7’de yer alan K�logram Üstü Alabalık Hasat Tesp�t Tutanağı.
d) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� �le �lg�l� üret�c� b�rl�ğ� veya kooperat�fe üyel�k belges� (Bulunmayan yerlerde bu

belge �stenmez).
e) İşletmes�nde yet�şt�rd�ğ� balığın satın alındığı �şletmen�n kuluçkahane, yavru balık adaptasyon �şletmes�

veya �şletmes�nde yavru üret�m �zn�n�n olduğu su ürünler� yet�şt�r�c�l�k belges�n�n suret�, yavru balıkların ün�vers�te
veya araştırma kuruluşlarından tem�n ed�lmes� hal�nde �se bu kurumlar tarafından satışın yapıldığını göster�r belge.

f) Proje kapas�teler� 10 ton/yıl üzer�nde olan üret�c�ler�n kullandıkları yeme a�t fatura (son müracaat tar�h�ne
kadar �stend�ğ� zaman).

g) Yet�şt�r�c�l�k belges� fotokop�s�.
ğ) Desteklemeden yararlanacak su ürünler� yet�şt�r�c�l�k �şletmes�n�n 22/3/1971 tar�hl� ve 1380 sayılı Su

Ürünler� Kanunu kapsamında ödenecek ceza borcu olmadığını göster�r belge �le su/su alanı k�ra borcu olmadığını
göster�r belge.

h) Üret�m yılına a�t tes�s denet�m formu.
ı) İlk defa yet�şt�r�c�l�ğe başlayan �şletmeler �ç�n yet�şt�r�c�l�k belges� düzenlenmes� amacıyla �şletmeye

konulan yavru balıklara �l�şk�n tesp�t tutanağı.
İl/�lçe müdürlüğü tarafından yapılacak �ş ve �şlemler
MADDE 7 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere yapılan müracaatlar, �l/�lçe müdürlüğü tarafından bu

Tebl�ğ kapsamında �stenen belge ve belgelerdek� b�lg�ler kontrol ed�lerek SUBİS’e kayded�l�r ve ver� g�r�şler� yapılır.
(2) İl/�lçe müdürlüğü tarafından, SUBİS’e g�r�len b�lg�ler esas alınarak Ek-4’te yer alan Su Ürünler� Destekler�

İcmal-1’ler oluşturulur. Oluşturulan İcmal-1’ler �l/�lçe müdürlüğü �lan panosunda, her dönem sonunu tak�p eden �lk
beş mesa� günü askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve �nd�rme �şlem� en az �k� görevl� tarafından tutanağa bağlanır.

(3) İcmal-1’lere yapılacak �t�razlar askı süres� �ç�nde �l/�lçe müdürlüğüne yapılır. İt�razlar askı süres� �ç�nde
değerlend�r�lerek �l/�lçe müdürlüğü tarafından karara bağlanır. Askı süres�nce herhang� b�r �t�raz olmaz �se İcmal-1’ler
kes�nleşm�ş kabul ed�l�r.

(4) İlçe müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan �nd�r�lmes�n� müteak�p onaylanarak en geç beş �şgünü
�ç�nde �l müdürlüğüne gönder�l�r.

(5) İl müdürlüğüne gelen onaylı İcmal-1’ler, SUBİS’tek� kayıtları üzer�nden kontrol ed�l�r ve Ek-5’te yer alan
Su Ürünler� Destekler� İcmal-3’ler düzenlen�p onaylanarak beş �ş günü �çer�s�nde Balıkçılık ve Su Ürünler� Genel
Müdürlüğüne gönder�l�r.

Üye yet�şt�r�c�lerden kes�nt�
MADDE 8 – (1) Yet�şt�r�c� örgütler�ne üyel�k şartı aranan destekleme ödemeler�nde, merkez b�rl�ğ�n� kurmuş

olan; Tarımsal Üret�c� B�rl�kler� Kanununa göre kurulmuş üret�c� b�rl�kler� ve/veya Kooperat�fler Kanununa göre
kurulmuş olan ve Bakanlıkça kuruluşuna �z�n ver�len su ürünler� kooperat�f üyeler�nden, h�zmet bedel� olarak, hak
ett�kler� destekler�n % 2’s� oranında b�r�m kooperat�f veya �l/�lçe b�rl�kler�ne, bu bedel�n �çer�s�nden de % 20’s�
oranında üst kooperat�f veya merkez b�rl�ğ�ne Ç�ftç� Örgütler�n� Güçlend�rme adı altında, ayrıca su ürünler�
yet�şt�r�c�l�ğ� desteklemeler�nden yararlanan tüm üret�c�lerden balıkçılık ve su ürünler� tanıtım faal�yetler�nde
kullanılmak üzere % 1 oranında merkez b�rl�ğ�ne kes�nt� yapılır.

Ödemeler�n aktarılması
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MADDE 9 – (1) Bu Tebl�ğde yer alan desteklemelerden faydalanacak örgütlü üret�c�lere; merkez b�rl�kler�ne
üye olmaları ve üye olduklarına da�r belgey� müracaat sırasında �braz etmeler� koşuluyla 8 �nc� maddede bel�rt�len
oranlarda kes�nt� yapıldıktan sonra kalan m�ktar doğrudan öden�r.

Yetk� ve denet�m
MADDE 10 – (1) Bu Tebl�ğde yer almayan hususlarda ve taşrada oluşacak problemler�n çözümünde, Kararda

ve bu Tebl�ğde bel�rt�len hususlara aykırı olmamak koşuluyla �l/�lçe müdürlüğü yetk�l�d�r.
(2) İl/�lçe müdürlüğü bu Tebl�ğ kapsamındak� desteklemelerle �lg�l� üret�m sürec� dah�l her türlü denet�m�

yapmaya ve buna �l�şk�n b�lg� ve belge �stemeye yetk�l�d�r.
(3) Bu Tebl�ğde bel�rt�len desteklemelerle �lg�l� hususlarda �l/�lçe müdürlüğü tarafından yapılan denet�mlerde,

�lg�l�ler gerekl� kolaylığı göstermek ve her türlü b�lg� ve belgey� vermek zorundadır.
(4) Destekleme ödemeler�n�n denet�m�n� sağlayacak tedb�rler� almaya Bakanlık yetk�l�d�r. Bu amaçla

yapılacak çalışmalarda gerekt�ğ�nde d�ğer kamu kurum ve kuruluşları �le kooperat�fler, z�raat odaları ve b�rl�kler�n
h�zmetler�nden yararlanılır.

Haksız ödemeler�n ger� alınması ve hak mahrum�yet�
MADDE 11 – (1) Bu Tebl�ğde bel�rt�len yetk�l� merc�ler, bu Tebl�ğ gereğ� kend�ler�ne �braz ed�len belgeler�n

yetk�ler� kapsamındak� kontroller�nden ve kend� hazırladıkları belgelerden sorumludur. Desteklemeden yararlanmak
üzere �braz ed�len belgeler�n sorumluluğu �lg�l�s�ne a�tt�r. Bu yükümlülüğü yer�ne get�rmeyerek haksız yere ödemeye
neden olanlar �le haksız yere ödemelerden yararlanmak üzere sahte veya �çer�ğ� �t�barıyla gerçek dışı belge düzenleyen
ve kullanan �lg�l�ler hakkında gerekl� �dar� �şlemler yapılarak hukuk� ve ceza� süreç başlatılır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeler�, ödeme tar�h�nden �t�baren 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 51 �nc� maddes�nde bel�rt�len gec�kme zammı oranları d�kkate
alınarak hesaplanan kanunî fa�z� �le b�rl�kte anılan Kanun hükmüne göre ger� alınır. Haksız ödemen�n yapılmasında
ödemey� sağlayan, belge veya belgeler� düzenleyen gerçek ve tüzel k�ş�ler, ger� alınacak tutarların tahs�l�nde
müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebl�ğ kapsamında yapılan destekleme ödemeler�nden, �dar� hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan
ödemeler har�ç, haksız yere yararlandığı tesp�t ed�len üret�c�ler �le �dar� hata sonucu sehven yapılan fazla ödemey� �ade
etmeyen üret�c�ler beş yıl süreyle Bakanlıkça sağlanan h�çb�r destekleme programından yararlandırılmazlar.

Sorumluluk
MADDE 12 – (1) Desteklemeden yararlanmak üzere bu Tebl�ğ gereğ� �braz ed�len b�lg� ve belgeler�n

doğruluğundan öncel�kle belgey� �braz eden ve yetk�ler� kapsamında onaylayan ve ver�ler� g�ren k�ş� ve kurumlar
sorumludur. Destekleme ödemes� yapılan belgeler �sten�ld�ğ�nde �braz ed�lmek üzere �lg�l� b�r�mler tarafından beş yıl
süre �le saklanır.

Kaynak aktarımı ve ödemeler
MADDE 13 – (1) Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeler� kamu kaynağı olduğundan hak sah�b�n�n

hesabına aktarılmadan önce hac�z/�cra, teml�k ve benzer� �şlemler yapılmaz.
(2) Desteklemeler �ç�n gerekl� kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmes� �ç�n 2020 yılında ayrılan

ödenekten karşılanır ve gerekl� paranın aktarılmasını müteak�p Bakanlık tarafından Banka aracılığı �le öden�r.
Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 14 – (1) 29/5/2018 tar�hl� ve 30435 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünler� Yet�şt�r�c�l�ğ�

Destekleme Tebl�ğ� (Tebl�ğ No: 2018/24) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebl�ğ 1/1/2019 tar�h�nden geçerl� olmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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