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Sayın Üyemiz,
"Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde
Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/40)" Tarım ve Orman Bakanlığı
tarafından, 28 Kasım 2020 tarih ve 31318 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te
sunulmaktadır.
Bahse konu Tebliğ, 05.11.2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar kapsamında yumurta/yavru
üreten hastalıktan ari alabalık kuluçkahanelerine, damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili usul ve
esasları düzenlemekte olup, Bakanlıktan onaylı su ürünleri kuluçkahane/yetiştiricilik belgesine sahip,
Su Ürünleri Bilgi Sistemine (SUBİS) kayıtlı, bu Tebliğ'de belirtilen hastalıklardan ari alabalık
kuluçkahanelerine yapılacak damızlık alabalık desteği verilmesi ile ilgili hususları
kapsamaktadır.
Tebliğ'de "Hastalıktan Ari Damızlık Alabalık Desteğinden Faydalanacak İşletmelerde Aranan
Şartlar, Müracaat İçin Gerekli Belgeler, İl Müdürlüğünce Yapılacak İş ve İşlemler, Üye
Yetiştiricilerden Kesinti, Ödemelerin Aktarılması, Yetki ve Denetim, Haksız Ödemelerin Geri
Alınması ve Hak Mahrumiyeti," başlıkları altında başvuru sahipleri tarafından yapılacak iş ve işlemler
açıklamalı olarak belirtilmektedir.
Ayrıca, 22.11.2019 tarihli ve 30956 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri
Yetiştiriciliği Kapsamında Hastalıktan Ari Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık
Desteğine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2019/57) yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu Tebliğ, Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr)
Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.
Bilgilerinize arz/rica ederim.
Saygılarımla,
İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter

Ek:
İlgi Tebliğ (11 sayfa)
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Resmî Gazete

Sayı : 31318

TEBLİĞ
Tarım ve Orman Bakanlığından:
SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ KAPSAMINDA HASTALIKTAN
ARİ ALABALIK KULUÇKAHANELERİNDE DAMIZLIK
ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2020/40)
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl ğ n amacı; 5/11/2020 tar hl ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı le yürürlüğe
konulan 2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İl şk n Karar kapsamında yumurta/yavru üreten hastalıktan
ar alabalık kuluçkahaneler ne, damızlık alabalık desteğ ver lmes le lg l usul ve esasları düzenlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl ğ, Bakanlıktan onaylı su ürünler kuluçkahane/yet şt r c l k belges ne sah p, Su
Ürünler B lg S stem ne (SUBİS) kayıtlı, bu Tebl ğde bel rt len hastalıklardan ar alabalık kuluçkahaneler ne
yapılacak damızlık alabalık desteğ ver lmes le lg l hususları kapsar.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları bu Tebl ğ kapsamındak desteklemelerden yararlanamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl ğ, 5/11/2020 tar hl ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı le yürürlüğe konulan
2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İl şk n Kararın 4 üncü maddes n n yed 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) B yogüvenl k: Hastalık etkenler n n yaşam alanlarına g r ş n ve yayılmasını engellemeye yönel k
önlemler ,
ç) Damızlık alabalık: C ns olgunluğa ulaşmış, döl veren d ş ve erkek alabalığı,
d) Hastalıktan ar alabalık kuluçkahanes : Bu Tebl ğde bel rt len hastalıklar açısından, bel rl per yotlarla
yapılan muayene ve anal z sonucu negat f olan ve b yogüvenl k önlemler n almış alabalık kuluçkahanes n ,
e) İl müdürlüğü: Bakanlık l müdürlüğünü,
f) Karar: 5/11/2020 tar hl ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı le yürürlüğe konulan 2020 Yılında Yapılacak
Tarımsal Desteklemelere İl şk n Kararı,
g) Kapalı devre s stem: Üret mde kullanılan suyun, mekan k ve b yoloj k araçlar ser s kullanılarak, dışkı, yem
artıkları ve karbond oks t n uzaklaştırılması, suyun f z ksel ve k myasal olarak yen den kullanım ç n
uygunlaştırılması, oks jenlend r lmes , 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 faydalanmayı arttıran, daha az çevresel etk le ürün alab lmey tem n eden tam kontrollü su
ürünler yet şt r c l k s stem n ,
ğ) Kuluçkahane: Damızlık balıkların bulunduğu ve bunlardan yumurta ve yavru elde etmek üzere kurulan ve
Bakanlıktan onaylı yumurta/yavru balık üret m şletmeler n ,
h) Markalama: Desteklemeye esas damızlık balığın b reysel olarak yaş, ağırlık, döl ver m , hastalık g b tüm
b lg ler n n tak p ed lmes n sağlayan ve Su Ürünler Yet şt r c ler Üret c Merkez B rl ğ tarafından yapılan
et ketleme şlem n ,
ı) Nekrops odası: Balığın ölüm veya hastalık neden n bulmak ç n kes m, muayene ve ncelemen n yapıldığı
bölümü,
) 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 s stem ,
j) Su ürünler kuluçkahane belges : Su ürünler damızlık materyaller nden yumurta/yavru materyaller elde
etmek ç n kurulan şletmelere Bakanlıkça ver len geçerl l k süres devam eden belgey ,
k) 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 ,
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 ,
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fade eder.
Hastalıktan ar damızlık alabalık desteğ nden faydalanacak şletmelerde aranan şartlar
MADDE 5 – (1) Damızlık alabalık desteğ , aşağıdak şartların tamamını taşıyan, alabalık yumurta/yavrusu
üreten hastalıktan ar alabalık kuluçkahaneler ne yapılır. Bu kapsamda;
a) Müstak l kuluçkahanes olması şartıyla su ürünler yet şt r c l k belges olan veya su ürünler kuluçkahane
belges olan, damızlık alabalıktan yumurta elde eden ve Ek-1’de bel rlenen şartları taşıyan,
b) V ral-bakter yel hastalık etken patojenler n bulaşmasını engelleyecek özell kte (Ozon s stemler /UV,
mekan k f ltrasyon) kuluçkahaneye g ren ve çıkan suyun arıtılmasını sağlayacak s stemler kurarak suyun lk
kullanıcısı olan veya kapalı devre s stem le üret m yapan,
c) V ral Hemoraj k Sept sem (VHS) ve İnfeks yöz Hematopo et c Nekroz (IHN) v rüsler n n tesp t
ed lmed ğ ne da r Ulusal Referans Laboratuvarından alınan sağlık raporu ve devamında yapılan zleme sonucunda bu
hastalıkları taşımadığı tesp t ed len,
ç) Damızlık alabalıkları markalanmış olan,
kuluçkahanelere destekleme yapılır.
(2) B r damızlık alabalık yumurta ve/veya sperm vermeye başladığı yıldan t baren en fazla üç yıl boyunca
desteklemeden faydalandırılır.
(3) Hastalıktan ar kuluçkahanelerde alabalık anaçları ç n adet başına destekleme ödemes yapılır.
Hastalıktan ar kuluçkahanen n desteklemeden faydalanab leceğ en fazla m ktar yılda, Kararda bel rt len 10.000 adet
damızlık anaç le sınırlıdır.
(4) Destekleme, şletmen n su ürünler kuluçkahane/yet şt r c l k belges ndek proje yavru kapas tes n
(adet/yıl) aşmayacak şek lde, mevcut durumdak üret m kapas tes ne göre yapılır.
(5) Desteklemeden faydalanmak steyen üret c ler, en geç 25/12/2020 tar h ne kadar, şletmes n n bulunduğu
l müdürlüğüne müracaat etmek ve 6 ncı maddede stenen belgeler tesl m etmek zorundadır.
(6) Destekleme kapsamına alınmış olan markalı damızlık alabalıkların üç yıl boyunca başka b r şletmeye
satışı yapılamaz.
(7) Destekleme kapsamına alınmış olan markalı damızlık alabalıkların üç yıl çer s nde ölüm veya hastalık
neden yle şletmeden çıkışı yapılması durumunda çıkışı yapılan damızlık alabalığa kame olarak şletmeye g ren
damızlık alabalık markalanarak destekleme kapsamına alınır. İşletmeye g r ş yapılan damızlık alabalık ç n k nc ve
altıncı fıkra hükümler uygulanır.
Müracaat ç n gerekl belgeler
MADDE 6 – (1) Desteklemeden faydalanmak steyen üret c ler aşağıdak belgeler le şletmen n bulunduğu l
müdürlüğüne müracaat ederler:
a) Ek-2’de yer alan Hastalıktan Ar Damızlık Alabalık Desteğ Müracaat d lekçes .
b) Bakanlıkça ver len geçerl su ürünler kuluçkahane/yet şt r c l k belge fotokop s .
c) Su ürünler yet şt r c l ğ le lg l üret c b rl ğ veya kooperat fe üyel k belges . (Üret c b rl ğ veya
kooperat f bulunmayan yerlerde bu belge stenmez.)
ç) İşletmeye tem n ed len damızlık balıkların menşe belges , dezenfeks yon belges ve bu balıkların kl n k
olarak sağlıklı olduğuna da r l müdürlüğünden alınan veter ner sağlık raporu.
d) Ek-1’de yer alan Alabalık Kuluçkahaneler nde Alınacak B yogüvenl k Önlemler nde bel rlenen şartların
yer ne get r ld ğ ne da r şletmen n tekn k sorumlu müdürü tarafından onaylı belge.
e) Üret c n n Ek-1 le bel rlenen şartları sağlayacağına ve bu Tebl ğde bel rt len hastalıklar açısından zlemeye
alınarak en az 3 yıl boyunca hastalıktan ar alabalık kuluçkahanes olarak üret m ne devam edeceğ ne da r Ek-6’da yer
alan noter onaylı taahhütname.
İl müdürlüğünce yapılacak ş ve şlemler
MADDE 7 – (1) İl müdürlüğünce, 6 ncı maddede stenen belgeler kontrol ed lerek müracaat tar h nden
t baren beş gün çer s nde kuluçkahanede nceleme yapılır. Ek-1’de yer alan Alabalık Kuluçkahaneler nde Alınacak
B yogüvenl k Önlemler le bel rlenen şartların yer ne get r l p get r lmed ğ kontrol ed l r. İşletmede eks kl k tesp t
ed lmes hal nde, desteklemelerden faydalanmak steyen üret c ler 31/12/2020 tar h ne kadar eks kl kler n
tamamlamak zorundadır.
(2) Müracaatı uygun bulunan şletmelerden, masrafları üret c tarafından karşılanmak üzere, l müdürlüğünce
damızlık balıklardan ovaryum sıvısı ve/veya sperma örnekler alınarak, V ral Hemoraj k Sept sem (VHS) ve
İnfeks yöz Hematopo et c Nekroz (IHN) anal z n n yapılması ç n Ulusal Referans Laboratuvarına gönder l r.
(3) Ek-3’te yer alan Damızlık Alabalık (Markalı) Tesp t Tutanağı l müdürlüğü tarafından tutularak, damızlık
alabalıklar marka numaraları le SUBİS’e kayded l r.
(4) İk nc fıkrada bel rt len hastalıklara da r anal z sonucu negat f olan örneklere a t müracaatlar, l
müdürlüğünce şletmen n zlemeye alınması ç n Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne b ld r l r ve ayrıca Balıkçılık ve
Su Ürünler Genel Müdürlüğüne de b lg ver l r.
(5) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, zleme sonucunda k nc fıkrada bel rt len hastalıkların bulunmadığı
tesp t ed lerek l müdürlükler ne b ld r len kuluçkahaneler desteklemeden faydalandırılır. Bu kapsamda;
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a) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün b ld r m tar h nden t baren beş ş günü çer s nde, l müdürlüğü
tarafından, SUBİS’e g r len b lg ler esas alınarak Ek-4’te yer alan Damızlık Alabalık Destekler İcmal-1 oluşturulur.
İcmal-1 l stes , onaylanmasını tak p eden beş ş günü, l müdürlüğü lan panosunda askıya çıkarılır. Askıya çıkarma ve
nd rme şlem en az k görevl tarafından tutanağa bağlanır.
b) İcmal-1’lere yapılacak t razlar askı süres ç nde l müdürlüğüne yapılır. İt razlar askı süres ç nde
değerlend r lerek karara bağlanır. Askı süres nce herhang b r t raz olmaz se cmaller kes nleşm ş kabul ed l r.
c) İl müdürlüğünce düzenlenen İcmal-1’ler askıdan nd r lmes n müteak p onaylanır ve tak p eden beş ş günü
ç nde Ek-5’te yer alan Damızlık Alabalık Destekler İcmal-3 düzenlen p onaylanarak 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 üyeler nden, h zmet bedel olarak, hak
ett kler destekler n % 2’s oranında l/ lçe b rl kler ne, bu bedel n çer s nden de % 20’s oranında 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 % 2 oranında merkez b rl ğ ne kes nt
yapılır.
Ödemeler n aktarılması
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 müdürlüğü yetk l d r.
(2) İl müdürlüğü bu Tebl ğ kapsamındak desteklemelerle lg 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 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 faydalanılır.
Haksız ödemeler n ger alınması ve hak mahrum yet
MADDE 11 – (1) Bu Tebl ğde bel rt len yetk l merc ler, yetk alanına g ren ver ler n kayıt s stem ne doğru
g r lmes nden, kend ler ne braz ed len belgeler n yetk ler kapsamında kontrolünden ve kend hazırladıkları
belgelerden doğrudan 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 kullananlar 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 le bel rlenen 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 haksız ödemen n tesp t ed ld ğ tar hten t baren beş yıl süreyle h çb r destekleme programından
yararlandırılmazlar. Bunun tak b nden l/ lçe müdürlükler sorumludur.
(4) Destekleme ödemeler nde, dar hata sonucu yapılan fazla ödemey kend ler ne tebl ğ ed ld ğ tar hten
t baren üç ay ç nde ade etmeyenler beş yıl süreyle h çb r destekleme programından yararlandırılmazlar. İdar hata
sonucu öden p, ger tahs l ed lmes gereken ödemelerden, üret c kend s ne tebl ğ ed len süre çer s nde ödeme yapar
se gec kme zammı alınmaz. Ancak söz konusu ödeme tebl ğ ed len süre çer s nde yapılmaz se tebl ğ tar h nden
t baren 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 hükümler ne göre ger alınır.
Sorumluluk
MADDE 12 – (1) Desteklemeden faydalanmak 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
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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 2021 yılında ayrılan
ödenekten karşılanır ve gerekl paranın aktarılmasını müteak p Bakanlık tarafından Banka aracılığı le öden r.
Yürürlükten kaldırılan tebl ğ
MADDE 14 – (1) 22/11/2019 tar hl ve 30956 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünler Yet şt r c l ğ
Kapsamında Hastalıktan Ar Alabalık Kuluçkahaneler nde Damızlık Alabalık Desteğ ne İl şk n Tebl ğ (Tebl ğ No:
2019/57) yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Tebl ğ 1/1/2020 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.
Ekler ç n tıklayınız
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Tebliğ
Su Ürünleri
Disketten Ekleri Film
12 – 6

Tebliğ
Su Ürünleri
Disketten Ekleri Film
12 – 7

Tebliğ
Su Ürünleri
Disketten Ekleri Film
12 – 8

Tebliğ
Su Ürünleri
Disketten Ekleri Film
12 – 9

Tebliğ
Su Ürünleri
Disketten Ekleri Film
12 – 10

Tebliğ
Su Ürünleri
Disketten Ekleri Film
12 – 11

Tebliğ
Su Ürünleri
Disketten Ekleri Film
12 – 12

