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YÖNETMELİK

Tarım ve Köy�şler� Bakanlığından:

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN SU VE

SU ALANLARI İLE DENİZ VE İÇ SULARDAKİ SU ÜRÜNLERİ İSTİHSAL

HAKKININ KİRAYA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 ‒ (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı ülkem�z su kaynaklarının ver�ml� şek�lde kullanılmasının ve su
ürünler� faal�yetler�n�n sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n tem�n� �ç�n, su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yatırımlarında �ht�yaç duyulan su ve
su alanları �le den�z ve �ç sulardak� su ürünler� �st�hsal hakkının k�ralanmasına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

             Kapsam 

             MADDE 2 ‒ (1) Bu Yönetmel�k, 1/1/2016 tar�h�ne kadar Haz�nen�n veya Devlet Su İşler� Genel
Müdürlüğünün mülk�yet�nde veya Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında bulunan den�z ve �ç sularda veya bu yerlerden
su alınarak karada yapılacak su ürünler� üret�m tes�sler�nde veya bu alanları ıslah etmek suret�yle projeye dayalı olarak
yapılacak su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yatırımlarında �ht�yaç duyulan su ve su alanları �le den�z ve �ç sulardak� su ürünler�
�st�hsal hakkının k�ralanmasına �l�şk�n usul ve esasları kapsamaktadır.

             (2) Projel� olarak yapılacak yatırımlarda, su ve su alanı dışındak� karasal alanların k�ralama �şlemler� bu
Yönetmel�k kapsamı dışındadır. 

             Dayanak

             MADDE 3 ‒ (1) Bu Yönetmel�k, 13/2/2011 tar�hl� ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması
�le Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanunu ve D�ğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun geç�c� 12 nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 ‒ (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;

             a) Bakanlık: Tarım ve Köy�şler� Bakanlığını,

             b) İl müdürlüğü: Bakanlık �l müdürlükler�n�,

             c) Kanun: 6111 sayılı Bazı Alacakların Yen�den Yapılandırılması �le Sosyal S�gortalar ve Genel Sağlık
S�gortası Kanunu ve D�ğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında
Kanunu,

             ç) K�racı: Su ürünler� üret�m yer�n� veya suyu k�ralayan kuruluş, gerçek veya tüzel k�ş�ler�,

             d) Kom�syon: K�ralama �şlemler�n� yapmak üzere teşk�l ed�len kom�syonu,

             e) Kuruluş: Su ürünler� üret�m yer�nde, bu amaçla kurulan kooperat�f, kooperat�f b�rl�ğ� ve köy b�rl�kler�n�,

             f) Proje: Yet�şt�r�c�l�ğ� yapılacak su ürünü türünü, su ürünler� tes�sler�n�n yer�n�, mah�yet�n�, mal� yönünü,
m�mar� ç�z�m ve �nşaat hesaplarını, keş�f-metraj cetveller�n�, yet�şt�r�c�l�k tekn�ğ�n� ve üret�m planını, kamu kurum ve
kuruluşlarından alınmış belgeler �le kurulacak �şletmeye a�t her türlü belge ve b�lg�ler�n bütününü,

             g) Şartname: K�ralamaya dayalı yapılacak �şler�n genel, özel, tekn�k ve �dar� esas usuller�n� gösteren yazılı
belge veya belgeler�,

             ğ) Sözleşme: İl müdürlüğü �le k�racı arasında �mzalanan k�ralama esaslarını �çeren yazılı metn�,
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             h) Su alanları:  Su ürünler� üret�m yerler�n�,

             ı) Su ürünler�: Den�zlerde ve �ç sularda bulunan b�tk�sel ve hayvansal ürünler�,

             �) Su ürünler� �st�hsal hakkı: Su ürünler� avcılık hakkını,

             j) Su ürünler� üret�m bölges�: Su ürünler� üret�m yer�n�n bulunduğu �l ve bağlı olduğu �lçeler�,

             k) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�s�: Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ�n�n yapıldığı tes�sler�,

             l) Su ürünler� üret�m yerler�: Göller, göletler, baraj göller�, dalyan, vol� yerler�,  neh�rler ve neh�r ağızlarındak�
av yerler� �le den�z ve �ç sularda bel�rlenm�ş yerlerde su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� ve avcılığının yapılması uygun bulunan
su alanlarını,

             �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler ve Kom�syonun Oluşturulması

             Genel hükümler

             MADDE 5 ‒ (1) Su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yatırımlarında �ht�yaç duyulan su ve su alanları �le den�z ve �ç
sulardak� su ürünler� �st�hsal hakkı Bakanlık tarafından k�raya ver�l�r. İllerde,  bu �şlemler Bakanlık adına �l
müdürlüğünce yürütülür.

             (2) Den�z ve �ç sulardak� su ürünler� �st�hsal hakkı azam� beş yıla, su ve su alanları �se projeye dayalı olarak on
beş yıla kadar k�raya ver�l�r.

             (3) K�ra bedeller�n�n tesp�t ed�lmes�ne �l�şk�n kr�terler Bakanlıkça bel�rlen�r.

             (4) K�ra süres� ve bedel�,  k�raya ver�lecek su ve su ürünler� üret�m yer�n�n özell�kler� d�kkate alınarak
Bakanlık adına �l müdürlüğünce tesp�t ed�l�r.

             (5) İl müdürlüğü �le k�racı arasında, şartname ve k�ra sözleşmes� düzenlen�r. K�ra sözleşmes� ve şartnamen�n
b�rer suret� �l özel �dares�ne ve su ürünler� üret�m yer�n�n mülk�yet� Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğüne a�t �se bu
sözleşme ve şartnamen�n b�rer suret� ayrıca bu Genel Müdürlüğün taşra teşk�latına gönder�l�r.

             (6) K�ra sözleşmes�n�n düzenlenmes�nden sonra, �l müdürlüğünce su ve su ürünler� üret�m yer� en geç y�rm�
gün �ç�nde b�r tutanak �le k�racıya tesl�m ed�l�r.

             Kom�syonun oluşturulması

             MADDE 6 ‒ (1) Su ve su ürünler� üret�m yerler�n�n k�raya ver�lmes� amacıyla, Bakanlık �l müdürünün onayı
�le görevlend�r�lecek b�r �l müdür yardımcısının başkanlığında proje �stat�st�k şube müdürü, kontrol şube müdürü, �dar�
ve mal� �şler şube müdürü ve su ürünler� konusunda eh�l b�r tekn�k personelden oluşan kom�syon oluşturulur.

              (2) Kom�syon üye tam sayısı �le toplanır. Kom�syon kararları çoğunlukla alınır.  Kararlarda çek�mser
kalınamaz. Muhal�f kalan üye karşı oy gerekçes�n� kararın altına yazarak �mzalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

K�ralama �le İlg�l� Usul ve Esaslar

             İst�hsal hakkının k�raya ver�lmes�

             MADDE 7 ‒ (1) Den�z ve �ç sulardak� su ürünler� �st�hsal hakkı; öncel�kle o yerde kurulan, üyeler� beş yıldan
az olmamak üzere üret�m bölges�nde �kamet eden, münhasıran su ürünler� üret�m ve pazarlaması �le �şt�gal eden
kooperat�f, kooperat�f b�rl�ğ� ve köy b�rl�kler�ne kom�syon mar�fet�yle pazarlık usulüyle k�raya ver�l�r.

             (2) Kom�syon duyuruda bel�rt�len �hale gün ve saatte toplanır. Süres� �ç�nde başvuran kooperat�f b�rl�ğ�,
kooperat�f ve köy b�rl�kler�n�n başvurularını �nceler. Duyuruda ve hazırlanacak şartnamede bel�rt�len şartları taşıyan
kuruluşları tesp�t eder. Bu tesp�t sonunda su ürünler� �st�hsal hakkı;
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             a) Şartları ha�z tek b�r kuruluş varsa, 5 �nc� madden�n dördüncü fıkrasına göre, tesp�t ed�len k�ra bedel�
üzer�nden bu kuruluşa,

             b) Şartları ha�z b�rden fazla kuruluş olması hal�nde ve tamamının aralarında anlaşıp müşterek ve mütesels�l
sorumlu olarak k�ralamak �sted�kler� takd�rde kom�syonca 5 �nc� madden�n dördüncü fıkrasına göre tesp�t ed�len k�ra
bedel� üzer�nden müştereken bu kuruluşlara,

             c) Şartları ha�z b�rden fazla kuruluş olup tamamının aralarında anlaşamaması hal�nde kom�syonca bel�rlenen
gün ve saatte, bu kuruluşlar arasında yapılacak �halede 5 �nc� madden�n dördüncü fıkrasına göre tesp�t ed�len k�ra
bedel� üzer�nden en yüksek bedel� tekl�f eden kuruluşa,

             k�raya ver�l�r.

             (3)  Su ürünler� üret�m yer�ndek� kuruluşlar �hale saat�ne kadar başvuruda bulunmadıkları, talepte bulunmakla
b�rl�kte aranılan şartları taşımadıkları �ç�n bu kuruluşlara �hale yapılmadığı takd�rde; su ürünler� üret�m yer�, şartname
ve duyuruda bel�rt�len gün ve saatte bu kuruluşlara da açık olmak üzere pazarlık usulüyle �haleye çıkarılır. Su ürünler�
üret�m yer�, �hale sonucunda 5 �nc� madden�n dördüncü fıkrasına göre tesp�t ed�len k�ra bedel� üzer�nden en yüksek
bedel� tekl�f eden �stekl�ye k�raya ver�l�r. 

             (4) Kom�syon; tekl�fler� �hale günü tetk�k ed�p değerlend�rerek b�r karar alamayacağı sonucuna varırsa, �hale
�ç�n on günü geçmemek üzere b�r tar�h tesp�t eder. Bu süre �ç�nde tekl�fler� tetk�k eder ve bel�rlenen günde �haley�
yapar.

             (5) Su ürünler� üret�m yerler�nde bulunan b�tk�sel ve hayvansal ürünler, b�rl�kte veya ayrı ayrı k�raya
ver�leb�l�r.

             (6) B�r su ürünler� üret�m yer�, b�rden fazla �l veya �lçe sınırları �ç�nde kaldığı durumlarda;

             a) Üret�m yer�, yetk�l� makamlarca b�rden fazla üret�m bölges�ne ayrılmışsa, her bölge, sınırları �ç�nde
bulunduğu �l müdürlüğünce,

             b) Üret�m yer�n�n, b�rden fazla bölgeye ayrılması mümkün olmadığı takd�rde, yüzölçümü �t�barıyla en fazla
kısmının bulunduğu �l müdürlüğünce,

             k�raya ver�l�r.

             (7) Su ürünler� �st�hsal hakkının k�ralanmasına �l�şk�n duyurularda;

             a) İhale konusu olan �ş�n n�tel�ğ�, yer� ve m�ktarı,

             b) Şartname ve varsa ekler�n�n nereden tem�n ed�leceğ�,

             c) İhalen�n nerede, hang� tar�h ve saatte yapılacağı,

             ç) Tahm�n� k�ra bedel�,

             d) İstekl�lerden aranılan belgeler�n neler olduğu,

             bel�rt�l�r.

             (8) Su ürünler� �st�hsal hakkının k�ralanmasına �l�şk�n duyurular; on gün sureyle �lg�l� �l müdürlüğü �le
hükümet ve beled�ye b�nalarının �lan tahtalarına asılacak yazılar �le yapılır ve ayrıca �l müdürlüğünün �nternet
sayfasında yayınlanır. Bu �şlemler b�r tutanakla belgelen�r.

             Stok m�ktarlarında değ�ş�kl�k olması durumunda k�ra bedel�n�n tesp�t�

             MADDE 8 ‒ (1)  Su ürünler� �st�hsal hakkı k�ralamalarında, �l müdürlüğünce veya Devlet Su İşler� Genel
Müdürlüğünce her k�ra dönem� başlamadan �k� ay önce, su ürünler� üret�m yerler�nde avlanab�l�r yıllık su ürünler� stok
m�ktarı bel�rlen�r. 

             (2) Bel�rlenen yıllık avlanab�l�r su ürünler� stok m�ktarında artış veya düşüş olması hal�nde, �l müdürlüğünce
değ�şen stok m�ktarları üzer�nden yen� dönem k�ra bedel� tesp�t ed�l�r. Bel�rlenen k�ra bedel� �l özel �dares�ne b�ld�r�l�r
ve bu bedel �l özel �dares�nce tahs�l veya mahsup ed�l�r.

             Suyun ve su ürünler� üret�m yerler�n�n projeye dayalı olarak k�raya ver�lmes�
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             MADDE 9 ‒ (1) Den�z ve �ç sularda veya bu yerlerden su alınarak yapılacak su ürünler� üret�m tes�sler�nde
veya bu alanları ıslah etmek suret�yle projeye dayalı olarak yapılacak su ürünler� yet�şt�r�c�l�ğ� yatırımlarında �ht�yaç
duyulan su ve su ürünler� üret�m yerler� Bakanlıkça veya �l müdürlüğünce onaylanan projes�ne �st�naden, �l
müdürlüğünce bel�rlenen bedel ve süre üzer�nden kom�syon mar�fet�yle k�raya ver�l�r.

             (2) Projen�n onayını müteak�p otuz gün �çer�s�nde müteşebb�s tarafından k�ralama �şlem�n�n yapılması esastır.
Bu süre �çer�s�nde k�ralamanın yapılmaması durumunda proje Bakanlık veya �l müdürlüğünce �ptal ed�l�r.

             (3) Projeye dayalı k�ralama �şlemler�nde, 7 nc� madden�n altıncı fıkrası har�ç d�ğer fıkra hükümler� aranmaz.

             (4) Projeye dayalı k�ralamalarda k�ra süres� sona eren �şletmeler �ç�n yen�den k�ralama talepler�nde, �l
müdürlüğünce su ve su ürünler� üret�m yer� yen�den b�r�nc� fıkra hükümler�ne göre k�raya ver�l�r.

             (5) K�ra süres� sona eren ve yen�den k�ralama taleb�nde bulunan tes�s sah�pler�n�n, mevcut proje yatırımlarının
uygulanması durumunda, k�racı adına önceden Bakanlıkça veya �l müdürlüğünce onaylı projes� yeterl� görülür. Ancak,
projede değ�ş�kl�k yapılması hal�nde, k�ra sözleşmes� düzenlenmeden önce, k�racı tarafından hazırlatılacak projen�n
Bakanlıkça veya �l müdürlüğünce yen�den onaylanması gerek�r.

             K�ra sözleşmes�n�n yen�lenmes�

             MADDE 10 ‒ (1) Projeye dayalı k�ralamalarda,  su ürünler� yet�şt�r�c�l�k tes�s�n�n k�racı tarafından başkasına
devred�lmes� durumunda; k�racının öncek� dönemlere a�t k�ra borcunun bulunmaması ve Bakanlıkça su ürünler�
tes�s�n�n devr�nde sakınca görülmemes� hal�nde, k�ra sözleşmes� devralan �le �l müdürlüğü arasında yen�den yapılır.
Ancak, tes�s� dev�r alacaklarda, �lk sözleşmedek� şartlar aranır.

             (2) Su ürünler� �st�hsal hakkını k�ralayan kuruluş, gerçek veya tüzel k�ş�ler bu haklarını başkalarına
devredemezler.

             K�ra sözleşmes�n�n fesh�

             MADDE 11 ‒ (1) K�racının, şartname ve sözleşmede bel�rt�len yükümlülükler�n� yer�ne get�rmemes� ve �l
müdürlüğünün en az on ve en çok otuz gün sürel� �htarına rağmen aynı durumun devam etmes� hal�nde k�ra sözleşmes�
feshed�l�r. 

             (2) K�ra sözleşmes�, sözleşme yapıldıktan sonra, tüzel k�ş�l�ğ�n tasf�yes�,  �flası veya sona ermes�yle
kend�l�ğ�nden sona erer.

             (3) K�ra sözleşmes�n�n fes�h veya sona ermes� durumlarında,  su ve su ürünler� üret�m yerler�, b�r ay �ç�nde �l
müdürlüğüne tesl�m ed�l�r ve k�ra alacağı var �se, ödenmeyen süre �ç�n,  21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanunun 51 �nc� maddes�ne göre bel�rlenen oranda gec�kme zammı uygulanmak
suret�yle hesap ed�lecek gec�kme zammıyla b�rl�kte �l özel �dareler� tarafından genel hükümlere göre tahs�l ed�l�r.

             K�ra bedel�n�n tahs�l�

             MADDE 12 ‒ (1) K�ra bedel�n�n ödeme yer�, tes�s�n bulunduğu �l�n �l özel �dares�d�r.

             (2) Yıllık k�ra bedel�, peş�n veya taks�tler hal�nde tahs�l ed�l�r. Taks�t sayısını kom�syon takd�r eder. İlk taks�t
k�ra sözleşmes�n�n düzenlend�ğ� tar�hte peş�n olarak tahs�l ed�l�r. D�ğer taks�tler sözleşmede bel�rt�len tar�hlerde öden�r.

             (3) İk�nc� ve �zleyen yıllar k�ra bedeller�, Türk�ye İstat�st�k Kurumunca yayımlanan Üret�c� F�yatları Endeks�
(ÜFE-b�r öncek� yılın aynı ayına göre yüzde değ�ş�m) oranında artırılması suret�yle �l özel �dares� tarafından tesp�t ve
tahs�l ed�l�r.

             (4) İk�nc� ve d�ğer yılların k�ra bedel� b�r�nc� yıl k�ra bedel�n�n vade tar�h� olan aynı ay ve günde, vade
tar�h�n�n tat�le rastlaması durumunda tat�l� tak�p eden �lk mesa� gününde aynı şek�lde tahs�l ed�l�r.

             (5) K�ra bedel�n�n tak�b� �l özel �dares� tarafından yapılır. K�raların ve alacakların tahs�l ed�lememes�
durumunda, �l özel �dares� tarafından sözleşmen�n fesh� �ç�n �l müdürlüğüne b�ld�r�mde bulunulur ve 11 �nc� madden�n
b�r�nc� fıkrasına göre �l müdürlüğünce �şlem yapılır.

             Suyun ve su ürünler� üret�m yer�n�n k�ra süres� sonunda tesl�m alınması

             MADDE 13 ‒ (1) K�racı, suyu ve su ürünler� üret�m yer�n�, k�ra süres� �ç�nde aynen korumak ve k�ra süres�n�n
sonunda �l müdürlüğüne tesl�m etmek zorundadır.
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             (2) K�racı, suda, su ürünler� üret�m yer�nde, avlanma tes�sler�nde ve her türlü taşınır mallarda yaptığı onarım
ve benzer� g�derler�n ödenmes� �ç�n, �l müdürlüğü ve d�ğer �lg�l� kurum ve kuruluşlardan herhang� b�r talepte
bulunamaz.

             (3) K�ra süres� sonunda, su ve su ürünler� üret�m yer�, k�racı tarafından tesl�m ed�lmed�ğ� takd�rde, �l
müdürlüğünün taleb� üzer�ne, bulunduğu yer mülk� am�r�nce talep tar�h�nden �t�baren en geç otuz gün �ç�nde tahl�ye
ett�r�lerek �l müdürlüğüne tesl�m ed�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 14 ‒ (1) Bu Yönetmel�kte yer almayan hususlarda, genel mevzuat hükümler� uygulanır.

             K�ralama �şlem� sonuçlandırılan veya devam eden dosyalar

             GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (1) Kanunun yürürlüğe g�rmes�nden önce k�ralama �şlemler� sonuçlandırılan veya
devam eden yerler�n; k�ra tekn�k şartları, süreler� ve yıllık bedeller�, üret�m yerler�n�n özell�kler� ve k�racıların
müktesep hakları d�kkate alınarak �l müdürlüğünce bu Yönetmel�k hükümler�ne göre yen�den bel�rlen�r.

             (2) Önceden k�racı tarafından �kmal ed�lm�ş ve halen geçerl� olan belgeler müteşebb�sten tekrar talep ed�lmez.

             Yürürlük

             MADDE 15 ‒ (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

             Yürütme

             MADDE 16 ‒ (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Tarım ve Köy�şler� Bakanı yürütür.

 
 


