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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Desteği ile;

 2004 yılında kabul edilen 5200 Sayılı Tarımsal Üretici
Birlikleri Kanunu ile ülkemizde üretici birlileri
kurulmaya başlamıştır.

ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI



 Üye birliklerin işbirliğini sağlamak

 Sektörün gelişmesine katkıda bulunmak

 Ulusal düzeydeki üretim planlaması ve 
pazarlamasında üyelerine yardımcı olmak

 Üyelerini  bilgilendirmek ve yönlendirmek 

Merkez Birliğimizin Kuruluş       
Amacı;



5200 Tarımsal Üretici Birlik Kanunu

26 Ocak 2009 

7 Kurucu Üye

18 Üye ( 2015) 
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K

Kaynak:TÜİK,2013

ÜRETİCİ BİRLİĞİ ÜRETİM KAPASİTESİ (TON BALIK /YIL)

ANTALYA 2.663

BATMAN 1.321

BODRUM VE MİLAS 63.500

BURDUR 9.724

DENİZLİ 3.720
ELAZIĞ 14.286

TRABZON 5.953

ISPARTA 3.605

İZMİR 35.346

KAHRAMANMARAŞ 2.493

KAYSERİ 11.227

KÜTAHYA 2.120

MALATYA 4.350

MUĞLA 13.900

RİZE 988

SAMSUN 3.687

VAN 2.469

TOPLAM 181.352    (TÜİK ,2013) 



Üyelerimizin hak ve 
menfaatlerini korumak 

Üye birliklerimizi yurtiçi ve 
yurtdışında temsil etmek 

Su ürünleri yetiştiriciliği 
konusunda  politikalar ve 

stratejiler oluşturmak, 
uygulanmaya konulmasını 

sağlamak,

AB’ye uyum kapsamında 
yapılacak çalışmalara katkı 

vermek

Yurtiçi ve yurtdışı 
kaynaklardan teknik ve 

mali destek almak üzere 
projeler  hazırlamak ve 
girişimlerde bulunmak 

Sektörün sorunlarının 
çözümü için toplantı ve 

çalıştay benzeri 
faaliyetlerde 

bulunmak,etkinliklere 
katılmak

Su ürünleri yetiştiriciliği 
konusunda kurum ve 
kuruluşlarca yapılan 

toplantılara katılmak, 
temsilci göndermek

Kitap, broşür ve dergi gibi 
yayınlar yapmak

Birlik ve beraberlik 
oluşturmak

MERKEZ BİRLİĞİNİN GÖREVLERİ;



FAALİYELERİMİZ



ÇALIŞTAYLAR

2011        280 Sektör Paydaşı

2012       447 Sektör Paydaşı

SEKTÖRÜ BİR ARAYA GETİRMEK



 Alabalık üretimi, planlaması

 Satış fiyatları

 Yem

 Dış ve iç Pazar sorunları

 Tüketim ve tanıtım

 Destekleme 

Konularının tartışıldığı sektör toplantısı yapılmıştır.

ALABALIK SEKTÖR 
TOPLANTISI



Pazarlama

Üretim planlaması 

Tüketimin artırılması

Yem ve Desteklemeler 

SU ÜRÜNLERİ YETİŞRİCİLİĞİ SEKTÖR 
TOPLANTISI



Yemin ;
 Kalitesi ve Denetimi
 Fiyatı
 FCR Oranları
 Hayvansal Protein Orijini 

Konusunda yaşanan sorunları dile getirmek üzere Merkez 
birliğimizde ortak akıl toplantısı yapılmıştır. 

Bu sorunlar Bakanlıkta yapılan yem üreticileri toplantısında dile 
getirilmiştir.

YEM TOPLANTILARI



 Düzenli olarak yapılan yönetim kurulu 
toplantılarında yapılacak ve yapılması planlanan 
faaliyetler konusunda kararlar verilmektedir

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI



 Üst Düzey yetkililer tarafından üreticilerin sorunları yerinde  
dinlenmiş 

 Karşılıklı çözüm önerileri değerlendirilmiştir.

SORUNLARIN YERİNDE İNCELENMESİ



 Merkez Birliğimizce İllerdeki üretici birlikleri mahallinde
ziyaret edilerek yerel sorunlar görüşülmüştür.

 Merkez Birliğimiz tarafından gerekli görüldüğünde il
birliklerimize görevlendirilmeler yapılmıştır.

 İl Birliklerimizce yapılan etkinliklere katılınmış, gerekli
destekler sağlanmıştır.

İL BİRLİKLERİ



 Merkez Birliğimiz tarafından Bakanlığımızca uygulanan su 
ürünleri yetiştiriciliği desteklerinden kaynaklanan 
sorunlar dikkate alınarak,

 Gelecek yıllarda uygulanacak destekleme politikası ve 
kararları için sektörümüzün genel görüşlerini içeren bir 
rapor hazırlanarak Bakanlığımıza sunulmuştur.

 Bu rapora Merkez Birliğimize ait www.suymerbir.org.tr
adresinden ulaşılabilinir. 

DESTEKLEME

http://www.suymerbir.org.tr/


 Ziraat Bankası Kredileri ve Ziraat Bankası ile yaşanan
sıkıntıları dile getirmek için Merkez Birlik ofisinde Ziraat
Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı ile bir toplantı
gerçekleştirilerek ,üreticiler tarafından merkez birliğine
ulaştırılan ortak sorunlar iletilmiştir.

ZİRAAT BANKASI KREDİLERİ



 Kanun

 Yönetmelik             ORTAK Kurum

 Genelge                GÖRÜŞLER ya da

 tebliğ vb.                                              Kuruluş

0 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu Değişiklik Tasarısı 

 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu Değişiklik Tasarısı detaylı 
incelenmiş, gelişen sektörümüze ve ihtiyaçlarımıza 
paralel olarak önerilerimiz Bakanlığa sunulmuştur.

 5200 sayılı  Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunundan ve 
Yönetmeliğinden kaynaklanan sorunların giderilmesi 
yönünde Bakanlığa görüşlerimiz bildirilmiştir. 
sektörümüze ve

SEKTÖRÜN GÖRÜŞLERİNİ İLETMEK



 Örgütlü yapının tüm Türkiye geneline yayılması amacıyla, 
kanunda belirtilen 16 üretici sayısının aranmaması 
konusunda Bakanlığımızın ilgili Genel Müdürlüğüne gerekli  
girişimlerde bulunularak;16 sayısına ulaşamayan iller , 
komşu illeri ile bir araya gelerek birlik kurulması  
konusunda üreticilerin  önü açılmıştır.

İL BİRLİKLERİNİN KURULMASI



 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Yeni ve Alternatif Balık
Türlerinin Kültürü ve Karşılaşılan Sorunlar’ Çalıştayı

 Su Ürünleri Araştırmaları Programı Değerlendirme
Toplantısına

TAGEM TOPLANTILARI



 Birliklere yetki verilmesi

 Birliklerin üreticiler üzerinde yaptırım gücü 
sağlaması

 Üretici örgütlerinin ayakta kalabilmesi ve işlevlerini 
yürütebilmesi için üretici örgütlerine kesilen oranın 
%1’den aşağı olmaması

 Mevcut üretici birliklerinin güçlendirilerek aynı 
statüde devam etmesi,

ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN  GÜÇLENDİRİLMESİ



DİĞER KAMU KURUM VE 
KURULUŞLAR



SULAK ALANLAR

 Sulak Alanlar Yönetmeliği uyarınca alınan izinler konusunda 
Orman ve Su işleri Bakanlığı nezdinde gerekli girişimler 
yapılmıştır.

 Merkez Birliğimizin yoğun çalışmaları neticesinde balık 
çiftliklerinin Ulusal öneme haiz sulak alanlardan olup 
olmadığı Bakanlığın koordinasyonunda belirlenecek 
uzmanlarca arazide yapılan inceleme ve değerlendirmelerle 
belirlenecektir hükmü getirilmiş ve birçok balık çiftliği bu 
uygulama kapsamı dışında kalmıştır.



ZİRAAT ODASI AİDATLARI

ZİRAAT ODASI AİDATLARIİŞLETMELER EN DÜŞÜK

(0,5-15 TON)

EN YÜKSEK

(501 TON VE ÜZERİ)

DENİZ / GÖL
ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 

%2

ASGARİ ÜCRETİN EN AZ

%56

İÇ SU
ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 

%2

ASGARİ ÜCRETİN EN AZ 

%56



Ülke genelinde birçok bölgede su kiralama süreleri 5 yıl ile 
sınırlandırılmıştır. 

Su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin yatırım maliyetleri göz 
önüne alındığında tesislerin 5 yıl gibi kısa süreli planlanması 
ekonomik olamamakta ve üreticinin geleceğe güvenle 
bakmamasına neden olmaktadır.

Konu ile ilgili sıkıntılar Merkez Birliğimiz tarafından Orman 
ve Su İşleri Bakanlığının ilgili birimlerine iletilmiş ve 
üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda çalışma 
yapılacağı belirtilmiştir.

SU KİRALAMA SÜRELERİ



 Su ürünleri sigortalarının uygulanmasından kaynaklanan
sorunların giderilmesi için TARSİM yetkilileri ile görüşmeler
yapılmış, TARSİM çalıştayına katılınmıştır.

Bunun sonucu olarak;

 Muafiyet oranlarının ve prim fiyatlarının yeniden 
değerlendirilmesi,

 Ekipmanların sigorta teminatı kapsamına alınması,

 Sigortalamada üretim periyodunun dikkate alınması 
hususları TARSİM raporunda yer almıştır.

Ayrıca Toprak havuzlar da sigorta kapsamına alınmıştır.

TARSİM



Denizlerde ve baraj göllerinde ihtiyaç duyulan
iskele ve lojistik merkezlerinin kurulması

Denizlerde aşı ve boylama yerlerinin tahsisi

Konusunda yaşanan sıkıntılar ilgili mercilere iletmiş
ve toplantılarda dile getirilmiştir.

İSKELE VE AŞI YERLERİ



* Su ürünlerinin işlenmesi ve değerlendirilmesi

* Kültür Balıkçılığının geliştirilmesi

alanlarına verilen ancak yeterince yararlanılamayan bu fonun
yaygın kullanılmasını sağlamak için önerilerimiz yetkililere
iletilmiştir.

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIM FONU
(IPARD)



Üyelerimizin ihtiyacı olan aşı üretimin karşılamak üzere  
Merkez birliğimiz başlattığı çalışma neticesinde ülke 
genelinde otovaksin aşı kullanımı devam etmektedir.

OTOVAKSİN A ŞI



 Merkez birliğimiz önderliğinde ;

Kuluçkahanelerde Sertifikalı Yumurta ve Larva üretimi 
konusunda pilot bölgeler seçilmiş ve Bursa Uludağ Üniversitesi 
Veteriner Fakültesi ile birlikte ortak bir çalışma yürütülmeye 
başlanmıştır.

KULUÇKAHANELERDE SERTİFİKALI 
YUMURTA VE LARVA ÜRETİMİ



 EŞEN ÇAYI ÜZERİNDE KURULU ALABALIK ÜRETİM 
TESİSLERİNİN EKOSİSTEME DOST 
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM MODELİNİN 
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ



 GTHB Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen  AB eşleştirme projesi kapsamında yürütülen  
‘Su Ürünleri Üretici Örgütleri için Kurumsal Kapasite 
Oluşturulması’  projesinin tüm çalışmaları takip edilerek 
gerekli katkı ve katılımlar yapılmaktadır

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİ İÇİN KURUMSAL 
KAPASİTE OLUŞTURULMASI  PROJESİ



Merkez Birliğimizce mali kaynak yaratmak ve etkinliğimiz 
artırmak amacıyla AB projelerinin yürütülmesi 
benimsenmektedir. Bu anlamda;

 FAO

 AB

 Kalkınma Ajansları

 TİKA

Kuruluşları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

AB PROJELERİ



Future Fısh EURASIA’da 2014 yılında 

merkez birliğimiz stant açarak,  

sektör temsilcileri ile bir araya gelmiş, 

ve istişarelerde bulunularak sektördeki 

yenilikleri yakından takip etmiştir.

2014 yılında  Merkez Birliğimiz üreticilerimiz temsilen 
Belçika-Brüksel’de  düzenlenen Euro Seafood fuarına katılım 
sağlanarak gelişmeler takip edilmiştir.

SU ÜRÜNLERİ FUARLARI



ÇALIŞTAY RAPORU (2011)

SEKTÖR RAPORU ( 2011 ) 

ÇALIŞTAY RAPORU (2012)

BALIK YEMEK TARİFLERİ (2013)  

SEKTÖR RAPORU (2014 )

KİTAP BASIMI



Merkez birliğimiz tarafından üyelerimizin ve sektörün

sorunlarına hukuki olarak çözüm bulmak amacıyla Hukuk

Danışmanı ile bir sözleşme imzalamıştır.

Fakat protokolün süresi bitiminde mali yetersizlikten dolayı 
protokol yenilenememiştir. Ancak mali olarak  destek 
sağlandığında Merkez Birliğimiz tekrar Hukuk Danışmanı ile 
çalışmaya devam edecektir.

Hukuk Danışmanı 



 Ulusal ve uluslar arası yayım yapan, gazete, dergi gibi yayım
organlarına su ürünleri yetiştiricilik sektörü ve üretici
birlikleri ile ilgili çeşitli demeçler verilmiştir.

 Televizyon programlarına katılınmıştır.

GÖRSEL VE YAZINSAL BASIN



Yurtiçi ve yurtdışı fuar, kongre, seminer, çalışatay gibi
toplantılar ile bilgi notları, raporlar güncel olarak web
sayfasından duyurulmaktadır.

‘www.suymerbir.org.tr’

Merkez Birliğimizce,



TEŞEKKÜRLER


