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1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
(Resmî Gazete ile yayımı : 28.5.1986 Sayı : 19120)
Kabul Tarihi:

Kanun N o .

15 . 5 . 1986

3288

M A D D E 1. — 1380 sayıh Su Ürünleri Kanununun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 1. — Bu Kanun su ürünlerinin korunması, istihsal ve kontroluna dair hususları ihtiva eder.
M A D D E 2. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun

3 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.
Ticarî amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal ede
cek Türkler ve yabancılar ruhsat tezkeresi almak zorunda değildir. Bunların avlanma usul ve esasları ile
ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.
M A D D E 3. — 1380 saydı Su Ürünleri Kanununun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir.
İstihsal yerlerindeki değişiklikler
Madde 7. — Genel, katma ve özel bütçeli idareler île Devletin ve kamu

iktisadî

teşebbüslerinin

hüküm

ve tasarrufu altında bulunan su ürünleri üreme ve istihsal yerlerinin doldurulması, kurutulması, kısmen veya
tamamen şeklinin değiştirilmesi veya buralardan kum, çakıl, taş çıkarılması, taş, toprak, moloz ve benzeri mad
delerin dökülmesi gibi üreme ve istihsale olumsuz tesir edebilecek teşebbüslerde

bulunulmadan önce Tarım

Orman ve Köyişleri Bakanlığının mütalaasına dayalı olarak ilgili merciîerlen izin alınması zorunludur.
M A D D E 4. — 1380 sayıh Su Ürünleri Kanununun .14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 14. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı su ürünleri ile ilgil her türlü

araştırmaları

yapmak

ve yaptırmakla görevlidir.
M A D D E 5. — 1380 sayıh Su Ürünleri Kanununun 17

nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de-

ğişlirilsnişfir.
Balıkçı banmakları ve bunlara ait üst yapı tesislerinden faylalanma hakkı, Tanm Orman ve Köyişleri
Bakanlığının mütalaası alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca süresi on yddan az olmamak üzere su ürün
leri ile ilgili kooperatif veya kooperatif birliklerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmak
sızın pazarlıkla kiraya

verilir. Han edilen 30 günlük sure içinde kooperatifler veya kooperatif birliklerinden

talep vaki olmazsa 2886 sayıh Devlet İhale Kanununu .gereğince Maliye ve Gümrük Bakanlığınca gerçek ve
ya tüzekişilere ihale ile verilir.
M A D D E 6. — 1380 sayıh Su Ürünleri Kanununun 26 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 26. — Balıkhaneler, su ürünlerinin açık artırma ile toptan satışının, muhafazasının, kalite ve sağ
lık kontrolünün yapddığı yerlerdir.
Balıkhaneler, belediyelerle

gerçek veya

tüzelkişiler tarafından kurulur ve işletilir.

Balıkhanelerde, belediyeler tarafından alınacak ücretin miktarı satış bedelinin %

3'ttnü geçemez. Bunun

dışında her ne ad altında olursa olsun başka bir resim ve ücret alınmaz.
Balıkhanelerin kuruluş ve işletme

esasları, Başbakanlık, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhklan-

nın görüşü alınarak, çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.
M A D D E 7. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 nci maddesi aşağıdaki şeküde değiştirilmiştir.
Madde 36. — Bu Kanundaki ve bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliklerdeki yasak, tahdit ve mükel
lefiyetlere aykm hareket edenlere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir.
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1. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsal edenler, yedinci

fıkraya göre ruhsat tezkeresi almakla mükellef olmadıkları halde, bu fıkradaki maksat dışında su ürünleri
istihsal edenler, altıncı fıkra gereğince ruhsat tezkerelerini yetkili mercilere vize ettirmeden fıkrada gösteri
len yerlerde su ürünleri istihsal edenler, onbin liradan yirnıibeşbin liraya kadar,
2,

3 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince, gemileri için ruhsat tezkeresi almayan gemi sahipleri veya

donatanları, ellibin liradan ikiyüzbin liraya kadar,
3.

Ruhsat tezkerelerini, talep vukuunda ilgililere göstermeyenler, beşbin liradan onbin liraya kadar,

Ağır para cezası ile cezalandınlır.
b)

7 nci maddede belirtilen fulleri ilgili mercilerden izin almadan yapanlar, fiilin içsularda olması ha

linde yirmibin liradan yüzbin liraya, denizlerde olması halinde beşyüzbin liradan beşmilyon liraya kadar ağır
para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca
c)

çıkarılan kum, çakı }, taş ve benzeri maddeler zapt ve müsadere edilir.
1

tç sularda 19 uncu madde hükümlerine aykırı hareket edenler üç aydan altı aya kadar hapis cezası

ile birlikte yüzbin liradan beşyüzbin liraya kadar, aynı madde hükümlerine denizlerde riayet ermeyenler ise
altı aydan iki seneye kadar hapis cezası ile birlikte, beşyüzbin liradan ikimilyon ilraya kadar ağır para ce
zası ile cezalandırılır.
d)

20 nci maddeye göre çıkarılacak yönetmelikteki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet etmeyenler,

yüzbin liradan bir milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Suç, fabrika, imalathane ve atölye gibi tesis sahipleri tarafından istenildiği takdirde, bir milyon liradan on
milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu gibilerin faaliyetlerinin durdurulmasına ve masrafları
kendilerine ait olmak üzere tesislerinin zarar vermeyecek hale getirilmesine karar verilir.
20 nci maddeye aykırılık teşkil eden durumun kalktığı Tarım Orman ve Köyişlcri Bakanlığınca tespit edi
lerek mahkemeye bildirildiği takdirde, aynı mahkemece bu tesislerin yeniden faaliyetine izin verilir.
e)

21 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenler iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile ce

zalandırılır ve istihsal ettikleri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları, zapt ve müsade
re olunur.
f)

22 nci maddeye aykırı hareket edenler, onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandı

rılır. Bu gibilerin faaliyetleri durdurulur ve masrafları kendilerine ait olmak üzere engellerin kaldırılmasına
karar verilir.
g)

23 üncü maddenin (a) bendine göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler, yirmi

bin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsa
dere olunur.
A y m maddenin (b) bendine göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere, ellibin liradan
ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası verilir. Suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Bu kabil su
ürünlerini bilerek satanlar, nakledenler veya bunları imalatmda kullananlara yirmibin liradan yüzbin liraya ka
dar ağır para cezası verilir. Ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere edilir.
h)

24 üncü maddeye göre çıkarılan yönetmelikdeki dip trole müteallik yasak ve tahditlere ve mükellefi

yetlere aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile birlikte, ikimilyon liradan altımilyon li
raya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve istihsal olunan su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Tekerrür
halinde iki misli ceza hükmolunur ve suç konusu su ürünlerinin istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları zapt
ve müsadere edilir.
Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerde dip trol ağları denizde veya toplanıp bordaya alın
mış durumda tespit edilenlerle, göz açıklıkları tayin olunan asgarî ölçülerden küçük dip trolü ağlarını her ne
suretle olursa olsun gemilerinde bulunduranlar, yukarıdaki fıkraya göre cezalandırılır.
Orta su trolünü veya kombine trolünü dip trolü olarak kullananlar hakkında, birinci fıkradaki cezalar hük
molunur.
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24 üncü maddedeki yasaklara ve tahditlere aykırı olarak istihsal edilmiş su ürünlerini bilerek satanlar, nakle
denler veya bunları imalatında kullananlara, yirmibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunmakla beraber, ayrıca suç konusu su ürünleri de zapt ve müsadere edilir.
i)

25 inci madde ile satışı, naklî ve imalatta kullanılması yasak edilen su ürünlerini bilerek satanlar, nak

ledenler veya imalatta kullananlar hakkında, yirmibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur ve ayrıca suç konusu su ürünleri de zapt ve müsadere edilir.
M A D D E 8. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda geçen «Ticaret Bakanlığı» ile «Tarım Bakanlığı» de
yimleri «Tannı Orman ve Köyişleri Bakanlığı», «Tüzük» deyimi «Yönetmelik» olarak değiştirilmiştir.
M A D D E 9. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile ba Kanunda geçen yönetmelik Tarım Orman ve K ö y 
işleri Bakanhğınca bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlanarak yayımlanır.
M A D D E 10. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ M A D D E 1. — Halen faaliyette bulunan sanayi kuruluşları ve işyerleri, bu Kanunun yürürlüğe
girmesinden itibaren bir yıl içerisinde, atık suların ve zararlı maddelerin su ürünleri üreme ve istihsal yer
lerine ve civarlarına akmasını önleyecek tedbirleri almak ve arıtma tesislerini kurmak ve işletmekle yüküm
lüdür.
Bir yıllık süre, zaruri hallerde Bakanlar Kumlu Kararı ile altı ay uzatılabilir.
GEÇİCİ M A D D E 2. — Bu Kanunun yürürlüğünden önce faaliyetleri men edilmiş bulunan sanayi kuru
luşları ile işyerleri hakkında da geçici 1 inci madde hükmü uygulanır ve bunlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği
tarihten itibaren faaliyetlerine devam edebilirler.
GEÇİCİ M A D D E 3. — Bu Kanuna göre hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tü
züğün bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.
M A D D E 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
M A D D E 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu yürütür.
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