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MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 26 . 3 . 1966 tarihinde kararlaştırılan, «Su ürünleri kanunu tasarısı» gerekçesiyle birlikte ili
şik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman Demirel
Başbakan

Su ürünleri kanunu tasarısı gerekçesi
Birinei Beş Yıllık Kalkınma Plânı memleketimiz balıkçılığının inkişafı üzerinde ehemmiyetle du
rarak bu hususta gerekli tedbirlerin alınmasını öngörmüştür.
Üretimin istenilen bir seviyeye ulaşması için avlanmanın sistemli ve modern araçlarla yapılmasına,
su ürünleri mahsulleri neslini imha edecek şekilde her türlü avlanma vasıta ve usullerinden sakınılmasına ve müstahsıla her şekilde müzahir olarak gerekli yardım ve kredinin sağlanmasına ihtiyaç
vardır.
Bu durum muvacehesinde Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda yer alan;
a) Balıkçılıkla ilgili kamu hizmetlerini toplu bir halde organize edecek,
b) Su ürünleri müstahsıllârma gerekli krediyi sağlıyacak,
c) Balıkçılık ve diğer su ürünleri mahsulleriyle iştigal eden kimselerin eğitimi için gerekli ted
birleri alacak,
d) Su ürünleri müstahsıllarmm verimli çalışmaları için bunları kooperatifleşmeye teşvik ede
cek ve bu imkânları hazırlıyacak,
e) Balık satışlarının bir intizam ve disiplin altında idaresini teminen su ürünleri mahsulleri
üretim bölgelerinde balıkhaneler kurulmasını öngörecek,
Hususları bünyesinde toplıyacak mevzuatın tatbik sahasına intikali zaruri görülmektedir.

_ 2 —
Bölüm - I
Madde 1. —: Anayasamızın 130 ncu maddesi, «Tabiî servetler ve kaynakları Devletin hüküm ve
tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve incelenmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve işletmenin
Devletin özel teşebbüsle birleşmesi veya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun
açık hükmüne bağlıdır.» demiştir.
Bu kanun, Anayasanın bu hükmüne dayanarak özel teşebbüsün bu tabiî servet ve ürünlerden
faydalanmasını tanzim ettiği gibi bu hususta, kendisine düşen görevleri de göstermektedir .
Bu kaynakların aranmasını Devlet kendi teşkilâtı ile veya üniversitelerle yapacağı gibi, özel te
şebbüsün de çalışmasını kabul etmiştir.
Böylece sistem olarak su ürünleri istihsalinde ferdin çalışmasına kanun açık izin vermiş olmak
tadır.
Bu madde ile, Birinci Beş Yıllık Plânda öngörülen tedbirler ve yapılan tavsiyeler için hüküm
ler sevk edilmiş ve özel teşebbüs işletmelerinin gerektirdiği yardımlar da gösterilmiştir.
Karasuları dışından istihsalde bulunmak serbest olup bunlar da memlekete girişleri sırasında,
yerli hükmünde tutulmuştur.
Madde 2. — Su ürünleri kaynaklarının işletilmesinden elde edilen ürünlerle bu ürünlerin işlet
me yer ve araçlarından bâzıları bu maddede tarif edilmiştir.
Son zamanlarda başvurulan bu sistemin tatbikatta önemli sonuçlar verdiği görülmektedir.
Bölüm - II
Madde 3. — Su ürünleri kaynaklarından faydalanacak özel teşebbüsün, gerek işliyecekleri fiil
lerin sorumluluğunu taşıyan kimselerden olmaları, gerekse kanunların birçoklarında gösterilen ve
aranan şartları haiz kişilerden bulunmalarını temin için işletmeye iştirak edeceklerin müsaadeye tabi
tutulması öngörülmüştür.
Balık avcılığı, Düyunu Umumiyece Resme tabi tutulduğu zamandan kalma olan bu usule esasen
memleketimizde özel teşebbüs alışkındır. Bu sebeple usulün yeni bir yönü yoktur. Faydaları ise
hayli çoktur.
Bu ruhsat tezkereleri prensibplarak Ticaret Bakanlığı tarafından verilecekse de, halka kolaylık
olmak için bu yetkinin Bakanlıkça mahallî teşkilâttan yetkili kılınanlar da kullanabileceklerdir.
Böylece, istatistik ve diğer bilgilerin temini de kabil olacaktır.
Ruhsatname almaya, hakikî şahıslar gibi tüzel kişiler de mecbur olup, av vasıtası olarak kullanı
lacak araçlar da tezkereye tabi tutulmuştur.
Buna mukabil, sportif eğlencelerin gelişmesine mâni olmamak, turistik bâzı arzuları önlememçk
maksadiyle, bunlardan ruhsat istenmemesi öngörülmüştür.
Madde 4. — Düyunu Umumiye zamanından kalma bir âdet olarak belirli kaynakların iltizam su
retiyle şahıslara verilerek, bunlardan alınacak vergilerin toplanması usulü tatbik olunmuştur. Halen
bir vergi konusu kalmamakla beraber kaynakların gerek muhafazası, gerek işletmesinin intizamını
sağlamak ve yıkımdan kurtarılmalarını temin etmek için kira suretiyle işletilmesi düşünülmüştür.
işletmenin gelişmesi ve kaynağın sağlanmasından beklenen faydanın temini için, kira müddeti
nin tesbiti ve oldukça uzun bir zamanla kiralamanın temin edeceği faydaların elde edilmesi için
müddetlerin kanunda gösterilmesi cihetine gidilmiştir.
Su ürünleri kaynaklarının bir elden idaresine ait ilk adım atılmış olmakla beraber bâzı kaynak
lara sahibölan Evkaf, Devlet Su İşleri gibi tüzel kişilerin hakları da korunmuştur.
Madde 5. — Kamu tüzel kişileri ile İktisadi Devlet Teşekküllerinin elinde bulunan istihsal yer
lerinde bu kişilerce yapılacak değişikliklerin su ürünleri istihsali bakımından Ticaret Bakanlığı mü
saadesine tabi tutulması hükme bağlanmıştır.
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Madde G. — Baraj ve suni göllerde verimli bir su ürünü istihsali yapılması için bu gibi yerlere
su verilmeden evvel Ticaret Bakanlığına müracaatla, Bakanlıkça tesbit olunacak teknik ve ilmî ted
birlerin alınması sağlanmıştır.
Madde 7. — Bu maddede iç sular hakkında korunma tedbirleri düşünülmüş ve ürün elde edil
mesine mâni olacak bir durum yaratılmaması için Bakanlığın müsaadesi ve Bakanlığa bilgi veril
mesi hükme bağlanmıştır.
Madde 8. — Su ürünleri konusunda, kaynakların bir işletme halini aldığı yerlerde, bunların
sınırlarının tesbiti lâzımdır. Gerek Devletin, gerek ferdin ve gerek kiracıların hakları bakımın
d ı n lüzumlu görülen sınırlanmanın önemi büyüktür. Madde, sınırlamada takibedilecek
usulü
sınırlamayı yapacak komisyonu, sınırların ihtilâfa meydan verilmiyecek şekilde ilânını, tereddüt
lere meydan vermiyecok şekilde tâyin ve tesbit etmektedir. Bu işlere ait masraflar Devletçe öde
necektir.
Madde 9. —. Yeniden kurulacak veya bulunacak istihsal yerleri de yukardaki hükümlere göre
tâyin ve tesbit işlemi görecektir.
Madde 10. — Dalyanlardan geçiş buradaki frünlerin istihsali azaltmıyacak veya yok etmiyecek şekilde olmak lâzımdır. Bunun şartları bu madde ile tâyin edilmiştir.
Yalnız, bâzı özel tebebüs veya kamu tüzel k'şilerine ait dalyanlarda da bu konu mevcuttur.
Bunlar üzerinde bir irtifak mahiyetinde olan bu hakkın
mahkemelerce karara bağlanması, bîr
medeni hukuk konusu olarak görülmüş olduğundan madde hükmünde bunlara deyinilmemiştir.
Madde 11. — Denizlerde, dalyanlar civarında meydana gelen voli mahallerinden faydalanma
ihtilâf konusu olacak bir özellik göstermektedir. Bu made ile voli yerlerinden faydalanma şart
ları açıklanmış olup ihtilâfların önlenmesine yararlı olacağı düşünülmüştür.
Hüküm Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin eki 820 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin hemen he
men. aynıdır.
Madde 12. — Dalyan ve voli yerlerinden bâzıları eski Osmanlı Hukukuna göre sahiplidir.
Bunların 'belirli bir zaman işletilmemesi halinde Dovlet hüküm ve tasarrufuna geçmesi yine o hu
kuk icabıdır.
Bunların Medeni Kanunun neşrinden sonra, aynı usûlle Devlet hüküm ve tasarrufuna geçmesi
müşkül 1 esmiştir. Bu sebeple, yeni Anayasada nazarı itibara alınarak, böyle bir müddet kullsmlnnyan işletmelerin kamu! aş tinim ası esası kabul edilmiştir.
820 sayılı Kanunun 1 nei maddesinde üç sene olarak gösterilen bu müddet yeni metinde 5
seneye çıkarılmış, olağanüstü hallerden doğan, işVtme yokluğu, bu zamana sokulmamıştır.
Made 13. — Tabiî olmak niteliği kadar suni olmak niteliğinde olan üretme havuzları su ürün
lerinin bir özelliğidir. Bu ezelliğe rağmen, gıdai niteliği de olduğu için üretme havuzlarının sağ
lı 1 : bakımından da önemi vardır. Bu sebeplerle, nezaret ve murakabenin bunlara da teşmil edilr/ıcV. bizimdir.
Bâzı memleketlerde (Japonya, Kanada, İtalya gibi) bunlardan yapdan istihsal büyük yekûnlar
tutmaktadır. Memleketimizde de bu üretim ve işletmeciliğin gelişmesi imkânı vardır.
Bölüm. - İ Ü
MndrV 14. — Bu bölüm, .'Hiştirmc. bölümıVüı\ Anayasa terimi olarak bu aramadır. Arama
işlerine özel teşebbüsün katılabilmesi prensibolaı ak kabul olunmuştur. Devlet de arama yapa
cak ve yaptıracaktır.
Bu konuda arama, teknolojik, ilmî ve sair sakillerde olmak lâzımdır. Bu sebeple, aramalar
birçok, şekillerde cerayen ebme'k lâzımgeldiği giM büyük tesislere ele ihtiyaç duyulmaıktarbr.
Bir zamandan beri devam elen çalışmalar sonunda Bakanlık bütçesine konulan 750 000 lira
tahsisat ile İmroz'da bir Su Ürünleri Enstitüsü binası yapılması kararlaştırılmıştır. Aramanm
en ilmî şekilde temini maksadına matuf olan bu çalışmalar sonunda bu konunun yavancı memleM. Meclisi
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ketlerde olduğu giM. Türkiyetâe temin edildiği görülecek F. A. O. gibi milletlerarası teşekküllerin de istifadesine açılmış olacaktır.
Avcılığın ikinci geliştirmesi vasıtası olarak kabul edilen balı'kçı kayık ve motorları barınakla
rının yapılmasına da başlanmış bulunmaktadır. Bunların bitimi ile plânda öngörülen yatırımların
büyük bir kısmı tamamlanmış olacak ve bu suıetle istihsalin çoğalması da bağlıyacaktır.
Balıkçılar için bugünün ithal sisteminin icabı olan kotalar muntazaman açılmakta ve her dev
rede 'bu sektörün ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır. Ancak, kendilerine tahsis edilen mo
torların, ithalden -sonra, müstahsıllar elinden çıkmamasını gerektiren bâzı tedbirlerin daha alın
ması gerekli görülmektedir. Döviz rezervlerinden kısılarak tahsis edilen dövizlerle ithali temin
©dilen su ürünleri yardımcı ve asli araçlarının 'bu maksat dışında istimal ve istihlâk edilmesini
mazur görmeye imkân olmadığı meydandadır.
Madde 15. — Su ürünleri alanında çalışacak umumi hükümlere göre kurulacak kooperatifle
rin banka kredilerinden istifadesi, bankanın bu kooperatifleri kontrol ve murakabeleri şartiyle
temin edilmiş bulunmaktadır. Kooperatifleşmenin öngörülmesi, Anayasada da bir prensibolarak
kabul edilmiş olduğundan, bu yola gidilmesi çok lüzumludur.
Umumi hükümlere göre kooperatif kurmak, kurucuların kendi arzularına tabi olup, bti koo
peratifleşmenin Devlet otoritelerince de ilgililere empoze edilebilmesi için Tarım Satış Koopera
tiflerine muvazi olarak su ürünlerinde tatbik edilebilmesinde zaruret görülmektedir. Bu yoldan
kurulacak kredi kooperatifleri vasıtasiyle kredilennıesi de kabil olacaktır. Bu sebeple, 15 nci
maddeye gerdkli olabilecek hükümler konmuştur.
Madde 16. — Memleketimizde öteden beri su ürünleri ile ilgili bir tedrisat sistemi yoktur ve
olmamıştır. İmroz Enstitüsü bunu kısmen temin etse bile, is gücünün pratik olarak ve kısa bilgi
süreleri içinde balıkçılığın yoğun bulunduğu bölgelerde eğitim ve öğretim konularını ele almak
lâzımdır. Bu konuda Bakanlığın tek başına değil, diğer ilgili eğitim ve öğretim kurulları ile bir
likte çalışmalarını sağlamaJk amaçtır. Balıikçılığm yoğun olduğu bölgelerdeki köy enstitülerinde.
bu konuda da bir veya birkaç ders konması ilk akla gelen çaredir. Ayrıca, gereken yerlerde ve
zamanlarda da kuralarda tedrisat yapılacaktır. Eğitim ve öğretimin ücretli ve ücretsiz olarak'
yapılmasında, da bâzı faydalar olabileceği görüşü hâkim olmuştur.
Madde 17. — Su ürünleri için kredi verilmesi bir hayli değişiklik geçirmiştir. İlkin, normal
bir ticaret olayı görülerek kredi faiz, müddet, miktar bakımından ona göre kıymetlendirilmiştir.
6118 sayılı 11 . 7 . 1953 tarihli Kanunla, su ürünleri müstahsılları da çiftçi sayılarak Ziraat
Bankasınca, çiftçiye açılan ve 3202 sayılı Kanunda öngörülen sistem bunlara da tatbik edilmiştir.
Bu sistem oldukça iyi, azımsanmıyacak neticeler vermiş ve gerek kooperatifler, gerek özel
teşebbüs kredi olaraık her sene istediği krediyi bulabilmiş olmakla beraber, Bankanın Krediler
Komitesinde plasman olarak gösterilen miktarları alamamışlardır. Bunun başlıca sebebini, müs
tahsilin çok güçsüz olmasında aramak yanlış olmasa gerektir.
Meslekin hususiyetlerine göre kabil olan kolaylıkların temini tüzükle düşünülmektedir.
Bölüm - IV
Yasaklar v&zdbvta hükümleri
Madde 18. — Su ürünleri kaynakları, dikkatli ve alâkalı, aynı zamanda titizlikle muhafaza
edilmediği takdirde tükenebilir. Bu sebeple, kaynakların korunması lâzımdır. Bunun sonucu ola
rak kaynağa zarar verenler hakkında gerekli zecrî tedbirden kaçınmamak lâzımdır. Bu bölüm
de kaynakları ızrar eden bu çeşit fiillerin neler olduğu ve ne suretle korunacağı gösterilmiştir.
Konunun kaynaktan başka, servetin, yani su ürününün de korunması gereklidir. Bu konuda
ki koruma bilhassa av şeklinde ve avda kullanılan vasıtanın yaptığı yıkımdan mahsulleri koru
ma maksadını gütmektedir. Evvelce, bir vergi kaynağının korunması için alınmış tedbirler, bu
gün de iktisadi yönden devanı ettirilmiştir denilebilir.
M. Meciki
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721 sayılı Kanunla 1926 senesinde rahmetli Hamdi Beyin (İstanbul Milletvekili)
teklifiyle
getirilmiş olan bomba, torpil ve dinamitle benzerleri patlayıcı maddelerle av yapılması yasak
lanmıştı. Bu maddede aynı şeyler zamanında ihtiyacı dikkate alınmak suretiyle tekrar edilmiş
t i r . Ne var ki, zamanın getirdiği şekilde elektroşok sistemi ile avlanmanın bu yasak şümulüne
girmemesi lâzımgeldiği* de maddede gösterilmiştir.
Madde 19. — Avcılığı tehlikeye düşüren, balık yuvalarını bozan veya balıkları dağıtan, su
lara dökülen kimyevi veya bozuk maddelerin dökülımesi yusak edil/misti^
Madde 20. — Yabancıların su ürünleri istihsal etmek üzere karasularına ve iç sulara girme
leri yasaklanmıştır. Çünkü bu sularda bulunan ürünler, o memleketin hüküm ve tasarrufundadır. Bunların yabancılar tarafından istihsal edilmesine hiçbir memleket müsaade etmemektedir.
Türk karasularına bu maksatla girip balık avlamak 1918 sayılı Kanunu tadil eden 6848 sayılı
Kanunun ek maddelerine göre kaçakçılık sayıldığı görülmektedir. Ceza hadlerinin ağırlığı insan
hakları bakımından uygun görülmediğinden, bu olayın su ürünleri ile ilgisi dolayısiyle bu kanu
na alınması muvafık görülmüş ve cezalar hafifletilmiştir.
815 sayılı Kanundaki mutlak hüküm yerine de, turistlere ^zatî -avcılığı kolaylaştıran hükümler
•getirilmek suretiyle tadil edilmiştir.
Madde 21. — Akar sularda manialar yapmak suretiyle avlama yapılırken, balık nesline ve sair
ürünlere zarar verilmemesi için Bakanlıktan müsaade alınması kaide haline getirilmiştir.
Bunun mümkün olduğu kadar güçleşmesi için müsaadeyi mahallî makamlara bırakmak istenilmemiştir.
Madde 22. — Su ürünlerinin istihsalinde kullanılan araçlar belirli nitelikte olmak lâzımdır.
Bu suretle ürünlerin çoğalması ve yaşaması temin edilip olgun hale gelmelerinde avlanmaları ik
tiza eder. Bu maksatla av yerleri tesbit edildiği gibi, her cins ve nevi için kullanılacak ağ ve sairenin de tahdidine gidilmiştir. Bunların teknik nitelikte olmıyanlarman kullanılması yasak edil
mek suretiyle ürünlerin gelişmesi sağlanmıştır. Bunların niteliklerini kanunla tesbit ve tâyin et
mek kabil olamıyacağmdan, tüzükle tesbiti düşünülmüştür.
Yukardaki hükümler 18 ve 23 ncü maddelere göre istihsal edilen su ürtlnlerinin satılması, nak
ledilmesi veya imalâtta kullanılması halinde de tatbik olunur.
Madde 23. — Su ürünlerinin istihsalinde kullanılan bu sistem her ne kadar verimi artırmakta
ise de bir taraftan da nesil üzerine her yönden etld yaptığı için en tehlikeli araç sayılmaktadır.
.Dip, orta ve satıh troll olarak üç şekilde kullanılan bu sistem, bilhassa sahillerde balıkları
kaçırmakta, yuvalarını veya barınaklarını bozmakta, küçüklerini avlamak suretiyle, nesilleri üze
rinde de etkili olmaktadır. Bunun kullanılması, kullanma zamanları ve emsali gib,i hususiyetleri
dolayısiyle sıkı bir kontrola tabi olması gerekmektedir.
Madde 24. — Konmuş olan yasaklıkların etkenliğini sağlamak için, usulsüz tutulmuş veya is
tihsal edilmiş olan su ürünlerinden kazançların önlenebilmesi için alım satımını da yasak etmek
lâzımdır. Ancak, konulmuş olan yasaklar bu suretle varlıklarını gösterebilirler. Bu sebeple mad
de, av yasağına paralel olarak alım satım yasağını da vaz'etmiş bulunmaktadır.
Bölüm - V
Madde 25. — Balıkhaneler, su ürünlerinden, bâzı istisnalar haricinde kalan kısmının pazar yer- •
leridir. Bunların da sıhhi şartları haiz yerler olması lâzımdır.
Mevzuat arasında bunların niteliğini gösteren hükümler yoktur. .Bu kanun ile, balıkhanelerin
ıslahına doğru ilk adım atılmış olacaktır. Bu maksatla, balıkhane varidatının % 5 miktarında
bir tahsis ile, Ticaret Bakanlığı bu konuyu sağlık yönünden de işleme imkânını elde etmiş olacak
tır.
Madde 26. — Varidatın zıyaa uğramaması ve neticenin elde edilebilmesi için satışların balıkha
neler dışında yapılması yasak edilmiş bulunmaktadır.
M. Meclisi
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Bölüm - VI
Madde 27. — Memleket iktisadı bakımından çok önemli olan bilgilerin toplanabilmcsini sağla
mak için lüzumlu hüküm yazılmıştır. Bu bilgilerin, D. I. E. ce de istenilmesi gereklidir. Bunu
sağlayıcı hüküm bu sebeple ayrıca yazılmıştır.
Madde 28. — Bugün ilmin başlıca verileri tecrübe denilen usulle elde edilmektedir. Ancak bu
tecrübelerin sonuçlarının müspet olduğu anlaşılıp tesbit edilmedikçe yaygın bir hale gelmesi tehli
keli sonuçlar verebilir, örneğin, üretimi azaltabilir. Bu sebeple bir taraftan tecrübelerin yapılma
sını sağlamak diğer taraftan da kanunun ana kaidelerine bir istisna teşkil eden bu işlerin yapıla
bilmesine Bakanlığın bilgisi içinde ve müsaadesiyle imkân verilmesi için bu hüküm tedvin edil
miştir.
Madde 29. — istihsal yerlerinin sınırlandırılma ı, aramaların gerektirdiği, eğitim ve öğretim iş
lerinin başarılmasına ait ödeneklerin Ticaret Baka ılığı Bütçesine konulması için gerekli hükümle Ba
kanlık görevlendirilmişitir.
Madde 30. — Teftiş ve murakabe yetkisinin ge ektirdiği hükme ihtiyaç duyulmuştur. Bu mura
kabe ve teftiş işleri yalnız kamu hizmeti yönünden Devlet mamurlarını değil, özel sektörden beklenen
eylemlerin düzgün ve mevzuata uygun olup olma lığını da kapsadığından ayrıca buraya kaydedil
miştir.
Bölüm — VII
Madde 31. — Bu bölümde, işlenen fiillerin nite 'ğine göre çabuk sonuçlanmasını
temin edecek
hükümler vardır. Çoğullukla bu suçların, meşhut -.uçlar oldukları görülür. Bu sebeple, Meşhut suç
lar Kanununa göre kovuşturulması faydalı görülm'iştür.
Yalnız, suçlardan bâzılarının görüleceği malı 'içmeler tâyin edilmiştir.
Madde 32. — Su ürünleri mevzuatına muhalif hareket ve fiillerin kovuşturulması lâzımdır. Kayniî.'Far dağınıktır. Her yerde bu işlemlere bakacak görevlilerin bulundurulması kabil değildir. Kaide
olarak, İstihlâk vergileri gibi yaygın olan vergile in de kovuşturulması için teşkilât kurulur ve bun
ların' görevleri, memleket ekonomisinde otken olan. bütün fiilleri takip ve kovalamaktır. Birçok
memleketlerde özel kolluk örgütlerinin belli - başlı bir konusudur. Memleket ekonomisi ile çok yakın
alakası bulunan balıkçılık suçlarının da bu bakım lan geniş bir kolluk teşkilâtına ihtiyacı vardır. Bu
sdbeple, memleketin ekonomisini etki!ivecek bu sırların bütün Devlet memurları ve örgütleri tara
fından kovuşturulması, soruşturulması düşüncesi hâkim olmuşitur. Şüphesiz, bunların başında mülkî
âmirlerle, genel kolluk örgütü en basta gelir.
Madde, bu an^annı kapsıyacak şekilde yazılmıştır.
Madde 33. — Suç konusu olan su ürünleri, i! :in suçlu ile birlikte yakalanır. Yakalanan ürün
lerin çoğu gıda maddesi olabilir. Bunların saklaıma3i güç olduğu gibi, yakalanan mallar içinde,
bomba, dinamit gibi patlayıcı maddeler de bulunabilir. Bunların saklanması da tehlikelidir. Bu se
beple bunların hemen saıtılması veya hale göre im\a edilmesini sağlamak lâzımdır. Bu madde konuda
usule ait zaruri görülen bu hükmü düzenlemekte lir.
Madde 34. — Suç konusu olan eşyanın müsadc -e edilmesi esastır. Bu eyleme karar verme görevi
ve takdiri hâkime aittir. Bundan sonra eşya, âmmeıin malı olur.
Mahkemece müsadere kararı verilen eşya, satVır. Bu satışlarda maliye memurunun veya görev
lendireceği kimsenin hazır bulunması genel kaide'er aranmdadır.
Madde 35. — Enmnoten Hazineye yatırılan p a ^ a r , bu işlerle ilgili Su ürünleri Genci Müdürlü
ğüne intikali icabettiği cihetle bu madde ile bu imkân sağlanmıştır.
Bölüm — VIII
Madde 36. — Bu fasılda, bu kanunla suç sayıl niş fiillerin cezaları yer almıştır. Memleket eko
nomisine etkenliği kabul edilen bir konuda, işlenmesi arzu edilmiyen veya tehlikeli durumlar yaM. Meclisi
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ratan eylemleri cezai bir müeyyide ile korku altına almadıkça tesirli bir sonuç almak kabil değildir.
Bu sebeple, kanunda yapılmaması arzu edilen fiil srin müeyyideleri teker teker gösterilmiştir.
Bu konuda, 5u noktanın açıklanması zaruri sayılmaktadır.
Anayasamızın 33 ncü maddesinin anlamına uy;un bir ceza sistemi kurulup kurulamadığı nokta
sından çıkacak münakaşadan kaçınmak için Anaya a Mahkemesi, kanunlarda cezası gösterilmek şartiyle fiillerin nizamnamelerde gösterilebileceğini kıbul ^tmiş olduğundan' hazırlanacak nizamname
lerde, ecznyı icabettirc 1 fiillerin gösterilmesi Bakanlığımızca kâfi görülmüştür. Bu sebeple 36 ncı
maddeye karşı serd edilecek itirazların bu açıdan düşünülmesi gerektiğine değinmek lüzumlu görül
müştür.
TiU'k parasını koruma Kanununun cezalı sayılacak fiillerin ihdasının bu organca kullanılması da
bunun diğer bir misalini teşkil eler,
Esas itibariyle ene sürülen görüşte Başkanlı 5m kanısı budur.
Bölüm — I X
Madde 37. — Tüzüklerin yapılması için verilen müddeti göstermektedir.
Madde 33. — Yürürlükten kaldırılan hükümlere aittir.
Geçici madde 1. — Tarım kooperatifleri şeklinde teşkilât kurulması verilen usul

hakkında

dır.
Geçişi madde 2. — Tüzüklerin hazırlanmasına kadar yürürlükte kalalak hükümler.
Madde 39. — Meriyet maddesi.
Madde 40. — Yürütecek bakanlıklar.

Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürçine'nin

Su

ürünleri

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 5591

kanunu

teklifi (2/26)

4 . 11 . 1965

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öztürkçinc'nin, Su ürünleri kanun teklifi ve ge
rekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gerekli işletmin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Enver Aha
Cumhuriyet Sentosu Başkanı

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Su ürünleri
Bu hususta

kanunu teklifi, gerekçesi ve maddelere ait .gerekçesiyle beraber arz edilmiştir.
gereken muamelenin yapılmasını saygılarımla istirham ederim.
4 Kasım 1965
Cumhuriyet Senatosu
İstanbul Üyesi
Dr. Rifat öztürkçine

Birinci teklif: D : 1, Toplantı : 2, No. : 25, 2/377 (Millet Meclisi : S. Sayısı : 370)
M. Meclisi
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SU ÜRÜNLERİ KANUNU T E K L İ F İ GEREKÇESİ
Birinci teklifimin kısaca tarihî seyri :
27 . 12 . 1962 tarih ve 2/377 sayılı teklif Millet Meclisi Dönem 1, Toplantı 2 ve 370 sıra sayı
da 2 seneye yakın gündemde sırasını bekledi. 95 madde olan teklifim 9 ay kadar bir çalışmanın mah
sulü idi. Öyle anlar oldu,ki, kahvaltı yapmaya ve ne de yemek yemeye dahi vakit bulamamıştım.
Bir lokma ekmek için, amansız ve imansız dalgalarla boğuşan insanların hayatı ve yaşama
mücadelesi her şeyimin üstünde idi. Ve yine nice insanlara bu dalgalar bir mezar. Bu mezarın
ziyaretçileri de balıklar, alklar, yosunlar idi. Bir daha arayanı, soranı, ziyaretçisi olmıyan bu
yolcuların dönüşü olmıyan bu yolcularını yine kendi evlâtları takibederdi. Balıkçılarımızın hayat
çizgileri hep böyle yazılmıştı. Mukadderatı ile gelmiş geçmiş hükümetlerde dahi lâyıkı veçhile
ilgi bile gösterilmeyişi ise tıpkı Portafino melodisini işitenlerin, duyarak işitemedikleri gibi idi.
Evet daha lâyıkı ile duyulamadığı içindir ki, 21 Ağustos 1287 tarhli Dersaadet ve Bilâdi Selâre'de Midye ve İstiridye ihracı hakkındaki Nizamnamenin yürürlükte oluşunu hatırlatmak ise kâ
fidir zannederim.
Millî bir servetin heba olmasını dur diyebilme kuvvet ve kudretini Yüce Meclisimizden alacak
olan bu ikinci teklifimi Yüce Heyetinize saygı ile arz ederim.
Birinci teklifim, her kanunda olduğu gibi bu kanunda da Hükümet tarafından bir tasarının ha
zırlandığı ileriye sürülerek aylarca komisyonda bekletildi... En nihayet Ticaret Bakanlığının ha
zırladığı tasarıyı 24 Mayıs 1963 tarihinde 2/505 sayı ile Sayın Trabzon Milletvekili Ahmet Şener
ile Sayın Corum Milletvekili Hilmi İncesulu'nun teklifleri olarak Karma Komisyonunuza intikal
ettirildi. Bendeniz de 2/252 sıra sayıda Sayın Zonguldak Senatörü Tevfik İnce'nin ve 28 arkada
şımızın Balıkçılığın teşvik ve himayesine mahsus (12) maddelik kanun teklifimizi de bu Geçici Kar
ma Komisyonunda müzakere edilmesi hususundaki önergem kabul buyuruldu. Ve böylece üç tek
lif Geçici Komisyonda birleştirildi...
5 Yıllık Kalkınma Plânı; her yerde konuşulması âdeta bir itiyat haline gelmişti... Ama ne ya
palım ki ne Hükümet temsilcilerine ve ne de komisyon üyelerine bu plân modası siklonunun içine
itmeye kuvvetim yetmedi. Halbuki benim teklifim 5 Yıllık Plâna uygun bir şekilde tedvin edil
miş idi. 5 Yıllık Plân su ürünlerini tarım sektörü meyanmda mütalâa etmeyi öngörmüştü. Ben
deniz de; bu ışığı rehber olarak su ürünlerini ve teklifimizin 56 ncı maddesinde yer alan Su Ürün
leri Genel Müdürlüğünün yetkilerini Tarım Bakanlığında birleştirilmiş idi. Gerek Hükümet temsil
cisi ve gerekse Geçici Karma Komisyonun kurduğu Su Komisyonu bu Beş Yıllık Plânı bir kenara
iterek bütün yetkiyi Ticaret Bakanlığına verilmesini kabul etti.
Kanunun anaprensiplerinde hiçbir ihtilâfımız yoktu.
Yetkiyi Ticaret Bakanlığına mı
yoksa
Tarım Bakanlığına mı verilmesi şeklinde idi. Şeklî ihtilâfı uzatmak ise zaman kaybına, dolayısiyle de dâvanın ehemiyetine binaen tahammülü kalmamıştı. Derhal maddelere geçildi. Maddelerin
müzakeresi sırasında; esasen Sayın Tarım Bakanı Mehmet İzmen'le kanunun Tarım Bakanlığına
bağlanması hususunda mutabakata varılmış idi. «Teklifim Yüce Mecliste müzakeresi sırasında yet
kinin Tarım Bakanlığına bağlanması için bir önerge verecekler idi, daha sonra aynı hususlar Sa
yın Tarım Bakanı Turhan Kapanlı ile de mutabakata varılmış idi.»
Geçiei Komisyon; 18 . 7 . 1963 tarih ve 3 numaralı karan ile yeni metin Heyeti Umumiyeye sunul
mak üzere Millet Meclisi Başkanlığına arz edildi. Ve 370 sıra sayı ile 17 Temmuz 1965 tarihine ka
dar tam iki seneye yakın gündemde sırada bekledi. Millet Meclisi Riyaset Divanı ve Yüce Meclis Ge
çici Komisyonun öncelik ve ivedilik önergesini kabul etti. Bir de teklifin yüzde yüz kanunlaşaca
ğının en canlı delili idi. Nitekim teklif Yüce Mecliste müzakereye başlandı ise de Komisyon Sözcü
sünün olmayışı bütün ümitleri söndürdü. Anayasamızın öngördüğü kanunların çıkması için Yüce
Meclis gece yarınlarına kadar çalıştığı zamanlar pek çoktu. Öyle bir an oldu ki, artık Yüce Mec
liste bir teklifi müzakeresiz okumak için dahi zaman bile kalmamış idi. Bütün bu iyi niyetlere
rağmen teklifimizin kanunlaşması için zamanın maddi imkânı kalmadığından kadük oldu. Yüce MecM. Meclisi
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"lisin bu teklifin kanunlaşması hususunda göstermek lûtfunda bulunduğu alâkalarına teşekkürü bir
•borç bilmekteyim. Birinci Devrede gördüğüm müzaheretten cesaret alarak tekliflerimiz ikinci Dev
rede, hayat bulur sevinci ile yeniden ele aldım. Zira 5 Yıllık Kalkınma Planındaki istihsalin 3 mis
line çıkartılması ve (295,3) milyon liralık yatırım yapılması anahedeflerine ulaşmak için istihsalle
-paralel olarak istihlâk ve ihracatı artırmak su ürünleri istihsalini ferdî bedenî gücden ayrılıp
güvenilen ve kazançlı bir çalışma kolu haline getirmek için kaybedilecek zaman kalmamıştı ar
tık. Millî bir dâva olan su ürünlerimiz; bu ürünlerimizle ilgili teklifim Yüce Meclislerimizde daha
olgun ve daha vemrili bir eser olacaktır. Saygılarımla.
Su ürünleri kanun teklifinin gerekçesi :
Balıkçılığımız asırlardan beri ihmal edilmiş olup bugün kalkındırılması, bir dâva olarak ele
.alnıması Devletçe himaye edilmesi inkâr edilemiyen bir hakikatir. Balıkçılığımız Devletçe himaye
edilmeksizin inkişafını bekleyişimiz ise beyhudedir. Senelerce ihmale uğramış ve kalkınması bahis
.mevzuu olan, her iktisadi sektörde olduğu gibi balıkçılığın da teşkilâtlandırılıp himaye edilmek
•suretiyle nizamlanması zaruridir. Balıkçılığımızın ,ka}kınçb;rı}ması için hiç. şüphe yok ki, en başta
muafiyet ve malî müzaharetlere kavuşturulması, bu yönün halli ise memleket menfaatlerinin âmir
bulunduğu bir zarurettir. Ama ne yapalım ki, maliyenin flar. görüşü her şeye hâkim olmak istiyor.
(Turizm için milyonlar feda edilen dolarlar gelmez, ama milyonlar getirecek olan bu döviz sahasına
binlikler gelmiyecek diye endişede ısrar ederler. «Vergi daima vergiyi öldürür.» Vergi daima mil
lî istihsali öldürür. Bu maliyede dolayısiyle de kanunlarımızda, hakiki bir reform yaratacaktır.
•Vergi reform kanunları her halde bir senede aynı kanunun aynı maddesinin fıkrası veya bendinin de.ğiiştirilmiş olması gerekirdi. Ama ne yapalım ki, o günün ;hayası «Nicolas Machiavel» in düşünce
leri hâkim idi.
'Esasen su mahsulleri istihsal şubelerinin arz ettiği iktisadi ve sosyal hususiyetler dolayısiyle ba
lıkçılığı ileri alan ve almıyan memleketlerde Devletçe ıher türlü himaye tedbirleri tatbik olunmak
ladır. Diğer memleketler balıkçılarının geniş ölçüde faydalandıkları bu gibi himaye ve müzaheretler
d e n Türk balıkçısının mahrum kalması dünya piyasalarında su mahsullerimizin rekabet edemez bir
hale.düşmüş ve dolayısiyle bu mahsullerin ihraç imkanları da daralmıştır.
ihracat bakımından olduğu kadar halkımızın beslenmesi mevzuunda da balık ve ucuz su mahsul«le-ri istihsal etmemizin ve memleket dâhilinde bu mahsullerin geniş ölçüde istihlâkini temine matuf
her türlü tedbirler zamanın ehemmiyet ve zarureti aşikârdır. Dünya memleketleri arasında memdeketimize ait gıda istatistikleri tetkik edildiği zaman memleketimizde insan başına düşen kalori
-ve bilhassa günlük gıdadaki protein miktarının son derece düşük olduğunu bir üzüntü ile hatırlat
mak isterim. Bir memleketin mevcudiyetinde insan gücü ve nerjisi birinci derecede geldiğine gö
re bu gücü ve enerjiyi temin eden madde ve unsurlar üzerinde ehemmiyetle durmanın lüzum ve
zaruretinin izâli için geçirilecek zamana dahi acımak iktiza eder. Zira çeşitli ve zengin vitamin
.ve .protein muhtevası bakımından ve mahsulleri başta gelmektedir. Nüfusumuz süratle artmaktadır.
^Beslenme -probleminin halli ve yalnız doğumun kontrolü
gibi
palyatif
çarelerle
halledilemez.
Memleketin envanterini bilmeden plân hazıriıyanlara Hükümet ise bilhassa Sağlık Bakanlığına:
Doğumun Kontrolü Kanuniyle Yüce Meclisimizi oyaladıkları için duyduğum üzüntümü izhar etme.den .geçemiyeceğim. Zira su ürünleri ve dolayısiyle ^vitamin ve protein ve halkın beslenmesi ile
-ilgili .olan'Su ürünleri kanunu teklifi ve 5 Yıllık Plânın öngördüğü -hususlardan ilki idi. Doğu
mun kontrolü ise ihtiyati bir tedbir idi. Sonra da bu kanun çıkartılabilirdi. Müstaceliyetinin
«gerekçesi yağ gibi su sathında yazılmıştı. Ama gören olmadı, gibi.
Dış ticaret muvazenemizi düzeltmek üzere yeni döviz kaynakları bulma ihtiyacının karşılan
masında fevkalâde mühim ve tesirli bir rol oj-namıya namzet bulunan su mahsulleri; istihsal sek
törünün de bâzı vergi muafiyetleri ve malî müzaharetlere kavuşturulması memleket menfaatleri
nin âmir bulunduğu bir zaruret olduğu aşikârdır.
Dünya su mahsulleri istihsalinde en ileri memleket olan Japonya'nın balıkçılığı bugünkü sevi
yesine ulaşmadan evvel uzun yıllar boyunca Devlet himayesine mazhar olmuş ve bu sayede Japon
M. Meclisi
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millî gelirinin en esaslı kaynaklarından biri halin 3 gelmek suretiyle görmüş olduğu teşvik ve hi
mayeden mütevellit milletine olan borcunu kat kat fazlasiyle ödemiştir. Bulgaristan, Romanya'
da da Devlet müzahereti ile hiç yoktan oldukça kuvvetli modern balıkçı filoları meydana getire
rek bugüne kadar memleketimizden ithal etmekte oldukları balık ihtiyacını kendi istihsalleri ile
karşılama yoluna gitmişlerdir. Yunan balıkçılığı, hususi sektöre yapılan Marşal yardımından ve
Devletin takibettiği malî müzaheret ve himaye politikasından faydalanarak onbeş yıl içinde yıl
lık istihsalini. 8 000 tondan 100 00 tona çıkarmş ve Yunan balıkçı filoları Nil deltası açıkların
da kızıl Denizde ve Atlantikte açık deniz avcılığı yapacak bir seviyeye yükselmiştir, italya Hü
kümeti son yıllarda mevcut balıkçı filolarını m o lernize ve makinalaştırma suretiyle ihtisali ar
tırmak ve on yıllık bir plânın tatbiki sonunda, sanayiin ihtiyacı olan balık hammaddesini, ken
di balıkçı filolarının istihsali ile karşılıyacak ha 1 e gelmek maksadiylc çok ucuz faiz ve on yıl vâ
de ile balıkçılara yüz milyar liret kredi açılması 11 tazammun eden bir kanun ısdar ettikten maa
da % 1 ilâ % 3 nisbetlerinde olması kararlaştırılan bu kredi faizi ile para maliyeti arasındaki far
kın zararını Hazineden kapatmak üzere bütçesine 45 milyon liret ek tahsisat koymuştur. Diğer
memleket balıkçılarının da geniş ölçüde faydala ıdıkları bu gibi himaye ve müzaheretlerden Türk
balıkçılarının mahrum olması dünya pazarlarındı su mahsullerimizi rekabet edemez bir hale dü
şürmüş ve dolayısiyle bu mahsullerin serbest pi -asalara ihraç imkânları daraltılmıştır.
Görülüyor ki, ihracat bakımından olduğu ka lar halkımızın gıdalanması mevzuunda da bal ve
ucuz mahsulleri istihsal ötmemizin ve memleket dâhilinde bu mahsullerin her yönü ile geniş öl
çüde istihlâkini temine matuf her türlü tedbiri almanın ehemmiyet ve zarureti aşikârdır. Her
halde bütün bu tedbirler, takriben 4 000 parça lan ibaret bulunduğu tahmin edilen balıkçılık
teknelerinin ancak dörte biri motor ile teçhiz edilmiş olduğuna göre geriye kalan üçbin tekne
kürek v. s. iptidai usullerle müteharrik vasıtalar'a halledilecek bir dâva değildir. Asırların ihmali
ni; insan gücü ile yenilmesine imkân olmadığını, bu insan bedenî gücü yerine motorlu vinçler yani
mekanizasyona, modernizasyona balık bulmada kullanılan amprik usuller yerine elektronik balık
bulucu cihazlara ve battal pamuk ağlar yerine daha kullanışlı ve daha avcı naylon ağlara terk
edilmediği müddetçe, millî bir serveti şahsi ser 7eti için hiçe sayan bir zihniyetin neticesi olan
trawl mâni hükümler ve ağır müeyyideler vaz'edilmcdiği müddetçe, Belçika, Fransa, Holânda,
ingiltere, Dan : ımarka, Norveç, italya, Yunan'stan, Bulgaristan, Romanya ve Japonya gibi
memleketlerdeki kredi ve bağış şeklinde plasman imkânları birinci derecede ehemmiyet verilmediği
müddetçe, -velhâsıl Devletçe her türlü fedakâr'ık ön plâna alınmadığı müddetçe. Evet asır
ların ihmaline uğramış olan su ürünlerimizin isMhsal sektörünün kalkındırılması bir hayalden
öteye gldemiyecektir. Seraptan ileriye gidemi recektir. Ama teklifimiz Yüce Meclislerimizin
iltifatına mazhar olunca; Türkiye'mizde yepye ıi bir hakiki ufkun doğmasına müncer olacaktır.
Dâvamızın ehemmiyetine binaen biraz daha de -inlere inmekte fayda mülâhaza etmekteyim.
Şöyle ki; su ürünleri nebati ve hayvani diye iki kısımda arz edilecektir.
Nebati su ürünleri : Alklar ve yosunlar başta olmak üzere çeşitli nebatlar vardır. Balıkların
en mühim gıdalarını teşkil eden mikroskobik nebati plântonlara kadar inen muhtelif cins ve
türleri vardır. Alklardan iyad ve müştakları, bâ :ı deniz nebatları ve yosunlardan ip, halat, ku
maş v. s. imalât oldukça geniş bir sanayi mcvzıu teşkil etmektedir.
iç sularda ve göllerde yetişmekte olan saz ve kamış gibi elyaflı nebatların küçük sanat ve
sanayi kollarının bir iptidai maddesi olarak memleket ekonomisi bakımından taşıdığı kıyme
te de işaret etmek yerinde olur.
Nebati su ürünlerinin istifâde sahası halen hay/ani su ürünlcrin T nkine nazaran mahdudolmakla
beraber ikinci Dünya Harbinden sonra yapılan araştırmalar sonunda bütün gıda unsurlarını
ihtiva eden alktürleri elde edilmesi gibi istikba'e ait insan gıdası problemini hal yolunda ileri
denizci memleketler lâboratuvarlarmda yapılan araştırmalar bu ümitleri günden güne kuvvetlen
dirmektedir.
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Hayvani su ürünleri : Besin maddesi ve kullanılış yerleri olarak iki yönden değerlendirile
cektir :
A) Besin maddesi olarak ehemmiyeti : insanların hayvani menşei proteinli besin maddeleri
yönünden büyük bir ehemmiyet taşır.
Taze dondurulmuş, konserve veya yarı konser/e edilmiş, siyah, kırmızı ve sarı havyar, tara
ma ve mumlu şekildeki yumurtalarından başka, İstakoz, böcek, yengeç, kerevides, karides, midye,
istiridye, su kaplumbağaları, deniz kestanesi ahtapot ilâh... Besin değeri çok yüksek gıda mad
deleri;
B) Diğer kullanış yerleri : Kaşalot, morina, yunus gibi muhtelif deniz hayvanlarından yağ
istihsali ve tıpta, deri ve kösele sanayiinde, boya, vernik, sabun, muşamba imalâtı v. s. yerlerde
kullanılan bu yağların kıymetlendirilmesi; geni; sanayi şubeleri meydana getirmiştir. Hattâ
faydalanılamıyan balıklardan ve balık artıkların lan imal edilen balık unları hayvan yemi ve güb
re olarak değerlendirilmekte bâzı balıkların deri'eri dahi muhtelif maddelerin imalinde kullanıl
makta, istiridyelerden çıkarılan tabiî incinin şöh -etini hatırlatmakta fayda mülâhaza etmekteyim.
Kültür incileri de süs malzemesi olarak geniş ölç ide kullanılmakta. Deniz hayvanları kabukla: ından elde edilen sedeflerin düğme ve emsali madleler ve süs eşyası olarak imalâtı yapılmakta.
Pullardan suni çiçekler yapılmakta, tıpta, tem'zlik işlerinde, boyacılık, şapkacılık ve çinicilik
gibi sanayi şubelerinde kulandan süngerler ve mercanlardan yapılan süs eşyaları kayda değer.
Bunlardan başka su ürünleri istihsalinin gerektirdiği av ve nakliyat gemileri, soğuk vagon ve kam
yonlar, çeşitli ağlar, sepetler, oltalar, balık a r a m ı cihazları, kenserve kabları v. s. işler için balık
çılık malzeme ve teçhizatı sanayii de genişliyecek ve bu suretle gerek gıda maddesi olarak istih
lâki, gerekse bu maddelerin gerektirdiği istihsal ve sanayi faaliyetlerinin genişliği ve yarattığı iş
hacminin büyüklüğü hakkında bir fikir edinilmiş olur.
Su ürünlerine ait teklifin bir an önce kanunlaşmasını zorlıyan sebeplerden belki de ilki hiç
şüphe yok ki, su ürünleri istihsalimiz ve dünya istihsali içindeki yerimizdir. İhracatı geliştirme
etüt merkez raporundan ve Birleşmiş Milletler Oıda ve Tarım Teşkilâtı (FAO) istatistiklerine
•bir göz atıldığı takdirde Yüce Meclislerde bu teklifimiz öncelik ve ivedilikle ve hattâ diğer işlere
takdimen konuşulması hususunda âdeta bir yar ?ma olacağı inancındayım. Şöyle ki;
1. 1955 - 1959 yılları ortalamasına göre su ü 'ünleri dünya istihsali 31 336 000 tondur. Türki
ye ise : 113 100 tondur ki, bu da dünye istihsalinin binde üçünü teşkil eder. 191 müstahsil mem
leket arasında ancak 37 nci sırayı işgal etmekte lir.
2. Bir balıkçıya isa.bet eden yıllık istihsal ise bizde 5 tondur. İspanya'da 9, Fransa'da 10,
İsveç'te 20, Norveç'te 27, Belçika'da 28, Dani narka'da 40, İngiltere'de 41, Holânda'da 52,
Batı - Almanya'da 64, İrlanda'da 99 tondur.
3. Nüfus başına su mahsulleri istihlâki ise se inde bizde (2 - 3) kişi arasındadır. Yunanistan'
da 12,1, Norveç'te 93, Portekiz'de 32,1, İspanya'da 19,7, İsveç'te 17,6, İngiltere'de 10,3 kişi arasın
dadır.

İhracatı:
1955 ve 1959 yılları vasatisine göre : Bizde 14 000 tondur. 84 memlekette ise : 30 757 000 ton
dur ki, bu da binde iki ihracatı ile ancak 25 nci sırayı işgal etmektedir.
7 120 kilometrelik uzunluğunda olan sahillerim/.zin kenarladığı denizlerde ve 60 kadar tabiî
göllerinde sadece balık olarak Türk sularında 250 cim ve tür tesbit edildiği nazara alınacak olur
sa balıklarımızın envai birçok balıkçı memleketlerin') nazaran hayli kabarıktır.
Memleket ekonomisinde büyükleri ehemmiyet taşıyacak olan su ürünlerimizi kuru ve verimsiz
mevzular içerisinde senelerde ihmal edilmiş idi. Millî bir gelir sağlıyacak olan bu su ürünlerinin
mevzunu yeniden ele almak zorundayız. Teklifimiz kanunlaşınca vatandaşın benzine kan, cebine para
Devlet kasasına da döviz akacaktır. Saygılarımla.
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Maddelerin gerekçesi:
Bölüm 1. — Genel hükümleri ihtiva edip, 5 maddede toplanmıştır.
Madde il. — Denk ve,iç sularda su ürünleri istihsali bu kanun hükümlerine tabidir. Su mahsul
leri iç sular, balıkçılığın ve süngerciliğin tarifleri yapılmış olup sünger'takımında.bulunması icabeden asgari mürettebat tüzük ile tâyin ve tesbit edilecektir.
Madde 2. — T ü r k kara ve iç sularında balık ve sünger avcılığı yapma ve diğer su mahsullerini
istihsal etme haklarının Türk vatandaşlarına aidolduğunu tesbit etmektedir.
Madde 3. — Su ürünleri müstahsılları, takım, tayfalar ve amatör balıkçılığın tarifleri yapılmış
tır. Bu maddenin (d) bendine bilhassa sünger avcılığının amatörlüğü yoktur diye sarahaten konul
muştur. Zira sünger avcılığı çok hususi bir ihtisas ve vasıta ve alet istiyen bir faaliyettir. Bu saihada da (heveslilerin çıkabileceği farz ve kabul olunsa dahi acemice bir faaliyetin sünger tarlaları
mıza-zarar yermekten başka bir faydası olabileceği düşünülemez. Ve bu suretle fıkraya vuzuh veril
miştir.
Madde 4. —Turistik mülâhazalarla ecnebilerin memleketimizde yalnız amatör balık avcılığı yap
malarına imkân vermektedir,
Madde j5. — Eğitim ve araştırma ^ maksadiyle yabancıların Türk kara ve iç sularında ve iç deniz
lerinde Tarım Bakanlığının hususi müsaadesi ile balık ve sünger avcılığı yapabileceklerine dairdir.
Bu maddenin şevkinden maksat balıkçı ve süngercilerine yeni ve ilmî av usûllerini göstermek
ve öğretmek üze-re'hariçten celbedilecek ulan yabancıların maksada uygun • şekilde faaliyette buluna
bilmelerini temin etmekten ibarettir.
ÎBU suretle cezaya mahkûm edilenler Bakanlıkça yeniden tâyin edilecek müddetle istenilen ırta;lfımatı vermedikleri takdirde ilk cezanın infaz edilmiş olup olmadığına bakılmaksızın ceza iki katma
çıkartılır ve ruhsatı iptal olunur.
BÖLÜM Î K l
Su mahsulleri istihsalinin tanzimine tahsis edilmiş olup dört fasıldan müteşekkildir.
BÎRÎNCÎ KISIM
Av sahası ;(Madde : 6), av teknesi (Madde : 7), av vasıtaları (Madde : 8), ruhsat:tezkereleri
(Madde : 9), av teknelerinin fennî muayenesi (Madde : 10) hakkındaki müşterek hükümleri' ihtiva
etmektedir.
Madde 6. •— Av sahaları tarif edilmiştir. Her hangi bir su sahasının av sahası addedilmesi için
lüzumlu unsurlar tarife ithal edilmiştir. Bir su sahasının av sahası telâkki edilebilmesi içhı o saha
nın su mahsulleri istihsaline veya avlanmalarına elverişli olması ve aynı zamanda içinde veya üze
rinde av vasıtalarının kullanılmasına veya yerleştirilmesine .veya tesisine müsaidolması lâzımdır.
Madde 7. •—• Su mahsullerinin avlanmalarında veya istihsallerinde kullanılan her türlü teknele
rin av teknesi olduğunu derpiş etmektedir. Fıkrada geçen mümasili vasıtalar tabiriyle, sal, kelek,
tulum, gibi" vasıtaların da su mahsulleri avlanması veya istihsalinde kullanılması halinde av tekne
leri addedilmesini temin maksadı istihdaf edilmiştir.
Madde 8. — Av vasıtaları su mahsullerinin avlanmasında veya istihsalinde kullanılan av tekne
leri, kurşun, mantar, halat, iplik ve saire gibi av malzemesini ağ, olta, kangaca, skafandı ve saire
gibi av takımlarını ve dalyan gibi tesisleri derpiş etmek üzere av vasıtalarının tarifini vermektedir.
Madde 9. — Umumi olarak ruhsat tezkerelerine ait hükümleri ihtiva etmektedir. Buna göre su
mahsullerini bizzat veya çalıştırılan kimseler yardımı ile avlıyanlar veya istihsal edenler ile bu iş
lerde başkaları hesabına çalışmalar ruhsat tezkeresi almaya mecbur tutulmaktadır.
Tayfalarda 18 yaş mecburiyetinin aranması da elemanları yetiştirmek içindir.
Madde 10. — Ruhsat tezkeresi harçlarıdır.
Madde 11. — Süngercilik ruhsat tezkerelerine aittir.
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Madde 12. — Av teknelerinin fennî muayenesi ve tescilidir. Av teknelerinde can emniyeti - için
lüzumlu asgari şartları temin etmek ve muhtemel suiistimallerin önlenmesi bakımından faydalı ve
lüzumludur.
Madde 13. — Süngercilik ve tayfa ruhsat tezkereleri harçlarıdır.
Madde 14. — Kaptan, kılavuz, makinist ve dalgıçların ehliyet belgeleridir.
Madde 15. — Ehliyet belgesi harçlarıdır.
Madde 16. — Balıkçılık filomuzun bünyelerinde vukua geleeek değişiklikleri yakından taldbetmek ve bu filoyu ıslah yoluna gitmektir. Bu suretlo av teknesi de bunların sahipleri hakkında da
elde edilecek bilgiler, aynı zamanda avlanma nizamının tanzimi, balıkçılık kredilerinin açılması ve
diğer himaye tedbirlerinin alınması ve muhtemel suiistimallerin önlenmesi bakımından faydalı ve
lüzumludur.
BÖLÜM ÜÇ
Dalyan ve voli yerlerine

aittir

Madde 17. — a) Daimî dalyan,
b) Muvakkat dalyan,
c) Dalyan yeri, voli yeri, gibi kısımlara ayrılmıştır.
Madde 18. — Dalyan ve voli yerlerin selâmetle işliyebilmesi için başkaları tarafından dalyanla
rın ve voli yerlerinin sınırları dışında avlanabilin eleri sahanın tâyinine matuf hükümleri ihtiva
etmektedir. Dalyanların mahiyetine, kuruluşuna bulunduğu yerin hususiyetine ve avlanan balık
cinslerine göre nizamnamede gösterilen şekilde bu sahaların Tarım Bakanlığınca tâyinine imkân
verilmek suretij^e değişik şartlara tatbik edilebileceklerin hal tarzı ile muhtemel ihtilâfla
rın çıkması önlenmiş ve aynı zamanda dalyanlar peşinde bulunan av sahalarından dalyanların
selâmetle işlemesini aksatmamak kaydiyle istifade imkânı temin edilmiş olacaktı. Muvak
kat dalyanların kurulu olmadığı ve voli yerlerin faaliyette bulunmadığı zamanlarda bu
ralarda avlanmak serbest bırakılmak suretiyle av sahalarında hak sahiplerinin istifade et
medikleri zamanlarda da avlanmanın kanun dâhilinde serbestisini himaye edecek hüküm
vaz'olunmuştur. Maddenin son fıkrasında dalyanların açık veya kurulu voli yerlerinin faali
yette olunduğu zamanlarda hak sahiplerinin avlanmasında zarar verecek şekilde bu yerlerin ya
kınında geceleri ışıkla avlanılması mencdiiere'k balıkların bu suretle avlanma dolayısiyle dal
yanlara girmesine mâni olunduğu iddiasiyle sık sık tahaddüs eden ihtilâfları bertaraf
etmek
- gayesi istihdaf olunmuştur.
Madde 19. —• Hazineye, hususi idarelere, belediyelerce ve köylere ait av sahaları, (dalyanlar
ile voli yerlerinin bu idareler tarafından işletilebileceği gibi kiraya da verilebileceğini göster
mektedir. Mezkûr idarelerce işletilmiyen veya kiraya verilemiyen av sahalarının âtıl kalmalarını
bertaraf etmek maksadiyle bu gibi dalyan ve voli yerlerinin Tarım Bakanlığı tarafından işle
tileceği hükmü konmuştur;
Bu gibi yerlerin kiraya Verilmesi halinde dalyanın ve mahallin hususiyetlerine göre kira müd
detinin ve teknik şartların tesbitd Tarım Bakanlığına bırakılmıştır. Bu suretle av gahaiannm
hususiyetlerine ve yapılacak tesislerin mahiyetine göre en uysun işletme rejimlerinin tesbiti ve
tatbiki mümkün olabilecektir.
Madde 20. — Âmmeye ait istihsal yerlerinin smırlandırılmasıdır.
Madde 21. — Âmmeye ait dalyandan geçişe aittir.
Madde 22. — Dalyan civarmla'ki voli yerlerinden faydalanmasına aittir.
Madde 23. — Hususi şahıslara ait av sahalarının sınırlarına aittir.
Madde 24. — Hususi şahıslara alt dalyan ve voli yerlerinin sınırlarının tesbitine aittir.
Madde 25. — Hususi dalyan ve voli yerlerinin kamulaştırılmasına aittir.
Madde 26. — Dalyan ve voli yerleri sahipleri tarafından bizzat veya kiraya verilmek sure
tiyle işletilebilir, alınıp s&tılafbilir. Hibe ve miras yoliyle intikal edebilir.
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Madde 27. — Yeniden kurulacak su av yerlerine aittir.
Madde 28. — Tahsis ve ruhsatların iptal ve feshi sebeplerine aittir.
BÖLÜM DÖRT
Su mahsulleri üretmeciliği teşvik ve himayeye aittir.
Madde 29. — Su mahsullerinin üretmeciliği teşvik ve himayeye aittir.
Madde 30. — Etüt ve araştırmaya aittir.
Madde 31. — Kooperatif teşkiline aittir.
Madde 32. — Eğitim ve öğretime aittir.
Madde 33. — Vergi ve resim muafiyetine ait hükümleri ihtiva etmektedir.
Balıkçılığımızın asırlardan beri ihmal edilmiş olup bugün kalkındırılması... bir dâva olarak ele
alman baLkçılığımızm Devletçe himaye odilmeks'zıln inkişafı beklenemez. Senelerce ihmale uğramış
ve kalkınması bahis mevzuu ol r.n her iktisadi sektörde olduğu gibi balıkçılığın da tcşkilâmdırılıp
himaye edilmek suretiyle n'.zamlanması zaruridir.Ziraat, sanayi ve madan istihsali şubeleri âzami
derecede muafiyet ve Devlet müzaheretinden faydalanırken ve bu muhaf i yelerde kullanılan fe
dakârlıklar. büyük yektalara baliğ olurken gerek halkımızın beslenmesinde, gerekse memlekette
döviz tem'ni hususunda son derecede mühim unsur teşkil etmeye namzet bulunan balıkçılığımızın
bâzı muafiyet ve malî m üz.aherotlere kavuşturulması memleket menfaatlerini âmir bulunduğu bir
zarurotıt'r. Esasen su mahsulleri İstihsal şubesin"n arz ettiği iktisadi ve sosyal hususiyetler dola
yısıyla balıkçılığı ileri olan ve olmıyan memleketlerde Devletçe her türlü himaye tedbirleri tat
bik olunmaktadır. Diner memleketler balıkçılığın geniş ölçüde faydalandıkları bu gibi himaye ve mü
zaheretlerden Türk balıkçılığının mahrum kalması dünya piyasalarında su ' mahsuller'mizi rekabet
edemez bir hale düşmüş ve do'avısiylc bu mahsullerin ihraç imkânları da daralmıştır.
İhraç bakımından olduğu kadar halkımızın beslenmesi mevzuunda da bol ve ucuz su mahsul
leri istilnal ötmemizin, ve memleket dâhilinde bu mahsullerin geniş ölçüde istihlâkini temine ma
tuf her türlü tedbirleri almannı chcmm'yot ve zarureti aşikârdır. Dünya memlcketleıü arasınla
memlcket'm'ze alt g'da' istatistikler i tetkik od ld"ği zaman memleketimizde insan baş~na düşen ka
lori vo b'lhassa, günlük gıdadaki protein mlktamrn son derece düşük olduğu görülmektedir. Bir
m emi ok et "n mevcudiyetinde insan gücü ve ener,]"si birinci derecede geldiğine göre bu gücü ve ener
jiyi tem'n eden miride ve undurlar üzerinde ehemmiyetle durmamın lüzum ve zaruretini izaha lü
zum yoktur. O 'şltli ve zengin vitamini ve protein muhtevası bakımenden su mahsulleri boşta
gelmektedir. Diğer taraftan maişetlerini, crrılan pahasına denizlerde ariyan ve 'insan oğlunun
henüz hâkim olamadığı trbiî şartlar içimde tesadüflere bağlı av denilen bir istihsal şekliyle kendilerin'n ve ailelerinin günlük emeğini çıkarmaya crlışan su mahsulleri müstalısıllarımız"m himaye ve
teşvik cdilrrrk surrt'vlc hovat seviycletinin d ' ğ T iktisadi faaliyet kollarında çalışanlarmkine mu
vazi bir şekilde yükseltilmesi iktisadi ve içtimai bir zarurettir.
Madle 34. — Balıkçılık malzemesinin Gümrük Resminden muafiyetine aittir.
Balkç 'lık araştırmaları iç'n resmî müesseseler tarafından ithal olunacak arattırma ve lâboratuvar malzemesi teçhizat ve vasıtaları Gümrük Raminden muaf tutulmak suretiyle bu gibi araştırma
ların geniş ölçüde ve lüzumlu alât ve vasıtalarla mücehhez bir şekilde yapılmasına imkân verilmek
gavesi istihdaf edilmiştir. D'ğer taraftan balıkodılk malzemesi ve vasıtaları üzerinde ticari spekü
lâsyonlar yapıl masi'nuı önlenmesin'n ve balıkçıl'ğm inkişafına yardım edecek alet, malzeme, teç
hizat ve va.sıt.nlarım bir elden ithal'ni ve tevziini temin etmek üzere su mahsullerinin araştırılmala
rmda, istihsai'nde, muhafazasında, nakliyesinde, -"rleme ve imalinde kullanılan her türlü malzeme ve
vasıtaların Tarım Bakanlığındı kanal'yle ithali bal inde bunların Gümrük Resmiyle sair vergi ve
rcsimie-dnı muaf tutulmaları hükme bağlanır tır.
Madde 35. —• Su mahsulle"i avcıiıfrnda kul landan motorlu tekneler için lüzumlu akar yakıtın
her türlü ver'i ve rcs'mlerinden muaf tutulması hükmü ile bir taraftan balıkçılık filomuzun motorlaşması diğer taraftan su mahsullerinin istihsal maliyetinin düşürülmesi gayesi istihdaf cdi^
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nin ancak dörtte biri motor ile teçhiz edilmiş vaziyettedir. Geriye kalan üç. bin tekme küıok ve sair
iptidai usullerle müteharrik olup bu yüzden gayet küçük bir istihsal kabiliyetleri son derece mahdut
ünitelerden müteşekkildir. Av teknelerinin mctoılaşm asımı önl'ycn âmiller esasen bedeli yüksük olan
motorların bugünkü akar yakıt fiyatlariyle su mahsulleri müstahsıllarmın katlanabilecekleri işlet
me masrafları seviyesinin çok üstüne çıkmış olmr.sıdır. bu kanı.a teklifimizde diğer madde hüküm
leriyle su mahsulleri mibtahsıllarmm istihsal vasıtalarını ıslaha imkân vermek ve bu moyanda mo
tor* tem'n etmek iç'n lüzumlu kredi ihtiyaçl.arjırn müsait şartlarla karşılanması ve 35 nci maddede
hükmü ile de ucuz akar yakıt temini suretiyle içlotme masraflarını azaltmaya matuf tedbirler alın
ması deplş olunmuştur. Bütün bu tedbirlerin istihdaf ettiği nihai gaye tabiî kaynaklarımızı ikti
sadi bir şekilde işletilerek halkımızın bol ve ucı z proteinli bir gıda maddecinden geniş ölçüde
faydalanmasını ve rynı zamrnda mühim döviz ];aynağı tenkil edebilecek olan su mahsull erim/z in
en ileri istihsal vasıtalarına s.alıip ve cl'meıtçc Dvlet yardımlarına mazhar, yabr.ncı memleketler
su mahsulleriyle ihracat pazarlarımda rekabet edeb lccek bir Deviyeye ulaşmasını imkân dâhiline ge
tirmektir.
Böyle bir gayenin tahakkuk ettirilmesi için alınacak tedbirler meyanmda bâzı vergi ve resmi
lerden muafiyet tanınması bahis mevzuu olurken bu muafiyetlerin suiistimallere yol açabileceği
mülâhazası hareket noktası ittihaz edilemez. Krldı ki. türlü tedbirler ve kontrollarla bu gibi sui
istimallerin önüne geçilmesi;, her zaman mümkürdü \ 35 nci maddenin ikinci fıkrasında bu muaf
lığın tatbik şekli nizamnamede gösterilir şekilde bir hükümle bu mevzuda alınacak kontrol hü
kümlerinin nizamname ile tâyin ve tesk't el'leceği işaret olunmuştur. Av teknelerine mahsus
ruhsat tezkerelerinin akar yakıt alınması s ı r a m d a ibrazı mecburiyet.' su mahsulleri istisali için
akar yakıtın tâyin olunacak muayyen akar yakıt d'cpo veya istasyonlarından alınması ve icabın
da akar yakıt maddelerinin boyanması ve konulabilecek sair şartlar alınacak kontrol tedbirleri
ne birer misal olarak zikredebilinir.
Madde 3 1 — Balıkçılık malzemesi imalâtının vergi ve resimlerden muaflığına aittir...
Balıkçılık malzemesi için yapılan döviz masraflarından tasarruf temini maksadiyle bu gibi
malzeme ve vasıtalar imalini vergi ve resimlerden muaf tutmaya mûtuf hükmü ihtiva etmektedir.
Madde 37. — Su mahsulleri mamulâtmm bâzı vergi ve resimlerden muaflığına aittir.
Hulâsa, ihraç mevzuu teşkil edebilecek olan su mahsulleri mamullerimizin maliyet fiyatlarının
düşürülmesini intacetmek üzere imalât vergi ve rejimlerinden muaf tutmaya matuf hükmü ihtiva
etmektedir.
II - Malî yardımlar
Madde 38. — Malî yardımlar mevzuunda billıaı-ra is'ı'hsale matuf kredilerden su mahsulleri
müstahsıllarmın istifade edebilmesini temin maksadiyle bir balıkçılık kredisi fonu tesisiyle ilgili
hükümleri ihtiva etmektedir.,
G118 sayılı Kamında balıkçılık sahalarında krediler açmak hususunda Türkiye Cumhuriyeti
Ziraat Bankasına salâhiyet verilmiştir. Ancak kanunun bugüne kadarki tatbikatından elde edilen
tecrübelerin teyidettiği veçhile istihsal sahalarınla balıkçılık kredileri ile zirai kredilerin işlemesi
bakımından arada mühim farklar mevcuttur. Bu itibarla zirai kredilerin açılması için aranan te
minat şartları ve bankaca tatbik olunan faiz ve sair masraflar nisbetleri balıkçılık sahasında bu
kredilerden istifadeyi son derece güçleştirmekte hattâ imkânsız bir hale getirmektedir. Su mah
sulleri müstahsıllarımızı halen teminat olarak gösterebilecekleri gayrimenkullere sahip 'bulunma
dıkları gibi banka mektubu şeklinde teminat gös'örebilecek ve bunların imza ettiği masrafları
karşılıyabilecek durumda olmaktan uzaktırlar. Av tekneleri ve vasıtalarının bankaca teminat ola
rak kabul edilebilmesi bunların ancak sigorta ettirilmesi kaydiyle mümkün olabilmektedir. Si
gorta, şirketleri riski n'jjJbetcn büyük olan bu gibi vasıtaların sigortalarına ya hiç yanaşmamakta
veya çok yüksek sigorta primleri talcbctmcktedir. Bu şartlar altında av tekneleri ve vasıtaları
nın sahipleri tarafından sigorta ettirilmesi de mümkün olamamaktadır.
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Bu durum muvacehesinde Ziraat Bankasınca su mahsulleri ımüstahsıllarma açılabilecek kredi
lerin işler bir hale getirilmesi ve (bankanın her hangi bir sebeple kredi açmaktan içtina'bettiği
muayyen şartları haiz kredi taleplerini karşılıya'bilmesi maksadiyle balıkçılık kredi fonu namı
altında bir fon teşkili faydalı ve lüzumlu görülmüştür. 'Esasen balıkçılığı ileri olan ve geniş
kredi imkânları mevcudolan memleketlerde dâhi 'balıkçılık sahasında daha geniş ölçülerde olmak
üzere 'buna benzer kredi kolaylıklarını temin edecek tedbirler alınmış ve müesseseler kurul
muştur. Bilhassa istihsal vasıtalarının modernleştirilmesi gayesine matuf olarak Belçika, Fransa,
Hollanda, İngiltere, Danimarka ve Norveç gibi memleketlerde kredi ve bağış şeklinde plasman
imkânlarına birinci derecede e'hemmiyet verildiği ve bu 'hususlarda Devletçe hiçbir fedakârlıktan
çekinilmediği müşahede olunmaktadır.
Asırlarca ihmale uğramış ve istihsal sektörümüzün kalkındırılmasını istihdaf
eden tedbirler
meyanmda bu gibi kredi imkânları temininin bir zaruret olduğu aşikârdır.
Madde 39. — T. C. Ziraat Bankasınca açılacak kredilerin faizine iştirak ve verilecek 'garan
tilere aittir.
Yapılacak ödemeler ve âzami istekler ile Tarım Bakanlığınca krediler için bankaya verilecek
garantiler hakkında hükümleri ihtiva etmektedir.
Madde 40. — Balıkçılık kredi fonundan açılacak kredilere aittir.
BÖLÜM BEŞ
Sularda yetişen alkler, nebatların istihsali ile sularda yaşıyan 'kuşların avlanmasına aittir.
Madde 41. — Sularda yetişen alkler ve diğer nebatların istihsali hakkındadır.
Sularda yetişen alklerle diğer nebatları istihsal etmek istiycnlcrin Tarım Bakanlığından mü
saade almaları mecburiyetini koymaktadır. Ehliyet belgesi olmıyan kaptan, makinist, kılavuz ve
dalgıçlarla alkler ve diğer ncibatları istihsal maskesi altında sünger avcılığı yapılmasını önlemek
ve aynı zamanda ıbu gibi maddelerin istihsal edildikleri sahalar üzerinde murakabe tesis edebil
mek maksadını istihdaf etmektedir.
Madde 42. — Sularda taş, kum, çakıl ve saire çıkarılması 'halinde 34 ncü madde hükmünün
tatbik olunacağı gösterilmektedir.
Madde 43. — Sularda yaşıyan kuşların avlanmasına aittir. Su mahsullerinin av zamanları böl
geleri ve avlanması yasak olan su mahsulleri hakkındaki diğer maddelerle tereddüde mahal 'bırak
mamak üzere bir tenazur tesis -olunmuştur.
BÖLÜM ALTI
Su ürünleri istihsalinde çalışanların iş hukukuna aittir.
Madde 44. — Su ürünleri istihsalinde çalışanların iş hukukuna aittir.
BÖLÜM YEDİ
Su mahsullerinin ticaretine aittir.
Madde 45. — Su mahsullerinin toptan ticaretine aittir. Balıkhanelerin tarifi yapılmış ve ba
lıkhane ittihaz olunacak yerler hakkında Tarım Bakanlığının murakabesini temin edecek hüküm
ler yer almıştır. Mevcut balıkhaneleri ıslah ve yeni kurulacak olanların da maksada uygun şekilde
hina ve teçhiz edilmesini ve işletilmesini temin gayesini istihdaf etmektedir. Maddenin son fıkrasiylo balıkhanelerde satış üzerinde alınacak âzami ücret miktarının % 5 olduğu tesbit edilmiş ve
her 'balıkhanede tatbik edilecek ücret hakkında Tarım Bakanlığından muvafakat alınması kaydı
konulmuştur. Bu suretle muhtelif mmtakalarm balıkhanelerinin hususiyetine ve şartına uygun
ücretler tatbik edilmesi temin edilebileceği düşünülmüştür.
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Madde 46. —-. Balıkhanelerde satış mecburiyetine aittir.
Madde 47. — Su mahsullerinin toptan ticareti ile meşgul olanlar ve toptancı ruhsatı almaları
esasını koymaktadır. Su mahsullerinin istihsali kadar ticareti de ıbir ihtisas ve meslek . işidir. Bu
(kimselerim iştigal edecekleri ticaretin icabet irdiği vasıf ve meslekî bilgileri haiz olmaları lâzımgclir. Bu vasıf ve şartların neler 'olacağının tesbiti teknik (hususiyetleri dolayısiyle nizamnameye
bırakılmıştır.
Madde 48. — ;Su mahsullerinin perakende satışı dükkânlarına aititiir.
Madde 49. — Su mahsullerinin* perakende ticaretiyle meşgul 'olanlara aittir.
Madde 50. — Su mahsullerinin dükkânlardan gayriyerlerden perakende satışına aittir.
Madde '51. — Toptan ve perakende satışa arz edilen taze su mahsullerinin 'evsaf kotroluna
aittir.
Hiç şüphe yok ki, su ımaJİnsullcrin'in evsaf kontrolünün insan sağlığı ve su mahsullerinin sürü
mü bakımından son derece ehemmiyetli olduğu aşikârdır.
Su mahsullerimizi ithal edecek .memleketlerin 'mahsullerimizin evsafı (hakkında endişe duy
malarını önlemek ve bu suretle ihracatımızın artmasına âmil olmak ve memleket içinde halk sağ
lığının ve sıhhatinin korunması ve balık istihlâkinin artırılmasını mümkün kılmak maksadiyle
evsaf kontroluna ait 'hükümler sevk edilmesi zaruri görülmüştür.
Toptan ve perakende satışa arz edilen su mahsulerinin evsaf kontroluna, tabi olduğu esasını
maddenin tatbik şekli teknik hususiyeti dolayısiyle nizamnameye bırakılmıştır. Yüksek vasıfta
su mahsulleri arzını temin maksadiyle Tarım Bakanlığının iktisadi ve 'teknik tedbirler almaya sa
lahiyetli okluğu belirtilmek suretiyle 'evsaf kontroluna verilmek istenen ehemmiyet tcyidedilmiştir. Filhakika su mahsullerinin avlandığı andan müstehlike intikaline kadar geçen safhalarda alı
nacak çeşitli tedbirler murakalbe ve teşvik usulleri mevcuttur.
Madde 52. — İhraced'ileeek su mahsullerinin evsaf kontroluna aittir. Taze kurutulmuş ve don
durulmuş olarak ihracedilecek balıklar için evsaf kontrolünün bir kere de ihraç sırasında tatbiki
ni temin maksadını istihdaf eden hükümleri ihtiva etmektedir.
Madde 53. — Konserve edilmiş su mahsullerinin evsaf kontroluna aitltir. Konserve mamulleri
nin evısaf kontrolü mevzuunda teknolojik tahlillerle fizikî muameleyi icabe'ttirdiği göz önünde
tutularak bunların teklif ve temin etmek üzere m'adeye hükümler konmuştur.
BÖLÜM SEKİZ
Balıkçılık yardımcı sanayislime aittir.
Madde 54. — Balıkçılık sanayii ile ilgili fabrika İmalâthane ve 'tesislerin Tanım Bakanlığının
mevzu ile ilgili murakabesini temine matuf hükümleri ihtiva etmektedir.
Madde 55. — Gerek ham maddesi su mahsulleri olan sanayinin gerekse av vasıtaları imal
eden yardımcı 'sanayinin bir sidiplin altına alınmasını ve bunların gelişmesini temine a'it hüküm
ler vardır.
BÖLÜM DOKUZ
Balıkçılık teşkilâtı İle ilgili hükümlerdir.
Madde '56. — Tarım Bakanlığının salâhiyetlerini ihtiva etmektedir.
Made 57. - 58 - 59. — Meslekî teşkilâtın maksat ve mahiyetine aittir.
Balıkçılığımızın kalkınması ve memleket ekonomisi içinde lâyık olduğu mevkii alabilmesi için
bu sahadaki muhtelif meslek gruplarının teşkil atlandırılmam ve imeslek sahası dâhilime! eki umumi
menfaatlerini tâyin ve teşmil edilecek b'ir sev'.707/6 ulaştırılmasının lüzumu aşikârdır. Bu gibi
meslek teşekküllerinin bulunmadığı balıkçılık sahasında muhtelif meslek gruplarının umumi men
faatlerini teçhiz etmek hususunda idarenin karşılaşacağı güçlükler en mütekâmil mevzuatın dahi
işletmesini aksatabilir ve katta imkânsız hale getirebilir. Bu mülâhazalarla ve ileriye doğru bir
başlangıç teşkil etmek üzere liman veya balıkçılık mmtakalarmda mahallî balıkçılık komiteleri
M. Meclisi

(S. Sayısı : 210)

— 18 —
ile bunların mümessillerinden müteşekkil-bir merkezî balıkçılık'komitesi kurulmasını temin edecek
madde hükümleri vaz'olunmuştur.
Mad!do 60. — Meslekî teşkilâtın idaıü masraf ve faaliyetlerinin finansmanına 'aittir. Balıkçı
lık 'komitesinin idare ve sair masraflarının BU 'mahsulleri ve 'mamullerinlin satışı üzerinden alına
cak yüzdelerle 'karşılanması esası konmuşitur. Bu yüzdelerin nisbetiriin yüzde İkiyi geçmemek
üzere merkez komitesinin teklifi üzerine Tarım Bakanlığımca tâyin olunacağı da madde hüküm
lerine ilâve Gidilmiştir.
Madde 61. — Merkezi 'balıkçılık komitesi ile mahalî 'balıkçılık komitesinin 'malî müzakere
lerine aittir. Komitelerin bu kanuna müsteniden 'Vekâlet tarafından tâyin olunan yüzdelerle mas
raflarını karşılıyacağı ve 'bu suretle tâyin ve tes'blt olunan yüzdelerin 'vergi mahiyetinde mütalâa
edilebileceği düşünceleriyle bu teşekkülleıfin malî mesulliyet 'bakımından âmme emvaline tasarruf
e'den müesseselerin tâbi olduğu teftiş ve murakabeye tâbi tutulmaları uygun görülmüş ve madde
ye bu hususta hükmü konmuştur.

BÖLÜM ON
Zabıta hükümleri ve yasakları ihtiva etmektedir.
Madde 62. —• Ağ gözleri kargı açıklıkları ve 'ağlarla ilgili sair hususların su masulleri stok
larının muhafazası 'bakımından arz ettiğim teknik hususiyetler dolayısiyle nizamname ile gös
terileceği ha'kkmda ve nizamnamede belli edilen 'hususlara aykırı hareket edenlere tatbik oluna
cak cezalara ait hükümleri ihtiva etmektedir.
63 - 64 - 65. — Su mahsullerinin korunması için Tarım Balkanlığı lüzumlu tedbirleri almak
tahdit ve memnuniyetler ihdas edebilmek salâhiyeti verilmiş ve 'bu hususta cezai müeyyideler
vaz'olunmuştur.
Madde 66. —• Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanarak avlanmaya aittir.
Denizlerde ve iç sularımızda su mahsulleri neslinin inkırazına sebebolabilcecik zararlı maddeler
kullanmak suretiyle avlanmayı meneden hükümler ile bunlara ait cezai müeyyideleri ihtiva et
mektedir.
Madde 67. — Zararlı maddelerin deniz ve iç sulara dökülmesini önlemek hususunda hüküm
ler konmuştur.
Madde 68. — Sürütme suretiyle su mahsulleri avcılığı hakkındadır. Eski mevzuatımızda bu
usulle avcılığın sahilden itibaren üç mil mesafe dâhilinde ve Çanakkale - İstanbul boğazlariyle
Marmara denizinde yasak edilmiş olduğu malûmdur. Ancak umumi ve yeknesak suretle tatbik
edilen böyle bir memnuiyetin istinadediebiteceği müspet bir mesnet yoktur. Sürütme usulü ile
sahile yakın mesafelerde avcılık yapılmasının meıı'i hususunda ileriye sürülen mucip sebep dipten
sürütülerek çekilen ağın geçtiği yerlerde bulunan balık yumurtalarının imha olmasıdır. Bu iddia
nın ancaJk dibi tarıyarak çekilen alkarva veya dip Trawlü ile balık yumartalarının bulunduğu
yosunlu zemin üzerinde avlanma halinde varit görülebileceği salahiyetli ilmî otoriteler tarafından
teyidedilmektedir. Balık yumurtalarına yataklık eden bu gibi sahalar ise muayyen ve -mahduttur.
Diğer taraftan sürtme suretiyle avlanan bir -av usulüdür. Aynı usulle kullanılan çeşit çeşit ağlar
mevcuttur. Bunlar arasında zemin sathı üzerinde seyreden okluğu gibi su içinde zeminden mu
ayyen bir yükseklikte seyreden (Orta su trawliD ve su sathına veya satıhta seyreden (Pelâjİk
trawlülcıinin) 'balık yu'murtâlarma zarar vermesinin bahis mevzuu olmıyacağı aşikârdır. Bu trawlüler yüksek randımanları dolayısiyle balıkçılık sanayiinin inkişafına 'birinci derecede âmil olmak
tadır. Balıkçılığı ileri Avrupa memleketlerinde sürütme ağları 'başlıca av vasıtalarını teşkil etmek
tedir.
Bu vakaların muvacehesinde sürütme usulü ile avcılığın balık neslinin muhafazası
mülâhazasiyle sahilden itibaren muayyen bir anesafe içinde tamamen
mene'dilmeşinin doğru bir hareket
tarzı, olamıyacağı anlaşılmaktadır. Esasen sürütme suretiyle usulüne elverişli sahaların çok dar
bir sahil şeridinden ibaret bulunduğu sularımızda böyle mutlak bir yasağın gündem güne tekaM. Meclisi
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bül ettirilen ve verimi son derece yüksek olan bu av usulünden Türk balıkçılığının istifadesini
hemen tamamen önlemek olur. Fakat buna rağmen 67 nci maddeye sürütme usulüyle su mah
sulleri avcılığının sahilden itibaren üç. mül mesafe İçinde «kalan 'sahalarda ve Çanakkale, istan
bul boğazlariyle Marmara Denizinde ve iç sularda umumi surette yasak olduğu tasrih edildik
ten sonra maddenin ikinci fıkrasına konulan bir hükümle avlanması yasak olan bu yerlerde muay
yen vasıtalarla ve muayyen mıntalkalarda sürütme usüliyle av yapılmasına müsaade etmeye Ta
rım Bakanlığı salahiyetli kılınmıştır. İlmî esasları da olhtiva eden !bir tüzükle düzenlenecektir. Tü
zük dışı hareket edenlere de 3 ncü fıkrada para ve hapis cezası müeyyideleri vardır.
Madde '69. — Orta su trawlü ile pelajik trawlü ile su ürünleri istihsaline aittir.
Madde 70. — Tünk sularında avlanan ecnebilere tatbik edilecek cezalar gösterilmiştir. Sık
silk vukua gelen ihtilâfları bertaraf etmek maksadiyle yalbancı av gemilerinin hangi ahvalde
Tünk sularında avlanmış addolunacağı maddenin son fıkrasına ilâve edilen hükümle tesibit olun
muştur.
Madde 71. — Ruhsat tezkeresiz ve ehliyet belgesiz faaliyette bulunanlara ait cezai müeyyideler
ihtiva etmektedir.
Madde 72. — Karaya çıkarılan balıkların balıkhanelerde satılmasını temin bakımından lüzum
lu müeyyideleri havidir.
Madde 73. — Ruhsat teskerelerinin hangi şartlar altında iptal ve istirdadedileceği hakkında
dır.
Madde 74. — Ruhsatsız meydana getirilen dalyanlarla üretme yerleri hakkında tatbik olunacak
tfezai müeyyideleri havidir.
Madde 75, 76. — Dalyan, voli ve üretme yerleri üzerindeki hakların himayesi maksadiyle müteca
vizlerin cezalandırılmasını müdairdir.
Madde 77. — Dalyanlar ile voli yerleri civarında ışık yakarak avlanmak suretiyle bu gibi av
safralarından istifadeye zarar verilmesini önlemek maksadiyle 14 ncü maddeye vaz'edilmiş, olan ya
sak hükmü 76 ncı madde ile cezai müeyyideye bağlanmıştır.
Madde 78. — Tescil yapılmamış ve av teknesi ruhsatı ölmıyan av teknelerinin faaliyette bulun
malarını önlemek maksadiyle lüzumlu cezai hükümleri ihtiva etmektedir.
Madde 79. — Muayenesi yapılmamış veya avcılığa müsaidolmıyan süngerci tekne ve takımlariyle faaliyette bulunanları önlemek maksadiyle lüzumlu cezai hükümleri ihtiva etmektedir.
Madde 80. — İşletme müsaadesi olmıyan balıkhanelerde su mahsullerinin satılması ve ücret alın
ması hususundaki memnuiyetlere aykırı hareket edenlerin cezalandırılmaları hakkındadır.
Madde 81. — Muayyen sıhhi ve teknik şartların temini maksadiyle müsaade alınması icabeden
perakende balıkçı dükkânlarının müsaade alınmaksızın işletilmesi halinde tatbik olunacak cezai
müeyyidelere aittir.
•
Madde 82. — Sıhhate muzır görülerek satışı menedilen su mahsullerinin satışını önlemeye matuf
cezai hükümlere aittir.
Madde 83. — Belgesiz su mahsulleri ve mamulleri ihracı ve belgesiz konserve mamullerinin ih
racında evsaf kontrolü temini için konmuş olan belge alma mecburiyetine riayeti temin edecek
cezai hükümleri ihtiva etmektedir.
Madde 84. — Müsaadesiz işletilen balıkçılık sanayii tesislerinin kontroluna matuf müeyyideleri
havidir.
Madde 85. — Tarım Bakanlığınca istenecek bilgileri vermiyenlerin hakkında yapılacak işleme
ait müeyyideleri ihtiva etmektedir.
ÎKÎNCÎ KISIM
Usul hükümlerini ihtiva etmektedir.
Madde 86, 87. — Uısul hükümlerine aidolup vazifeli mahkeme ile bu kanunda yazılı suçların tat
bikatında vazifeli memurlara aittir. Ve dâvalar mevkufen devam eder hükmü vaz'edilmiştir.
M. Meclisi

(S. Sayısı : 210)

— 20 —
'Madde 88. — Zaptedilen su mahsulleri hakkında yapılacak muameleye ait hükümleri ihtiva et
mektedir.
Madde 89. — Zaptedilen ecnebi av tekneleri ve malzemesi hakkında yapılacak muameleye müte
dairdir.
Madde 90. — Muhbire verilecek ikramiyeye aittir.
Madde 91. — Yasak yaşıta ve usullerin istisna en kullanılması hakkında Tarım Bakanlığının mü
saade vermeye salâhiyeti olduğuna dairdir.
Madde 92. — Bu kanun tatbikatına ait nizamnamelerin hazırlanması hakkındaki hükmü ihtiva
etmektedir.
Madde 93. — Teklifin kanunlaşmasından sonra yürürlükten kaldırılması icabeden kanun ve
mevzuata aittir.
Geçici madde 1. — Mevcut balıkhaneler hakkında yapılacak muamelelere aittir.
Geçici madde 2. — Av teknelerine liman daireleri belediye ve köylerce tahakkuk ettirilmiş fakat
bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte henüz taihsil edilmemiş olan vergi ve resimlerin terkin edilmesi
hakkındadır.
Geçici madde 3. — Ruhsat tezkereleri için müracaatlarına aittir.
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Su Ürünleri Kanunu
BÖLÜM

:I

Genel hükümler
8u mahsulleri, balıkçılık,

süngercilik

MADDE 1. — a) Deniz ve iç sularda su ürünleri istihsali bu kanun hükümlerine tabidir.
b) Su mahsulleri : Su mahsulleri, denizlerde ve iç sularda bulunan bitki ve hayvanlar ve
bunların yumurtalarıdır. (Kara avcılığı Kanunu içine giren hayvanlar hariç).
c) îç sular : iç sular göller, lagünler, suni göller, baraj gölleri, bentler, regülâtörler, kanallar,
arklar, akar sular, mansaplar ve üretme havuzlarıdır.
ç) Balıkçılık : Balık, istiridye, midye, İstakoz, kaplumbağa ve saire ile sularda yaşıyan me
meli hayvanların ve balıklara zararlı kuşların avcılığına denir.
d) Süngercilik : Süngerci ve sünrerci takımlarında çalışanlar sünger, mercan alkler ve sair
nebatları bizzat veya kendi hesabına çalıştırdığı kimseler yardımıyla avlıyarak veya istihsal olarak
satışa çıkarmayı mûtat sanat ittihaz etmiş olanlara süngerci denir.
e) Süngerci takımı : Süngerci takımlarında çalışan kimseler kaptan, kılavuz, makinist, dal
gıç, iskanca marputçu, taşçı aynacı, kanka/vacı ve tayfalardır. Süngerci takımının nevine göre bir
takımda bulunması icabeden asgari mürettebat nizamname ile tâyin ve tesbit olunur.
Türk kara ve iç sularda avlanma hakkı
MADDE 2. — Türk karasuları ile- Türk iç denizlerinde ve iç sularında balık ve sünger
yapmıa'k ve diğer su mahsullerini istihsial etmek hakkı Türk vatandaşliarına aittir.

avcılığı

Su ürünleri müstahsılları, takım, tayfalar ve amatör balıkçı
MADDE 3. — a) Su ürünleri
müstahsılları : Bizzat veya kendi hesabına çalıştırdığı kim
seler yardımı ile su ürünleri istihsalini mûtat sanat ittihaz edenlerdir.
b) Tıalkıim : Zıpkıncı çalıştıran her (tekne ile çıplak dalgıç çalıştıran veya tarak fermez, skafan
dır ile müeöhhez her tekne (Aktarma) bir takım sayılır.
c) Tayfalar : Ücret veya pay karşılığı başkası hesabıma su ürünleri istühısali işinde çalışanlardır.
ç) Amatör balıkçı : Mûtat sanat haline getirmeksizin spor ve eğlence maksadiyle su ürünle
ri avcılığı yapanlardır.
d) Amatör sünger avcılığı : Sünger avcılığının amatörlüğü yoktur.
MADDE 4. — Türkiye'de daimî veya muvakkat olarak ikamet eden veya turist olarak bulunduğu
bilinen ecnebi tabiiyetindeki şahıslar bu kanun hükümleri dâhilinde yalnız amatör balık avcılığı ya
pabilirler.
MADDE 5. — Eğitim veya araştırma maksadiyle Türk kara ve iç sularında yabancılar, eğitim ve
araştırma maksadiyle Tarım Bakanlığının hulsusi müsaadelerine istinaden balıik ve sünger avcılığı ya
pabilirler.
BÖLÜM - I I
Balık ve sünger avcılığı ve su mahsulleri üretmeciliği müşterek hükümler
Av sahası
Madde 6. — Su ürünleri avlanmaya veya istihsale elverişli olup içinde veya üzerinde her han
gi bir av vasıtası kullanılabilen, kurulabilen, tesis olunabilen veya yerleştirilebilen su sahalarına av
suları denir.
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Av

teknesi

MADDE 7. — Tonaj ve adı ne olursa olsun deniz ve iç sularda su ürünleri istihsalinde ve
naklinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, sal, mavna gibi vasıtalarla buharlı veya mo
torlu bilûmum > mümassili vasıtalardır.
Av

vasıtaları

MADDE 8. — Su mahsullerinin avlanmasında veya istihsalinde
her türlü malzeme alât, takım ve tesislere av vasıtaları denir.

kullanılan av tekneleri ile

Ruhsat (tezkereleri
MADDE 9. — Su ürünleri müstahsil lan ve bunlann tayfalan
T a n m ' Bakanlığından veya
yetkili kılacağı mercilerden su ürünleri ruhsat tezkeresi almaya ve bu tezkereleri istendiği za
man ilgililere göstermeye mecburdurlar. Ruhsat tezkereleri müddeti bir yıldır.
İlmî araştırmalar, spor maksadiyle veya sathi ihtiyaç için olta, ağ, serpme, sepet, su tüfeği,
zıpkın gibi ufak vasıtalar ile su ürünleri istihsal edecek Türklerle yabancı turistler ve Türkiye'de
ikametine izin verilen yabancı uyruklu kimseler ruhsat tezkeresi almakla mükellef tutulmazlar.
Orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin bulunduğu sularda su ürünleri istihsal edecek müstahsıllar ruhsat tezkerelerini mahallî orman veya tarım dairelerine vize ettirmeye mecburdurlar.
Su ürünleri ruhsat tezkeresi alabilmek için reşit olmak şarttır. Tayfalarda 18 yaş mecburiyeti
aranmaz Tezkeresini kaybedene hare alınmaksızın yenisi verilir. Ve eskisinin iptal edildiği kaydı
hizasına şerh alınır. Yeniden verilen bu tezkereler kaybolan tezkerelerin müddeti için muteberdir.
İki veya daha ziyade şahıs için müşterek ruhsat tezkeresi verilmez.
Ruhsat tezkeresi harçları
MADDE 10. — Su ürünleri ruhsat tezkereleri aşağıda yazılı harçlara tabidir :
a) Balıkçı tayfaları için : 5 lira,
b) Kendi başına veya bir yardımcı ile çalışan balıkçılar için : 10 lira,
c) (2 - 5) tayfa çalıştıran takım sahibi balıkçılar için : 20 lira,
ç) (6 - 15) tayfa çalıştıran takım sahibi balıkçılar için : 75 lira,
d) (16 - 50) tayfa çalıştıran takım sahibi balıkçılar için : 150 lira,
e) 50 den fazla tayfa çalıştıran takım sahibi balıkçılarla sürütme suretiyle veya sürütme yap
maksızın çalışan trawe ve benzeri takım sahipleri için 200 lira.
Dalyan gerger ve emsali balık avı vasıtaları birtakım sayılır.
Birden fazla takım çalıştıran balıkçı, çalıştırdığı her takım için ayn bir ruhsat tezkeresi alır.
Bir takıma birden fazla balıkçının, sahibolması halinde bu takım için müşterek ruhsat tezkeresi
verilir.
Süngercilik ruhsat tezkereleri
MADDE 11. — Sünger avcılığı yapanlar (Sularda yetişen alkler ve diğer nebatları istihsal
edenler hariç)
süngerci ruhsat tezkeresi ve bunların çalıştırdığı kimseler (Kaptan, kılavuz, maki
nist ve dalgıçlar ile sularda yetişen alkler ve diğer nebatları istihsal edenler yanında çalışanlar hariç)
süngerci ruhsat tezkeresi almaya ve av esnasında yanlarında bulundurmaya ve talep vukuunda ibraza
mecburdurlar.
Av teknelerinin fennî muayenesi ve tescili
MADDE ]2. — 7 nci maddede yazılı olan denizlerde su ürünleri istihsalinde kullanılan av tek
lerinin kayıt ve tescilleri ile donatım ve muayeneleri Denizde Can ve mal koruma hakkındaki Kanun
hüküm ve esaslarına göre yetkili mercilerce yapılır.
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İç sularda, su ürünleri istihsalinde kullanılan teknelerinin kayıt, tescil, donatım ve muayene
leri de yukarda zikredilen kanun hükümlerine kıyasen bağlı bulundukları yerin en büyük mülkiye
âmirleri tarafından yaptırılır.
Süngercilik ve tayfa ruhsat tezkereleri

hardan

MADDE 13. — Süngercilik ve tayfa ruhsat tezkerelerinden aşağıda yazılı harçlar alınır :
a) Zıpkın kullanmak suretiyle avcılık yapan takım sahipleri için 20 lira,
b) 1 - 3 çıplak dalgıç çalıştıran takım sahipleri için 30 lira ve üçten fazla çıplak dalgıç çalış
tıranlar için çalıştırdıkları her dalgıç başına ayrıca 7 lira,
e) Tarak (alkarm = kangava) ile sürütme suretiyle avcılık yapan takım sahipleri için 75 lira,
ç) Avlanmada fernez kullanan takım sahipleri için 100 lira,
d) Avlanmada kafandır kullanan takım sahipleri için 150 lira,
e) Tayfa ruhsat tezkereleri için 1 lira,
f) 3 ncü madde (b) bendi gereğince birden fazla takımı olan süngerciler her takım için ayrı
ruhsat tezkeresi alır.
Kaptan, kılavuz, makinist ve dalgıçların ehliyet

belgeleri

MADDE 14. —• Süngerci takımlarında çalışacak kaptan, kılavuz, makinist ve dalgıçların haiz olma
ları lâzımgelen vasıf ve bilgilerle kimler tarafından ve ne şekilde imtihan edilecekleri nizamname ile
tesbit olunur.
İmtihanda muvaffak olan kaptan, kılavuz makinist ve dalgıçlara liman reisliğince ehliyet belgesi
verilir.
Ehliyet

belgesi harçları

MADDE 15. — Süngercilik takımlarında çalışanlara
harçlara tabidir :
a) Kaptan için : 10 lira,
b) Kılavuz için : 5 lira,
c) Makinist için : 4 lira,
ç) Dalgıçlar için : 3 lira,

verilecek ehliyet belgeleri

aşağıda yazılı

MADDE 16. — Madde 12 de yazılı şartları haiz vasıtaların; av teknesi olarak tescil edilmiş, iken;
su mahsullerinden başka bir maksatla kullanılmaya tahsis edilen veya zayi olan veya büsbütün
istimalden kaldırılan teknelerin sahiplerinin müracaatı üzerine tescil kaydı silinir. Ve hizasına şerh
verilir.
Sahipleri değişen av teknelerinin ruhsat tezkeresine yeni sahibin müracaatı üzerine lüzumlu şerh
verilir.
BÖLÜM : I I I
Dalyanlar ve voli yerleri
MADDE 17. — a) Daimî dalyan : Nehir mensuplarında, deniz sahillerinin kuytu yerlerin
de ve göllerde, kazık, çit, çubuk, taş ve beton gibi manialarla sınırları değişmiyecek şekilde ku
rulan veya tabiî olarak çevrilmiş su sahaları içindeki balık tutmaya mahsus tiple irtibatı olan
yerlerdir.
b) Muvakkat dalyan : Deniz, göl ve nehirlerde muayyen su sahası içinde kurulu olup, kayık,
şamandıra ve saireye bağlı ağlarla çevrilmiş balık tutmaya mahsus diple irtibatı olan yerlerdir.
c) Dalyan yeri : Daimî veya muvakkat dalyan kurmaya elverişli av sahalarıdır.
ç Voli yeri : Deniz ve göllerde balık avlamaya elverişli ve diple irtibatı olmıyan sahile bitişik
sınırları belli su sahalarıdır.
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Dalyam ve voli yerlerinde ve civarlarında

yasak

olan

faaliyetler

MADDE 18. — Dalyanların mahiyetine, kuruluşuna, bulunduğa yerin hususiyetine ve avlanan
balıkların cinslerine göre selâmetle işliyebilmesi için alâkalıların müracaatı üzerine nizamnamede gös
terilen şekilde Tarım Bakanlığınca başkaları tarafından sınırları dışında muayyen bir saha için
de balıkçılık yapılması menolunabilir.
Dalyanların avlıları istikametinde olmıyan veya gerilerinde bulunan voli yerlerinden herkes
faydalanabilir.
Her kime aidolursa olsun muvakkat dalyanların kurulmamış olduğu ve voli yerlerinin faa
liyette olmadıkları zamanlarda bu yerlerde tesisat yapmamak şartiyle bu kanun hükümleri dâ
hilinde avlanmak serbesttir.
Dalyanların açık veya kurulu ve voli yerlerinin faaliyette bulunduğu zamanlarda hak sahip
lerinin bu av yerlerinde avlanmayı haleldar edecek şekilde yakınlarında geceleri ışık yakarak
balık avlamak yasaktır.
Hazineye, belediyeye, özel idareye ve köylere

ait su avcı yerleri

MADDE 19. — Dalyanlar, voli yerleri ve göller ve nehir ağızlarındaki
çen idareler tarafından işletilebileceği gibi hususi kanunlardan başka bir
takdirde 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde kiraya verilebilir veya
Kiraya verilerek işletmesi halinde bu'müddet 10 seneyi geçemez.
Kira şartnamelerinin teknik şartları mahallerinin hususiyetleri nazara
letçe tesbit olunur.

su av yerleri adı ge
hüküm bulunmadığı
satılabilir.
alınarak

ilgili vekâ

MADDE 20. — Âmmeye ait istihsal yerlerinin sınırlandırılması :
19 ncu madde mucibince kiraya verilen işletilen veya kiralanarak işletilecek yerler ilgili Ba
kanlığın temsilcisinin başkanlığında Maliye Bakanlığının tâyin edeceği bir temsilci ile mahallî kadast
ro veya tapu memuru ve mahallin sulh hukuk hâkimliğince seçilecek biri, araştırma müesseselerin
den iki kişi, su ürünleri istihsalinden anlıyan üç bilirkişiden kurulu bir heyet marifetiyle teamülen
veya muayyen bulunan veya kira mukavele veya şartnamelerinde gösterilen su ürünleri istihsal
yerlerinin sınırları dört nüsha kroki ve zabıtla tesbit olunur.
Bu zabıt ve krokilerin bir nüshası Maliye, bir nüshası ilgili vekâlete, bir nüshası alâkadarlara ve
rilir ve bir nüshası da mahallî tapu dairesinde hıfzolunur. İlgili vekâlet zabıt ve krokiyi Resmî Ga
zete ile neşir ve ilân eder.
Deniz dalyanları ile voli yerlerinin ve mansyoların hudutlarının tesbitinde yukardaki heyete en
yakın liman dairesinin mümessili de dâhil olur.
Yukarda yazılı heyette vazife gören memurların harcırahları ve yevmiyeleri ve bilirkişiler için
mahkemece takdir edilecek ücret alâkadarlar tarafından ödenir.
Âmmeye ait dalyandan geçiş
MADDE 21. —• Dalyanları işletenler muayyen bir geçim veya istihsal faaliyetinin icabı olarak
muayyen bir zümrenin dalyanın faaliyetine zarar vermemek şartiyle kendi vasıtasiyle dalyandan
geçmelerine müsaade etmekle mükelleftir.
Geçiş zamanları ile dalyandan geçeceklerin riayet edecekleri hususlar icap teamül ve bu sahada
çalışanların meslekî teşekküllerinin mütalâaları da nazara alınmak suretiyle Tarım Bakanlığınca tes
bit ve ilân olunur.
Dalyan civarındaki voli yerlerinden

faydalanılması

MADDE 22. — 19 ncu madde gereğince kiraya verilen veya işletilen veya kiralanarak işletile
cek dalyanların sınırları dışında veya dalyanın arkasında (dalyan kurulu bulunduğu zamanlar da
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dâhil) Devlete veya Hazineye ait voli yerleri ayrıca kiraya verilmedikçe veya işletilmesi devredilmedikçe bunlardan bütün su ürünleri müstahsılları faydalanabilir.
Dalyanın avlusu cihetindeki Hazineye veya Devlete ait voli yerlerinden istifade hakkı; münhası
ran dalyan kiralıyan veya işletene aittir.
Hususi şahıslara ait av sahalarının

sınırları

MADDE 23. — Kanunu Medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki hakkındaki 864 sayılı Kanun
gereğince hakları mahfuz tutulan hususi şahıslara ait daimî veya muvakkat dalyanlarla vali yerleri
nin sahaları tapu sicillerinde gösterilen noktalar arasındaki hatlarla sınırlıdır.
Hususi §ahıslwa ait dalyan ve voli yerlerinin

sınırlarının

tesbiti

MADDE 24. — Dalyanların ve voli yerlerinin sınırları tapu senetlerinde gösterilmemiş veya
her hangi bir sebeple mevcut sınırların değişmiş olması hallerinde ilgililerin mahallî tapu idaresine
müracaatı üzerine Tarım Baaknlığı ile Maliye Bakanlığının tâyin edecekleri birer temsilci ile tapu
memuru ve mahallî sulh hukuk hâkimliğince seçilecek dalyan işlerinden ve balıkçılılctan anlar iki
bilirkişiden terekkübedecek beş kişilik bir heyet marifetiyle sınırlar mahallinde tetkik ve krokisi
tanzim olunacak vaziyet bir zabıtla tesbit edilir. Denizlerdeki, dalyanlardan yapılacak tetkikatta bu
heyete ayrıca en yakın liman idaresi mümessili de iştirak eder.
Heyetin kararı ve yapılan muamele tapu memurluğu tarafından ilgililere yazı ile tebliğ olu
nur. Tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde hukuk mahkemesinde dâva açılmadığı takdirde karar
ilgililerce kabul edilmiş sayılır. Leh ve aleyhine hiçbir kanun yoluna müracaat edilemez.
Vazife gören memurların yolluk ve zaruri masrafları ve bilirkişiler için mahkamece takdir edile
cek ücret ve zaruri masraflar ilgililer tarafından ödenir.
Hususi dalyan ve voli yerlerinin

kamulaştırılması

MADDE 25. — Hususi şahısların mülkiyetinde olan dalyan veya voli yerleri (olağanüstü halle
rin devam ettiği müddet içindeki inkıtalar haricolmak üzere) sahipleri tarafından bizzat veya kira
ya verilmek suretiyle devamlı olarak (5) sene işletilmediği veya terk edildiği takdirde Devletçe kamulaştırılabilir.
MADDE 26. — Dalyan ve voli yerleri sahipleri tarafından bizzat veya kiraya verilmek sure
tiyle işletilebilir. Alınıp satılabilir. Hibe ve miras yolu ile intikal edebilir.
Yeniden kurulacak su av yerleri
MADDE 27. — a) Daimî dalyanlar : Münhasıran Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulu
nan sularda dalyan kurmak istiyenler o mahallin sınırlarını gösteren krokisini ve kuracağı tesisa
tın mahiyetini ve lüzum görülecek diğer malûmatı muhtevi evrak ve vesaiki vermek suretyle Tarım
Bakanlığına müracaat ederler. Bu müracaat üzerine Tarım Bakanlığınca gerekli tetkikler yapıla
rak mezkûr mahalde dalyan kurulmasında sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer ve umumi emni
yet bakımlarından ve 1110 sayılı Kanun hükümleri zaviyesinden mahzur bulunup bulunmadığı araş
tırılır.
Bakanlıkların mütalâaları birbirine zıt olursa o zaman durum Bakanlar Kuruluna arz
edilir.
Müracaat Bakanlar Kurulunca tensibolunduğu takdirde tâyin olunacak müddet içinde lüzumlu
görülecek tesisatı kurmak ve dalyanı gereği gibi işletmeye başlamak ve bu hususta istenen teminatı
göstermek şartiyle ve 20 seneyi geçmemek üzere avlanma hakkı talibine bedelsiz olarak verilebilir.
Avlanma hakkı, Tarım Bakanlığının muvafakati ile ve mevcut tesisat olduğu gibi bırakılmak
şartiyle ve devretmek veya kiraya vermek istiyenin geri kalan müddetini aşmamak üzere başkasına
devredilebilir veya kiraya verilebilir.
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Bakanlar Kurulu Kararında tâyin edilen müddetin hitamında kurulmuş olan bu'gibi dalyanlar
işletmenin istilzam ettirdiği bütün tesisatiyle "beraber bedelsiz olarak Hazineye intikal eder. Tesisa
tın işler ve işe yarar bir durumda Hazineye teslimi mecburidir. 20 senenin hitamında; yapılan
tesisat işler ve işe yarar bir halde Hazineye teslim edilmediği takdirde bu tesisat Hazinece mevcut
teminattan işler ve işe yarar bir hale ifrağ ettirilir. Bu iş için yapılan masraf teminat miktarını aş
tığı takdirde aradaki fark alâkalılardan hükmen tahsil olunur.
Teminatın miktarı, şekil ve şartları Nizamnamede gösterilir.
b) Muvakkat dalyanlar : Muvakkat dalyan kurma talepleri hakkında da; (a) bendinde yazılı
esaslar tatbik olunur.
Sünger, mercan, alkler vo sair nebatlar veya tohum ekerek su mahsulleri üretmek istiyenler de bu
hükme tabidir.
Tahsis ve ruhsatların iptal ve feshi sebepleri
MADDE 28. — .19 ve 26 ncı maddelerin hükümleri gereğince verilen dalyan kurma ve işletme hak
kı :
a) Dalyana ait lüzumlu tesisat tâyin olunacak müddet içinde kurulmadığı yahut dalyan gereği
gibi işletilmeye başlanmadığı,
b) Tarım Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın başkasına devrolunduğu veya kiraya verildiği,
c) Mücbir sebepler müstesna dalyan devamlı olarak beş sene müddetle işletilin ediği veya terk
edildiği,
Takdirde verilişindeki usule göre iptal olunur. Ve alınmış olan tazminat Hazineye irat kaydedi
lir.
Bu majddıenin Hükümleri kiraya verilen voli yerleri hakkında da tatbik olunur.
BÖLÜM : I V
Su mahsulleri üretmeciliği geliştirme,
ve himaye

teşvik

MADDE 29. — a) Karalda havuz ve diğer tesisler meydana getirerek su mahsulleri üretme
ciliği yapmak istiyenler, bu tesislerin yerini ve mahiyetini bildirmek ve işletmeye lüzumlu malû
matı ihtiva elden proje ve plânlarını vermek suretiyle Tarım Bakanlığına müracaat öderler, Sağlık,
memleket ekonomisi veya umumi emniyet bakımından bir mahzur bulunmadığı takdirde mezkûr Ba
kanlıkça keyfiyet Balkanlar Kuruluna arz edilir veya malhzur görüldüğü takdirde talip reddolunur.
Taliplerin teklifi Bakanlar Kurulunca, tensıTolunduğu takdirde 20 yılı aşmamak üzere tâyin
olunacak müddet içinde o yerde üretmecilik yapılmasına müsaade edilir.
Taliplerin taahhüdü halinde, aralarında bir defaya mahsus olmak üzere artırma yapılır.
ıBu giJbi havuzlarla tesisatın başkasına kiralanması veya devri ancak ilgili Bakanlığın muvafakati
ile mümkündür. Bu suretle devrolunan evvelki ruhsat, sahibinin kalan müddetini aynı şartlarla ikmal
eder.
ıb) Denk ve iç sularda ya.pılıacak su mahsulleri üretmeciliği 27 nci maddenin (ıa) ve (ib) bendi
hülkümlerine tabidir.
Etüt ve araştırma
MADDE 30. — Tanım Bakanlığı su ürünleri ile ilgili her türlü ilmî ve teknik araştırma ve etüt
leri yaptırmakla görevlidir.
Bu araştırmalar; Tarım Bakanlığı tarafından Hidroloji Araştırma Enstitüsüne ve üniversitelerin
ilgili enstitülerine ve Tarım Bakanlığınca görevlen dirilecek yetkili uzman ve müesseselere yaptırılır.
Araştırmaları yapanlar araştırma ve etütlerinin neticelerine göre Tarım Bakanlığına teklif ve tavsiye
lerde bulunurlar. Bakanlık bu teklif ve tavsiyelerin gerçekleşmesi için gereken tedbirleri alır. Bu araşM. Meclisi
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tırma ve etütlerin tahakkuku için gerekli vesait ve ödenek Tarım Bakanlığında temin olunur ve araş
tırıma müesseselerine tahsis edilir.
Tarım Bakanlığınca tanzim edilecek olan araştırma programlarının esasları araştırıma müessese
leri ve özel teşebbüsün de iştiraki ile kurulacak bir komite tarafından hazırlanır.
Kooperatifleşme
MADDE 31. — 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki Kanun ile 2836
sayılı T aram Kredi Kooperatifleri Kanununda su ürünleri kooperatiflerinin hususiyetleri göz önüne
alınmak suretiyle en geç bir yıl içinde yapılacak tadilât ile su ürünleri müstahsıllarmın da bu kanun
lar hükümlerine göre kooperatifler ve kooperatif birlikleri kurmaları imkânı sağlar.
Eğitim ve öğretim
MADDE 32. — Tarım Bakanlığı su ürünleri istihsali ile uğraşanların meslekî bilgi ve görgü
lerini artırmak maksadiyle diğer Bakanlıklar ile de iş birliği yaparak yerli ve yabancı su ürünleri
uzmanlarının idaresinde balıkçı okulları ve kurslar açılmasını sağlar. Eğitim ve öğretim için lüzumlu
diğer tedbirleri alır.
Avcılıkta kullanılan tekne ve vasıtaların ve çalıştırılanlarının bâzı vergi ve resimlerden muafiyeti
MADDE 33. — Su mahsulleri avcılığında veya istihsalinde kullanılan kayıklarla motorlu, motor
suz veya buharlı her nevi teknelerden liman daireleri, belediye ve köyler tarafından her ne nam altında
olursa olsun vergi ve resim alınmaz.
Balıkçı ve süngerci tayfaları hakkında 216 sayılı Kanuna bağlı tarifenin 4 numaralı bendi tatbik
edilmez.
« Balıkçılık malzemesinin Gümrük Resminden muafiyeti
MADDE 34. — Su ürünleri ile ilgili bilûmum resmî lâlboraıtuvar, istasyon, akvaryum ve enstitü
ler gerek müşterek istihsalde kullanılmak ve gerekse ortaklama tevzi edilmek üzere balıkçılık ve sün
gercilik kooperatifleri tarafından ithal olunan ve su mahsullerinin ilmî araştırmalarında, avlan
masında, istihsalinde, muhafazasında, işletme ve imalinde kullanılan cinsi, nev'i ve vasıfları Bakan
lar Kurulunca tâyin ve ilân olunıan alâıt, malaeme, teçhizat ve her türlü vasıtalar Gümrük Resminden
muaftır.
Yukarıda sayılan işler haricinde kullanılması mümkün olanların bu muafiyetten faydalanmaları
Tarım Bakanlığının müaadesine bağlıdır.
Muafen ithal olunan bu maddelerin Tarım Bakanlığının muvafakati olmaksızın, devir veya satıl
ması veya tahsis edilen maksattan gayrı yerde kullanılması kaçakçılık sayılır.
Tarım Bakanlığının muvaf alkaıti halinde muaflı ğm mevzuunu teşkil eden vergi ve resimler ödenir.
Bu madde hükmünden faydalananlara ve balıkçılık ve süngercilikle iştigal edenlere yapılacak devir
ve satışlar vergi ve resimlerden ödenmesi hükmüne tabi değildir.
Akar yakıtın vergi ve resimlerden muaflığı
MADDE 35. — Su mahsulleri avcılığımda kullanılan motorlu tekneler için lüzumlu akaryakıtt
Gümrük Resminden muaftır.
Bu muaflığın tatbik şekli nizamnamede gösterilir.
Bu muafiyetten faydalanılarak temin edüen akar yakıtın su mahsulleri avcılığından başka yerlerde
kullanılması veya satılması kaçakçılık sayılır.
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Balıkçılık malzemesi imalâtının

vergi ve resimlerden

muaflığı

MADDE 36. — Su mahsulleri avcılığında kullanılan her türlü alât, ınakina, malzeme, teçhizat
ve vasıtaların imali her ne nam altında olursa olsun iımaılât üzerinden alınan vergi ve resimlerden
muaftır.
Su mahsulleri, mamulâtının

bâzı vergi ve resimlerden

muaflığı

MADDE 37. — Esas hammaddenin su mahsulleri tenkil eden her türlü mamullerin işlenmesi ve
İmali işletmenin ve imalâttın vüsat şekli ne olursa olsun imalât üzerinden alınan vergi ve resimler
den 36 nci madde hükmü dâhilinde muaf tutulur.
II - Malî yardımlar
Balıkçılık kredisi fonu
MADDE 38. — Su mahsulleri avcılığını teçhizatı andırmaya ve av vasıta ve usullerini inkişafa
veya malzeme takdirine matuf kredi ihtiyaçlarının 6118 sayılı Kanun ve buna müstenit nizamname
hükümleri dâhilinde T. C. Ziraat Bankasının açımava salahiyetli bulunduğu kredilerden suhuletle kar
şılanmasını temin malksaıdiyle Tarım Bakanlığının bütçesinden ayrılacak tahsisatlarla bir balıkçı kre
disi fonu tesis olunur. Bu fonun âzami nakit mevcudu 15 milyon Türk Lirasını geçemez.
Bu fondam yapılacak malî yardımlara mevzu 'teşkil edecek kredi taleplerini tetkik edecek Tarım
Bakanlığına mütalâa beyan etmek üzere bir balıkçılık kredisi komisyonu kurulur. Kuruluş ve çalışma
tarzı nizamnamede gösterilen bu komisyon Tarım Bakanlığının temsilcisi ile balıkçılığın muhtelif
'kollarından seçilerek gelen mümessilleri ile T. C. Ziraat Bankası mümessillerinden teşekkül eder.
T. C. Ziraat Bankasınca açılacak kredilerin faizine iştirak ve verilecek

garantiler

MADDE 39. — 38 ncd maddede yazılı maksatlar için kredi temin etmek istiyenler lüzumlu malû
matı ve saire vesaiki vermek suretiyle T. C. Ziraat Bankasına müracaat ederler. Bu müracaat üzerine
bankaca yapılack tetkikat ve hazırlık ile birlikte talep; balıkçılık kredisi komisyonuna sevk edilir.
Komisyonca yapılacak tetkikat neticesinde talebin 38 nci maddede yazılı maksatlara uygun ve nizam
namede gösterilen şartları haiz olduğu anlaşıldığı takdirde keyfiyet komisyonun mütalâası ile birlikte
Tarım Bakanlığına bildirilir. Vekâletin tasvip ve kararı üzerine açılacak krediye T. C. Ziraat Ban
kasınca tatbik olunan faiz, komüsyon ve sair masraflar yekûnu yüzde altının üstünde olduğu takdirde
oradaki fark balıkçılık kredisi fonundan ödenir. Ve lehtarm kurum halinde resülmal ile bakiye faiz
komüsyon ve sair masrafların da fondan ödenmesi vekâletçe bankaya garanti edilir.
Vekâlet tarafından bu suretle garanti edilen krediler için T. C. Ziraat Bankasına kredi talefeedenden aynen gayrimenkul ipoteği veya banka mektubu gibi teminat aranmaz.
Balıkçılık kredisi fonundan fark olarak ödenecek faiz komisyon ve sair masraflar yekûnu
niısibeti yüzde dördü bankaya garanti edilecek ıbakıye kredi yekûnu ve fonun nakit mevcudu
nu aşamaz. Balıkçılık kredisi fonundan yapılacak ibu ödemeler hibe mahiyetindedir. Ziraat Ban
kası tarafından açılacak bu kredilere ait hare taksitleri nizamname ile gösterilen şekilde
su
.mahsullerinin satışı üzerinden muayyen miktarların balıkhane idaresince banka namına tevkifi
suretiyle ödenebilir.
Balıkçılık kredisi fonundan açılacak krediler
MADDE 40. — 38 nci maddede yazılı maksatlara uygun ve nizamnamede gösterilen şartları
haiz olup T. C. Ziraat Bankasınca kanşılanmıyan krödi taleplerini, balıkçılık kredisi komisyonu
nun mütalâası üzerine balıkçılık kredisi fonundan karşılamaya Tarım Bakanlığı salahiyetlidir.
Balıkçılık kredisi fonundan açılan kredilerin vâdesi komisyon mütalâasına müsteniden ve
kâletçe tâyin olunur. Bu kredilere 'tatbik edilecek âzami faiz haddi yüzde yedi olup başka ibir
komisyon veya masraf alınmaz.
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HOLÜM - V
Sularda yetişen aileler ve diğer nebatların

istihsali

MADDE 41. — Sularda yetişen alkler ile diğer ııdbatları 'istihsal etmek istiyenler, istihsal
etmek istedikleri ilklerin veya diğer nebatların mavilerini ve istihsalde bulunacakları
yerlerin
sınırlarını gösterir krokiler, kullanılacak istihsal vasıtalarını ve lüzumlu görülecek diğer mamulâtı ve malûmatı muhtevi evrak ve vesaiki ile birlikte Tarım Bakanlığına müracaat eder.
Tarım Bakanlığınca; gerekli tetkikler derhal yapılarak mezkûr sahalarda böyle bir istihsal
faaliyetimde bulunulmasında memleket ekonıonııisi seyrüsefer ve umumi emniyet bakımından mah
zur görülmediği takdirde müracaat sahibine nizamnamede gösterilen esaslar dâhilinde gerekli mü
saade verilelbilir.
Sularda kum, çakıl ve saire çıkarılması
MADDE 42. — Sularda, taş kum, çakıl, ve saire çıkarılması 34 ncü maddedeki hükümler ay
nen tatbik iolunıur. Şu kadar ki, su mahsullerinin avlanması yasak edilen zaman ve bölgelerde su
lardan taş kum, çakıl ve alkler ile diğer nebatlar hiçbir suretle çıkarılamaz ve istihsal edilemez.
Sularda yaşıyan kuşların avlanması
MADDE 43. — Sularda yaşıyan zararlı kuşların av zamanları ve bölgeleri ile kullanılacak
av vasıtaları ve avlanma nizamına ait hususlar Tarım Bakanlığınca tesbit ve tâyin olunur.
BÖLÜM - VL
Su ürünleri istihsalinde

çalışanların iş

hukuku

MADDE 44. — Tonilâtoları ve vasıfları ne olursa olsun deniz ve iç sularda su ürünleri
istihsalinde kullanılan gemilerde çalışan gemi adamları ve bunların işverenleri hakkında 10.3.1954
tarih ve.e 6379 ısayılı Deniş İş Kanunu hükümleri uygulanır.
BÖLÜM - VII
iSu miahsuleri ve mamullerinim ticareti ile ilgili hükümler
Su mahsullerinin toptan ticareti
MADDE 45. — Balıkhaneler ve satış üzerinden alınacak ücreit Ibalıikhaneler; su mahsullerinin
açık artırma ile toptan satışının yapıldığı yerlerdir.
Balıkhane ittihaz olunacak yerin tesis plânı ve işletme projesi ile lüzumlu diğer malûmat
Tarım Bakanlığına verilir. İcabında Nafıa Vekâletinin de mütalâası alınmak suretiyle yapı
lacak tetkikat neticesinde o mahalde 'böyle bir balıkhane kurulması uygun görüldüğü takdirde
tesis plânı; 'Tarım Bakanlığınca tasdik olunur.
Balıkhanelerin işletilmesi için Tarım Bakanlığından işletme müsaadesi alınması şarttır.
İşletime müsaadesi almmıyan yeri enle satılan su mahsullerinden, hiçıbir ücıret alınmaz.
Bina tesisat veya
işletme
bakım la rındaıı Tanım Bakanlığınca mahzurlu .görüldüğü hal
de 'bu hususta yapılan tebliğe rağmen teıbliğ talihinden itibaren iki sene içinde mahzurları giderillm'iyen balıkhanelerde su mahsullerinin satılması vekâletçe menoiunabi'llr.
Balıkhanelerde alınacak ücretin miktarı sataş bedelinin % 5 ni geçemez. Tatbik edilecek üc
rete ait yüzde nıislbeti hakkında Tarım Bakanlığının muvafakati alınır.
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Balıkhanelerde satış

mecburiyeti

MADDE 46. — Balıkhanesi bulunan yerlerde karaya çıkarılan balıklar balıkhane dışında
satılamaz. 50 kilodan .aşağı miktarlarım satışı bu ihukme taibi değildir.
Balıklar ile diğer su mahsulleninin toptan satışına ait sair hususlar nizamname ile gösterilir.
Su mahsullerinin' toptan ticareti ile meşgul olanlar ve toptancı ruhsatı
MADDE 47. — G-erek bizzat gerekse başkaları nam ve hesalbma su mahsullerinin
toptan
ticaretiyle meşgul olmak istiıycnlerde aranacak vasıf ve şartlar nizamname dile gösteriilir.
Bu vasıf ve şartları haiz oldukları anlaşılanlara Tarım Bakanlığınca su mahsulleri toptancı
ruhsatı verilir. Bu ruhsatı haiz olmıyanlar toptan su mahsulleri ticaretiyle iştigal edemezler.
Su mahsulerinin perakende ticareti perakende satış dükkânları
MADDE 48. — Su malhsul'lerinin perakende satışına .mahsus dükkânlarda -aranacak asıgari
şıkkı ve teknik şartlar nizamıTiamede gösterileni esaslar dâhilinde Tarım Bakanlığınca tesbit ve
tâyin olunur.
Bu şartlara haiz ıolan dükkânlar için Tarım Bakanlıği'nca su maJhsulleri perakende satış mü
saadesi verilir. Vekâletten müsaade alınmıyan dükkânlarda su mahsullerinin satışı yasaktır.
Konserve mamulleri bu madde hükümlerine tabi değildir.
Su mahsullerinin perakende ticareti ile meşgul olanlar
MADDE 49. — Su mahsullerinin perakende ticareti ile iştigal edeceklerin haiz almaları ge
reken vasıf ve şartlar nizamname ile gösterilir. Bu vasıf ve şartlara haiz oldukları anlaşılanlara
Tan m Bıakanlığımca su mahsûlleri perakendeci ruhsatı verilir. Bu ruhsatı haiz olmıyanlar pera
kende su mahsulleri ticareti yapamazlar.
Su mahsullerinin dükkânlardan

gayrı yerlerde perakende satışı

MADDE 50. — Su mahsullerinin dükkânlardan gayri yerlerde 'hangi şartlar 'altımda satı
labileceği kullanılacak vasıta alât ve tesisat ile diğer sair hususlar nizamname esasları dâhilim
de Tarım Bakanlığınca tâyin ve tesbit olunur.
Su mahsullerinin

evsaf, kontroluna

ait

hükümler

Toptan ve perakende satışa arz edilen taze su mahsullerinin evsaf kontrolü
MADDE 51. — Toptan veya perakende olarak satışa arz edilen taze su mahsullerinin ev
saf kontrolü ile vazifeli .memurlarca her zaman ıinuayene edilecek insan veya hayvan gıdası ola
rak 'istihsal edilmesinde mahzur görülenlerin satışı menedilir.
İstihlâki yüksek vasıfta su maJhsulleri arzını temine matuf her türlü iktisadi ve teknik ted
birleri almaya Tarım Bakanlığı yetkilidir.
Bu madde hükmünün tatbik şekl'i nizamname ile gösterilir.
istihsal

edilecek su mahsullerinin

evsaf

kontrolü

MADDE 52. — Balık ve kabuklu hayvanların taze soğutulmuş veya dondurulmuş
olarak
ihracında ihracatçılar 'bu mahsûllerin taze veya ıbozulmamış okluklarına dair ihraç limanlarında
ki evsaf kontrolü ile vazifeli ıncmturlardan veya bunların bulunmadıkları ahvalde belediye veya
Hükümöt tabipliğinden su mahsulleri evsaf kontrol ıbe'lgesi almıya ve ihraç sırasında gümrüğe
ibraza mecburdurlar.
Bu belgelerin ihtiva edeceği hususlar ve kullanılış tarzı nizamname ile tesbit edilir.
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Konserve edilmiş su mahsullerinin

evsaf

kontrolü

MADDE 53. — Balık veya kabuklu hayvanların kurutulmuş, tütsülenmiş, tuzlanmış salamur ve
kutu konserveleri mamullerinin imalâtı mütaakıp memleket dâhilinde satışa arz ve ihracı sırasında
nizamnamede gösterilen asgari şart ve vasıfları haiz olduğuna dair sû mahsulleri evsaf kontrol ko
mitesinden belge alınması mecburidir.
Kontrol komitesi : Muhtelif su mahsulleri mamulleri, sanayii kollarından asgari üç, ihracatçılar
dan bir, müstahsıldan bir mümessil ile Tarım Bakanlığından seçilecek iki kişiden müteşekkildir
Bu komitece verilecek belgeler; nizamnamede gösterilen bir resmî lâboratuvann tahlil raporu
ile komite azasının kanaatine istin adeder.
Komitece nizamnamede tesbit edilen ihraç evsaf standardını haiz olmadığı kanaatine varılarak
belge verilmiyen mamuller ihracedilemez. Aynı şekilde tesbit edilen asgari evsaf standardına uy
gun bulunmıyan mamullerin de memleket dâhilinde satışa arzı komitenin bu husustaki raporuna
istinaden Tarım Bakanlığınca menedilir.
Bu madde hükmünün tatbik şekli nizamnamede gösterilir.
BÖLÜM - V I I I
Balıkçılık

sanayii

MADDE 54. — Balıkçılık sanayii ile ilgili fabrika, imalâthane ve tesisler balıkçılık sanayii ile
ilgili olarak kurulacak her türlü fabrika, imalâthane ve tesislere ait plânlar ile lüzumlu diğer
malûmat Tarım Bakanlığına verilir. Yapılacak tetkikat neticesinde kurulup işletilmesinde mahzur
görülmiyenlere vekâletçe inşaat ve işletme müsaadesi verilir.
Tarım Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın işletilen veya Vekâletin ıslahına lüzum gördüğü hu
susların yapılan tebliğe rağmen tebliğ tarihinden itibaren bir sene içinde ıslah edilmiyen bu gibi
fabrika, imalâthane ve tesislerin faaliyette bulunmaları yasaktır.
Balıkçılık yardımcı sanayii
MADDE 55. — Ağ ipliği, ağ, av tekneleri ve vasıtaları, makina alât ve teçhizatı imaline mah
sus fabrika ve imalâthane, gibi her türlü tesisler hakkında 54 ncü madde hükmü tatbik olunur.
BÖLÜM - IX
Balıkçılık teşkilâtı ile ilgili hükümler
Âmme

teşkilâtı

Tarım Bakanlığının salâhiyetleri :
MADDE 56. — Tarım Bakanlığı, su mahsullerinin avlanma, üretme, satış, muhafaza, işleme ve
imalât yerlerini su mahsulleri mevzuunda çalışan resmî ve hususi teşekkül, müessese ve şirketleri
teftiş ve murakabeye su mahsulleri müstahsil, muhafazacı, işleyiei ve imalâtçılardan bu işlerine
ait istatistik rakamları ve her türlü malûmatı istemeye, icabında su mahsullerinin toptan veya
perakende satış fiyatlarını tesbite, su mahsulleri sahasında inceleme, araştırma ve neşriyat yap
maya, kurslar tertiplemeye su mahsullerinin korunması, üremesi ve istihsalinin artırılması ba
kımından her türlü tedbirleri almaya inceleme ve araştırma lâboratuvarı, istasyon ve enstitüleri,
akvaryum, müze, su mahsulleri ile ilgili kredi, ticaret ve sınai faaliyet müesseseleri kurmaya, Millî
Eğitim Bakanlığı ile müştereken su mahsulleri üzerinde tedrisat yapan müesseselere ait müfredat
programlarını hazırlamaya ve bütün bu müesseseleri teftiş ve murakabeye yetkilidir. îcabederse bu
işlerin tedvini, için bir su ürünleri namı altında bir genel müdürlük ihdasına yetkilidir.
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Meslekî teşkilât
Meslekî teşkilâtın maksat ve mahiyeti
MADDE 57. — Su mahsullerinin istihsal, muhafaza, işleme ve sürüm şartlarının
ıslahına ve
umumiyetle balıkçılığın inkişafına matuf tedbirleri salahiyetli mercilere teklif etmek ve bu mer
ciler tarafından balıkçılık sahasında ve meslek mensupları arasında tatbikini
kolaylaştırmak
maksadiyle Tarım Bakanlığının murakabesi altında mahallî balıkçılık komiteleri ile bir merkezî ba
lıkçılık komitesi kurulur.
Bu komitenin kuruluş ve çalışmalarına ait hususlar 58, 59, 60 ve 61 nci maddelerin tatbik şekli
nizamnamede gösterilir.
Mahallî balıkçılık

komiteleri

MADDE 58. — Tarım Bakanlığınca tâyin edilecek her liman veya balıkçılık bölgesinde küçük
balıkçılar, büyük takım, sahipleri, tayfa ve gemici grupları ile işyeri o mahalde bulunan su mahsul
leri ticaret ve sanayi erbabı gruplarının kendi aralarından seçecekleri mümessillerinden müte
şekkil bir mahallî balıkçılık komitesi kurulur.
Mahallî komiteler bölgeleri dahilindeki balıkçılığın inkişafına yardım edecek kooperatifler, balık
pazarları ve su mahsulleri işleme ve muhafaza tesisleri kurulmasını teşvik etmek veya bunları ta
hakkuk ettirmek, tevzie mevzu teşkil eden akar yakıt ve balıkçılık malzemesi gibi maddelerin tevzii
işi ile meşgul olmak bu talimatların tatbikini temin etmek veya tatbik mevkiine koymakla mükel
leftir.
Merkezî balıkçılık komitesi
MADDE 59. — Merkezî balıkçılık komitesi 50 nci maddede yazılı meslek gruplarını temsil edecek
şekilde mahallî komitelcrce gösterilecek namzetler arasında Tarım Bakanlığınca tesbit edilecek mü
messillerinden teşekkül eder.
Tarım Bakanlığı merkez komitesi reisliğine; komite üyeleri dışında (su ürünlerinden anlıyan
birisini de tâyin edebilir).
Merkezî balıkçılık komitesi; su ürünleri istihsali sanayii ve ticareti üzerinden alınmasında lüzum
ve fayda gördüğü tedbirleri tetkik edecek alâkalı mercilere bildirmek ve bunların tahakkukuna
çalışmak mahallî komitelerin faaliyetini tanzim ve koordine etmek her sene merkezî balıkçılık ko
mitesi ve mahallî balıkçılık komitelerinin faaliyetlerine ait umumi bir rapor ile masraf ve varidatla
rını gösterir bir bilânçovu ve gelecek yıla ait bütçe tasarısını Tarım Bakanlığına takdim et
mek, Bakanlıkça tasvibedilen bütçeyi tetkik etmek, Tarım Bakanlığınca verilen talimatları ifa
etmekle mükelleftir.
Merkezî balıkçılık komitesi ile âmme mercileri arasındaki münasebeti munha'sıran Tarım Bakan
lığı vasıtasiyle temin olunur.
Meslekî teşkilâtı idari masraf ve faaliyetlerinin

finansmanı

MADDE 60. — Merkezî balıkçılık komitesi ile mahallî komitelerin idari masrafları ile faaliyet
lerinden mütevellit sair masraflar su mahsulleri ve mamulleri satışı üzerinden alınacak yüzdelerle
karşılanır.
Merkezî komitenin teklifi üzerine Tarım Bakanlığınca tâyin ve tesbit olunacak bu yüzdelerin
âzami miktarı satış bedelinin yüzde ikisini geçemez.
Vekâletin kararı ile belli edilen bu yüzdelerin ödenmesi kararda gösterilen bütün meslek grup
ları için mecburidr. Buna riayet etmiyenlerin ruhsat tezkeresi Vekâletçe iptal olunur.
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Merkezî balıkçılık komitesi ile mahallî balıkçılık komitesinin malî müzakereleri
MADDE 61. — Merkezî balıkçılık komitesi ile mahallî balıkçılık komitesinin malî mesuliyet bakı
mından âmme emvaline tasarruf eden müesseselerin tâbi olduğu teftiş ve murakabeye tâbidir.
BÖLÜM - X
Zabıta hükümleri ve yasaklar
Av vasıta ve usullerine ait hükümler
MADDE 62. — Su mahsulleri avcılığında kullanılan ağ, kargı, kafes ve benzerlerinin göz açık
lıkları ve aralıkları ile kanal, ark ve akar sulara konulan kargı, kafes ve emsalinin aralık ve göz
açıklıklarına ve su mahsullerinin avlanmasına mahsus vasıta ve usullerin kullanılmasında umumi ni
zamın bozulmaması, başkalarına zarar verilmemesi ve su mahsulleri kaynaklarının korunması ve
ilmî ve iktisadi şekilde işletilmesi gibi avlanma nizamına ait hususlar tüzük ile gösterilir.
Birinci fıkra hükümlerine göre nizamname ile konulan mecburiyetlere aykırı hareket edenler,
bu kanunda başka bir hüküm bulunmadıkça 100 liradan 1 000 liraya kadar hafif para eezasiyle
cezalandırılır ve elde edilmiş olan su mahsulleri müsadere olunur.
Bölgeler, zamanlar ve ürünler itibariyle yasaklar ve tahditler
MADDE 63. — Su ürünlerinin üretire imkânları istihsal bölgeleri, sıhhi icap ve zaruretler
zamanlar ile mevsimler bakımımdan konulacak yasaklar ve tahditler ile istihsali yasak veya tahdidedilmiş su ürünlerinin cinsleri nevileri, ağırlıkları, irilikleri ve vasıfları istihsali yasak olan ve
ya tahdidedilen su ürünlerinin bu yasak ve tahditlere aykırı olarak istihsal olunanlar hakkında
yapılacak muameleler tüzükle düzenlenir.
MADDE 64. — 62 ve 63 ncü 'maddelerde nizamname ile konulan mecburiyetlere riayet etnıiyenlere 25 liradan 1 000 liraya kadar para eezasiyle cezalandırılır. Avladıkları su mahsulleri
ile nizamnameye uygun olmıyan vasıtaları müşalere edilir.*
MADDE 65. — 41, 42 ve 43 ncü maddeleri "gereğince Tarım Bakanlığınca su mahsullerinin
avlanması yasak edilen zaman ve bölgelerde su ardan kum, çakıl, taş ve alklerle diğer nebatları
çıkaranlar saz ve kamışları kesenler on liradan yüz liraya kadar para eezasiyle cezalandırılır.
V© çıkarılan maddelerle su mahsulleri alât ve eda vatları müsadere edilir.
Patlayıcı ve zehirleyici maddeleri kullanarak

avlanmak

MADDE 66. — Balık aJvcıılığında, bomba, dinamit, kapsül ve benzerli patlayıcı maddeleri, söndü
rülmemiş. kireci, zehirli otları, öldürücü ve uyuş'turucu maddeleri ve doğrudan doğruya balıkları
öldürecek ş;ekilde elektrik cereyanını kullananlar ve kullandırılanlar bu fiilleri Ceza Kanunu veya
sair kanunlara göre daha ağır cezayı müstelziım olmadığı takdirde üç aydan bir seneye kadar
hapis ve 250 liradan 2 000 liraya kadar ağır para eezasiyle cezalandırılır ve elde edilen balıklarla
ıbu işte kullanılan vasıtalar müsadere edilir.
Yukarıda yazılı fiillerin işlenmesinde kullanıl aibilec ek maddeleri av malzemesi arasında bulun
duranlar hakkında birinci fıkradaki cezaların yarısı hülkmıolunur.
Patlayıcı maddeleri hizmet ve vazifesi icabı elinde bulunduran sivil ve askerî m'emur, erler
ve subaylarla hizmet ve vazifesi icabı olarak Türk Ceza Kanununum ta'tlbiikatmda memur sayı
lanlar ve her hangi bir maksat için usulüne uygun şekilde bu maddelere kendilerine tevdi edil
miş bulunan sivil şahıslar hu maddelerle balık avladıkları veya avlattıkları takdirde birimci fıkra
da yazılı e ezalar iki misli artırılarak hükimolunur.
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Zararlı maddelerin deniz ve iç sulara dökülmesi
MADDE 67. — Su mahsullerime veya yumurtalarına veyahut av vasıtalarına zarar verem mad
delerin iç sulara ve denizlerdeki ve av yerlerine veya civarına dökülmesini yasak etmeyi Tarım
Bakanlığı salahiyetlidir. Yasak kararında hangi 'maddelerin zararlı olduğu ve yasak hükmünün
şâmil olacağı sahalar tâyin olunur. Bu karara muhalif olarak zararlı maddeleri memnu sahalara
dökenler 50 liradan 250 liraya kadar para cezası ile cezalandırılırlar.
Bu fiillerin fabrika, imalâthane ve atelyellar tarafından işlemilmeleri halimde bu gibi yerleri
fiilen idare edenler 500 liradan 5 000 liraya kadar para cezası ile cezalandırılmakla beraber önleyi
ci tesisatın yapıldığı tesbit ve tevris olununcaya
kadar bu gibi zararlı su ve artıkları tevlideden
'faaliyetlerin tatiline hükmıolumur. Şu kadar ki, ıbu fııkra hükmü birinci fıkrada bahsi geçen yasak
kararının ilânından bir sene sıonra tatbik olunur.
iSu mahsullerinin avcılığı'
Dip

Trawl'ü

MADDE 68. — Göl, nehir, ırmak giJbi iç sularla Karadeniz ve Çanakkale Boğazlarında, Mar
mara denizimde tamamen ve diğer yerlerde sahilden itibaren üç mil mesafe dâhilinde sürütme usu
lü ile babk avcılığı yapmak yasaktır.
Türk kara sularında dip trawl'ü ile su ürünleri istihsalimin tâbi olacağı esas, usul ve şartlar ille
bölgeler mevsimler zamanlar kullanılacak tekme ve vasıtalar malzeme, teçhizat, alât ve edevat ile
istihsal metotları ve istihsal olunacak ürünllerin vasıfları ve istihsali yasak olan veya tahdidedilen
ısu ürünlerinden bu yasak ve tahditlere aykırı olarak istihsali olunanlar hakkımdaki yasak ve tah
ditler dip balık stoklarının muhafazasına ait esaslar ile blirllikte rantalbl bir dip balıkları avcılığı
ve aynı zamanda tra"we'ciliğim memlekette inkişafını sağlıyacaik ilmî esaslarda ihtiva eden bir tü
zükle düzenlenir.
Tüzük hükümlerine aykırı olarak dip trawfl usulü ile su ürünleri istihsali yasaktır. Bu yasağa
riayet etmiyemler 1 000 liradan 5 000 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır. Avladakları su
mahsulleri müsadere edilir. Av vasıtaları aymı maksat içim kullanılmıyacak hale ifrağ olunur. Çalı
şan ve çalıştıranlar da üç aydan bir seneye kadar hapis cezası hükmedilir. Aynı şahısların suçu
tekerrürü halinde 5 000 lira para cezası ile 2 seme hapis cezası hükmedilir.
Orta su Tratul'ü
MADDE 69. — Türk kara sularında orta su trawl'ü ile pelojik trawil'ü ile su ürünleri istihsali
(serbesttir. Kullanılacak malzeme ve ağlarım evsafı 'bir tüzükle düzenlenir.
Orta su trawl'ü ile dip balıkçılığı yapmak yasaktır. Böyle hallerde 68 nci maddenin hükümleri
uygulanır.
Türk kara ve iç sularda avlanan ecnebiler
MADDE 70. — Türk vatandaşı oimıyan şahıslardan Türkiye Cumıhuriyetii kara ve iç sularında:
a) -Balıkçılık ve süngercilik yapanlar altı aydan bir seneye kadar hapis ve 1 000 liradan 5 000
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır. Avladıkları mahsuller ve avlanmada kullandıkları
tekne, vasıta ve alâtlar müsadere edilir.
Türk kara ve iç sularında 66, 67 ve 68 nci ^maddeleri gereğinıce yasaklara riayet etmeden su
(mahsulleri avlııyam ecnebiler bir seneden üç seneye kadar, 10 000 liradan 25 000 liraya kadar para
cezasiyle cezalandırılır. Tekme, vasıta ve alât ile elde edilen su mahsulleri müsadere edilir.
ıb)i Ağları toplanmış vaziyette ve diğer av vasıta ve alâtları yerli yerinde olmaksızın veya
her hangi bir sebeple bir Türk limanına sığınmak niyetinde olduğunu gösteren, beynelmilel hususi
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işaretleri vemeksizin Türk karasularına girmiş 'bulunan ecnebi av teHmeleri yakalandıkları anda
av faaliyetlerine devam etmemekte olsalar veya karasudan dışında bulunsalar dahi Türk karasu
ları dâhilinde avlanırken yakalanmış addolunur.
Ruhsat tezkeresiz ve ehliyet belgesiz faaliyette

bulunanlar

MADDE 71. — Ruhsat tezkeresi olmadan balık veya sünger avcılığı yapanlar ve yahut balıkçı
veya süngerci takımlarında çalışanlar ve bu giilbileri çalıştıranlar ile ruhsat tezkeresi olmıyan amaıtör balıkçılar 50 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılırlar. Ruhsat tezkeresiz
kendi veya başjkaları nam ve hesabına toptan veya perakende su mahsulleri ticareti yapanlar ve
yaptıranlar 100 liradan 1 000 liraya kadar para cezasiyle cezalandırılır.
Bu fiillerin tekerrüründe 2 nci fıJkrada yazılı para cezasından başka bir ayıdan altı aya kadar
hapis cezasına hükmollumir.
Karaya çıkarılan balıkların balıkhane dışında satışı
MADDE 72. — 46 ncı madde hükmüne aykırı olarak karaya çıkarılan balıkları balıkhane dı
şında satanlar ve sattıranlar ile bunları sattıranlarla ve saltmalanlar 50 liradan 500 liraya kadar
(hafif para cezasiyle cezalandırılır ve satışa mevzu ıoiln bataklar müsadere olunur.
Ruhsat tezkeresinin iptal ve istirdadı
MADDE 73. — Balıkçı, balılkçı tayfası süngerci, süngerci tayfası, makinist, dalgıç, kaptan
lar, toptancı ve perakendeci ruhsat tezkerelerinin verilmesinde aranan ehliyet, şart ve vasıfları
kaybettikleri Tarım Bakanlığınca teslbit olunanların ruhsat tezkereleri Bakanlıkça iptal ve istirdadolunur ve bu gibilere aranan ehliyet, şart ve vasıflara tekrar ihraz etmiş olduklarını ispat etme
dikçe yeniden ruhsat tezkeresi verilmez.
Ruhsatsız vücuda getirilen dalyan ve üretme yerleri
MADDE 74. — 27 ve 29 mcu .maddelere aykırı olarak dailyan kuran veya saûr tesisler vücuda
ıgietirenler 1 000 liradan .10 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır.
Tesisler mahzurlu veya zararlı olduğu tak.lirde yıktırılır. Kanunun muayyen evsaf ve şe'raiti haiz olanların işletilmesi salahiyetli mercilerin izin ve müsaadesine ıbağlıdır.
Dalyanlara, voli yerlerine ve üretme mahallerine tecavüz
MADDE 75. — Dalyanlar ve voli yerleri ile denizlerde, ,iç sularda veya karalardaki üretme
mahallerinde hak sıalhibinin muvafakati olmaksızın avlananlar alâkalının şikâyeti üzerine 50
liradan 500 liraya kadar para cezasiyle cezalandırılır.
MADDE 76. — 75 ,nci maddede yazılı yerlere İter hangi ıbir şekilde zarar verenler mutazarrırın
şikâyeti üzerine üç. aya kadar hapis, 750 liraya kadar da para cezasiyle cezalandırılır ve haksız
fiilden dolayı ika edilen zarar ve ziyanın tazminine hübmıolunur.
Dalyan ve voli yerleri civar:nda ı§ık yakarak avlanmak
MADDE 77. — 18 inci maddenin • son fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler
derhal menedilmekle beraber 25 liradan 250 liraya kadar para cezasiyle cezalandırılır.
Tescili yapılmamış ve av teknesi ruhsatı olmıyan av teknelerinin faaliyette

faaliyetten

bulunması

MADDE 78. — Tesisleri yapılıp av teknesi lulhsat tezkeresi alınmamış av tekneleri ile balık
avcılığı faaliyetinde bulananlar ve bu igübi teknelerin ıav faaliyetinde
bulunmasına
müsaade
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eden sahipleri de 50 liradan 500 liraya kadar para cezasiyle cezalandırılır. Bu gibi fiillerin
tekerrüründe verilecek para cezasının ıbir misli fazlası ile ayraca 6 aya kadar hapis cezası hükmoluınur.
Muayenesi yapılmamış veya avcılığa müsaidolmıyan süngerci tekne ve takımları
MADDE 79. — 12 nci madde gereğince; denizlerde su ürünleri istihsalinde kullanılan av
teknelerinin kayıt ve tescilleri ile donatım ve muayenelerini vaktinde yaptırmıyanlar 200 lira
dan 1 000 liraya kadar para oeızası ile 'cezalandırılır.
Bu fiillerin tekerrüründe para cezası bir misli fazlası ile 'ayraca altı aya kadar hapis cezası
hükmolunur.
İşletme müsaadesi olmıyan balıkhanelerde su mahsulleri satışı ve ücret ahnması
MADDE 80. — 45 nci maddenin dördüncü ve beşinci fıkraları hükümleri ile konulan ya
saklara aykırı hareket edilmesi halinde .mesuller 5 000 liradan 10 000 liraya kadar para cezası ile
cezalandırılır.
Müsaadesi olmıyan dükkânlarda "perakende su mahsulleri satışı
MADDE 81. — 47 nci maddemin 2 nci fıkrasındaki yasağa aykırı hareket edenler 1 000 lira
dan 5 000 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.
Bu fiillerin tekerrürü halinde birinci fıkradaki para cezasından başka bir aydan altı aya ka
dar hapis cezasına hükmolunur.
46 nci maddede zikrolunan nizamname esaı lan dâhilinde, perakende su mahsulleri satışına
mahsus dükkânlarda aranacak (asgari sıhhi ve teknik şartların Tarım Bakanlığınca tesbit ve
ilân edildiği tarihten bir ısıene sonra tatbik olunur.
Sıhhate muzır görülerek satışı men edilen su mahsulleri
MADDE 82. — 50 nci madde hükümleri dâhilinde sıhhate ımuzır görülerek satışı men edi
len taze su mahsullerini satanlar veya bunları sattıranlar 100 liradan 500 liraya kadar para
cezasiyle eezalandıralır.
Belgesiz şu mahsulleri ve mamulleri ihracı ve belgesiz konserve mamullerinin

satışı

MADDE 83. — 51, 52 ve 53 ncü maddelerin bininci fıkrasındaki vecibelere riayet etmiyenler
ile '53 ncü maddenin dördüncü fıkrası hükmüne istinaden Tarım Bakanlığınca verilen meımnuiyet kararana riayet etmiyenler hakkında 5 000 liradan 10 000 liraya kadar para cezası ile, üç
aydan bir seneye kadar hapis «ezası hükmolunur.
Bu madde hükümleri 44 ve 45 nci maddelerde zikredilen nizamname hükümlerinin meriye
te girdiği tarihten altı ay sonra tatbik edilir.
Müsaadesiz işletilen balıkçılık sanayii tesisleri
MADDE 84. — 46 ve 47 nci maddelerde bahis mevzuu falbrika, imalâthane ile türlü tesis
leri fiilen idare edenlerden 46 ,ncı maddenin ikinci fıkrasındaki yasağa riayet etmiyenler 5 000
liradan 25 000 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır ve işletme müsaadesi alınıncaya kadar
bu gibi yerlerin faaliyetlerinin
menine
hükmolunur.
Tarım Bakanlığınca istenecek bilgileri

vermiyenler

MADDE 85. — (Balıkçılık ve süngercilik yapanlarla su mahsulleri mubafazacı, işlayici, ima
lâtçı ve tacirleri ve bu işleri yapan hükmi şahısları fiilen idare edenler
Tarım
Bakanlığınca
M. Meclisi

(S. Sayısı : 210)

— 37 —
istenecek bu faaliyetleri ile ilgili malûmatı tâyin edilecek müddet ve şekilde ve hakikate uy
gun olarak verilmedikleri takdirde 100 liradan 250 liraya kadar para cezası ile cezalandırılır.
Usul hükümleri
Vazifeli

mahkemeler

MADDE 86. — Bu kanunda yazılı suçlara a:dolanlarıa Sulh Ceza Mahkemelerinde bakılır. Ve
bu dâvalar mevkuf en devam eder.
Vazifeli

memurlar

MADDE 87. — Tarım Bakanlığının kendi teşkilâtlarında vazifelendirdiği memurlarla, mül
kiye âmirleri ve bunların vazifelendirdikleri memurlar, muhtarlar, ihtiyar heyeti, azalar, liman
reis ve mamıurları Emniyet, Jandarma, Grümrük ve Orman Muhafız Teşkilâtı ve belediye zabıta
âmir ve memurlariyle, Gümrük, Belediye, Hükümet veterinerleri (vazifeleri dolayısiyle muttali
oldukları) bu kanun şümulüme giren suçlar hakkında vasıta ve aletleri ve e'lde edilen mahsulleri
za/bıt ve bunları 88 mci madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle adlî mercilere teslim et
mekle vazifeli ve .salahiyetlidirler.
Bu kanunun hükümlerini yerine getirmiyenler derhal vazifelerinden atılır. Ve bir daha gerek
Devlet ve gerekse İktisadi Devlet Teşekküllerimde vazife verilmez.
Suçun mahiyetine göre 500 lira ilâ 10 000 lira para cezası ile 2 seneden 5 seneye kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
Zapt edilen sr, mahsulleri
MADDE 88. — Zaptedilen su mahsulleri en yakın 'evsaf kontrol memurlarına veya belediye
veya Hükümet tabibine veya veterinerlerine muayene ettirilerek sıhhate muzır ve imhası ge
rekli görülenler ayrıldıktan sonra süratle 'bozulacak olanlar veya muhafiazası külfetli mahallî
mülkiye âmirinin tarif edeceği bir memur veya ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış mahal
linde açık artırma yolu ile ve bu mümkün olmadığı takdirde rayiç üzerinden satılır. Satışa ait
bir zabıt tanzim .olunur. Ve satış bedeli suç dolayıisiyle yapılan tahkikat neticesine kadar mahke
me emrinde Maliye veznesinde emaneten muhafaza olunur.
Zaptedilen ecnebi av tekneleri ve malzemesi
MADDE 89. — Zaptedilen ecnebi av tekmesi ve malzeme ile av, alet ve vasıtaları bir zalbıt
ile -teslbit edilerek Grümrük Teşkilâtı
bulunan en yakm .İmana sevk edilir ve buradaki Güm
rük Mulhafaza Amirliğinin nezareti altında mahkeme emrinde muhafaza olunur.
Muhbire verilecek ikramiye
MADDE 90. — Bu kanunun 66, 67, 68 nci maddelerinde yazılı suçları haber verenlere bu suç
tan dolayı hükmedilip tahsil edilecek para cezasının yarısı ikramiye olarak verilir.
BÖLÜM XI
Müteferrik hükümler
Yasak vasıta ve usullerin istisnaen

kullanılması

MADDE 91. — Tarım Bakanlığı münhasıran ilmî ve teknik araştırma incelemeler yapılması
maksadiyle balık veya sünger avcılığında kullanılması yasak vasıta ve usullerin bu hususta vazi
feli ve selâhiyetli kıldığı kimseler tarafından kullanılmasına müsaade edilir.
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Tecrübe ve ilmî araştırmalar için elde edilen :su malhsuleri balıkhanelerde satış
tine tabi değildir.
Tüzük

mecburiye

hazırlanması

MADDE 92. — Bu kanunun yayımı
tarihinden itibaren en geç 5 ay (içinde (Tarım,
Ticaret, Gümrük ve Tekel ve Maliye Bakanlığınca) bu kanunun tatbikatına ait tüzükler hazırla
nacaktır.
Yürürlükten

kaldırılan

hükümler

MADDE 93. — 21 Ağustos 1287 tarihli Dersaadet ve bilâdi selâsede midye ve istiridye ih
racatı hakkındaki Nizamname, İS Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesi, 19 Nisan 1298
tarihli Dersaadet ve Tevabii balıkhane idaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 tarihli İstanbul
ve Tevabii balıkhanelerine dair 465 sayılı Kanun, 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamna
mesine bâzı mevat tezyiline dair 18 . 1 . 1926 tarih ve 721 sayılı Kanun, 22 Nisan 1926 tarühli ve
Zabıtai Saydiye ve İstanbul ve Tevabii balıkhane idareleri nizamnamelerinin bâzı mevaddını
muaddil 820 sayılı Kanun, 5639 sayılı Kanunun 3, 4 ncü maddeleri, Kaçakçılığın mıen ve takibinle dair
1918 sayılı Kanonun bâzı mıaddeleriinin tadiline dair 68-29 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin D7 nu
maralı fıkrasının 1, 2 ve 3 ncü bendleri ile 5887 sayılı Harçlar Kanununun 10 nou cetvelin 57 numa
rası yürürlükten kaldırıllmıştır.
815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 ncü maddesindeki yasaklar bu kanunun 3 ncü maddesinin
7 nci bendinde uygun hareket eden yabancı turistler ve Türkiye'de oturmasına izin verilen yabancı
uyruklu kimseler ile 14 ncü maddeye göre etüt ve araştırma işlerinde çalıştırılacak yabancılara uy
gulanmaz.
'Bu kanunun uygulanmasında diğer kanunların bu kanuna aykırı olan hükümleri tesbit,olun
maz.
Mevcut balıkhaneler hakkında yapılacak muamele :
GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay iğinde mevcut balıkhane
lere ait tesis plânları ve bunların işletilmesiyle alâkalı malûmat Tarım Bakanlığına verilir.
(Bakanlık tarafından yapılacak tetkikat neticesinde bunların ıslahına lüzum görüldüğü takdir
de bu hususta yapılacak tebliğ tarihinden itibaren bir sene zarfında gerekli tadilât yapılır.
Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı hükümleri muayyen müddetler içinde yerine getirmiyenler balıkhanelerdeki satışlardan hiçbir ücret alamazlar.
Av teknelerine belediyelerce tahakkuk ettirilmiş oları vergi ve resimlerin

terhini

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanun ile muafiyete tabi tutulmuş olan buharlı, buharsız, motorlu
ve motorsuz ,av tekneleri hakkında belediyelerce tahakkuk ettirilmi'ş ve henüz tahsil edilmemiş
bulunan vergi ve resimler terhin olunur.
Ruhsat tezkereleri için müracaat
GEÇÎOÎ MADDE 3. — Balıkçı, balıkçı tayfası, süngerci, süngerci tayfası, dalgıç ve makinist
leri ve av tenkelerinde kaptanlık veya makinistlik vazifesi görenler ile su mahsullerinin toptan ve
ya perakende ticareti veya komüsyonculuğu yapanlar bu kanunun yayımı tarihinden itibaren bir
sene zarfında Tarım Bakanlığına müracaatla mesleklerine ait ruhsat tezkeresi alırlar.
GEÇÎCl MADDE 4. — Su ürünlerine ait bütün vasıta ve malzemeler Tarım Bakanlığına devrolunmuştur.
MADDE 94. — Bu kanunun 31, 66, 68, 69, 70 ve 89 ncu maddeleri kanunun yayımı tarihinde,
diğer hükümleri yayımından 6 ay sonra yürürlüğe 'girer.
MADDE 95. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Su ürünleri, kanunu teklifinin
GEREKÇESİ
I - Su ürünleri ve ehemmiyeti :
Kanun teklifinin şümulüne giren su ürünleri, nebati ve hayvani olmak üzere iki kategoride
mütalâa edilmektedir.
Nebati su ürünleri : Alklar ve yosunlar başta olmak üzere çeşitli nebatlar bu sınıfa dâhildir.
Bunların, balıkların en mühim gıdalarından biri olan mikroskobik nebati planktonlara kadar
inen muhtelif cins ve türleri vardır. Denizlerden elde edilen nebat ve nebati mahsullerden sanayi
ve tıpta çeşitli maddeler imal veya istihsal olunmaktadır. Alklardan iyod ve müştakları istihsali,
bâzı deniz nebatları ve yosunlardan ip, halat, kumaş, ve sair imalât oldukça geniş bir sanayi mev
zuu teşkil etmektedir.
Diğer taraftan iç sularda ve bilhassa göllerde yetişmekte olan saz ve kamış gibi elyaflı nebat
ların küçük sanat ve sanayi kollarının bir iptidai maddesi olarak memleket ekonomisi bakımından
taşıdığı kıymete de işaret etmek yerinde olur.
Nebati su ürünlerinin istifade sahası halen hayvani su ürünlerininkine nazaran mahdudolmakla beraber, İkinci Dünya Harbinden sonra yapılmaya başlanan araştırmalar bu kategoriye
mensup ürünlerin ilerde büyük bir ehemmiyet kazanacağını göstermektedir. Denizlerden gıda mad
desi olarak kullanılmaya müsait nebatlar istihsali, meselâ; bütün gıda unsurlarını ihtiva eden
Alk türleri elde edilmesi gibi istikbale ait insan gıdası problemini hal yolunda, ileri denizci mem
leketler lâboratuvarlarmda yapılan araştırmalar, bu alanda beslenen ümitleri günden güne kuv
vetlendiren gelişmeler arz etmektedir.
Hayvani su ürünleri :
A) Besin maddesi olarak ehemmiyeti : Su ürünlerinin ikinci ve halen en büyük ehemmiyeti
taşıyan kategorisini, hayvani su ürünleri teşkil etmektedir. Başta balıklar olmak üzere bir kül
halinde hayvani su ürünleri, her şeyden evvel insanların başlıca gıda maddelerinden biridir. Bu
ürünlerin gıda maddesi olarak haiz oldukları yüksek değer, dünya gıda maddeleri arasında nok
sanlığı en çok hissedilen hayvani menşeli proteinli besin maddeleri ihtiyacını karşılama y ö n ü n ü n
büyük bir ehemmiyet taşır.
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Hayvani su ürünlerinden doğrudan doğruya ve (bilhassa taze olarak istihlâk şekli başta olmak
üzere, muhtelif tarzlarda faydalanılmaktadır. Dondurulmuş, konserve veya yarı konserve edilmiş
balık ve 'emsali su ürünleriyle muhtelif balıkların siyah, kırmızı veya sarı havyar, tarama ve mum
lu şekilde piyasaya arz edilen yumurtalarından başka karides, İstakoz, böcek, kerevides, yengeç,
midye, istiridye ve benzerleri ile su kaplumbağaları, deniz kestanesi, ahtapot... ilh. Besin değeri
çok yüksek gıda maddelermdendir.
B) Diğer kullanış yerleri: Balina, kaşalot, morina, yunus gibi muhtelif deniz hayvanlarından
yağ istihsali ve tıpta, debagatta, boya, vernik, sabun ve diğer temizleyici maddeler, muşamba ima
lâtı ve sair yerlerde kullanılan bu yağların kıymetlendirilmesi geniş sanayi şubeleri meydana ge
tirmiştir. Gıda maddesi olarak veya başka şekillerde faıydalanılamıyan balıklardan ve balık artık
larından imal edilen balık unları hayvan yemi ve gübre olarak değerlendirilmektedir. Bâzı balık
lanın derileri muhtelif maddelerin imalinde kullanılmaktadır. İstiridyelerden çıkarılan tabiî inci
nin şöhreti pek mâruftur. Bunun gibi kültür incileri de süs malzemesi olarak geniş ölçüde kulla
nılmaktadır. Deniz hayvanları kaJbuklarından elde edilen sedeflerin düğme ve emsali maddeler ve
süs eşyası olarak imalât sahası geniştir. Bâzı balıkların pullan birtakım muamelelere tabi tutula
rak hunlardan suni çiçekler yapılmaktadır. Tıpta temizlik işlerinde, 'boyacılık, şapkacılık ve çini
cilik gibi sanayi şubelerinde kullanılan süngerler ve mercanlardan yapılan süs eşyaları kayda de
ğer. Ayrıca 'balık ve emsali su ürünlerinin soğuk muhafaza, dondurma, kurutma veya tütsülenme
sine, konserve imalâtına mütaallik sanayi ile bu sanayiin ve su ürünleri avcılığının gerektirdiği
av ve nakliyat gemileri, soğuk vagon ve kamyonlar, çeşitli ağlar, sepetler, oltalar, balık arama ci
hazlar, muhtelif konserve kaıbları ve sair balıkçüık malzeme ve teçhizatı saınayii de göz önüne alı
nacak olursa hayvani su ürünlerinin gerek gıda maddesi olarak istihlâki, gerekse bu maddelerin ge
rektirdiği istihsal ve sanayi faaliyetlerinin genişliği ve yarattığı iş hacminin büyüklüğü hakkında
bir fikir edinilmiş olur.
II - Sularımızın su ürünleri bakımından verimliliği :
A) Deniz sahalarımız: Memleketimizin su ürünleri müstahsili olma vasfı, haiz olduğu jeografik ve hidrobiyolojik şart ve imkânların tabiî bir neticesidir.. Bu şart ve imkânların 'başında şüphe
siz Anadolu ve Trakya yanmaclalarını üç taraftan çeviren uzun (bir sahil hattına mâlik olmamız
gelmektedir. Sahil hattı uzunluğunun ehemmiyeti bu hattın dayandığı deniz ve kıta sahanlığının
su ürünleri yönünden zenginliğine göre değişir. Birdenbire derinleşen ve denizi besin maddele
rince fakir olan sahiller gerek su ürünleri verimi, gerekse istihsali bakımından daha az önemlidir
ler. 7.120 kilometre uzunluğunda olan sahillerimizin kenarladığı denizler, Akdeniz havzası memle
ketlerinden hiçbirine nasibolmıyan bir su ürünleri verimliliğine sahiptir. Genel olarak Akdeniz, faz
la tuz kesafeti ve vüsatine nazaran içine dökülen akar suların azlığı gibi sebepler dolayısiyle fazla
mahsuldar bir deniz olmadığı halde daha müsait bir su ürünleri kaynağı olan Karadenizden Mar
mara yoliyle gelen akıntı ve balık göçlerinin ve Trakya ve Anadolu nelhirlerinin döktüğü besin
maddelerinin tesiriyle verimlenen Ege Denizıi, sahillerimizde teşkil ettiği mütaaddit körfez ve koy
larla Batı sulanmızda zengin biyolojik kaynaklar meydana getirmiştir. Ege karasularımızın ve
rimliliğinin bir sebebi de bu suların yatağını tenkil 'eden sahalann, denizlerde hayatın idamesine
imkân veren hava ve ziyam nüfuzuna ve dip balıkçılığının icrasına daha müsaidolaeak şekilde sığve birçok yerlerde deniz dibinin düz olmasıdır.
Kuzey sahillerimizi sınırlıyan Karadenizin hidrobiyolojik verimliliği, bu denize dökülen büyük
akar suların getirdiği besin maddelerinin zenginliğinden ve sulann deniz suyunda 'hâsıl ettiği mu
tedil emlâh kesafetinden ve demiz sahasının mâruz bulunduğu Kuzey rüzgârlarından husule gelen
fazla dalgalanma neticesi sulannın bol oksijen ihtiva etmesinden ileri gelmektedir.
Boğazlarla bunlar arasındaki Marmara iç denizinin ise, değişik jeolojik teşekkülâta mâlik bu
lunmaları neticesi olarak mahsullerine kaynak ve beslenme sabası temin etmek bakımından birbi
rini tamamlıyan Ak Deniz ve Kara Denizin karşılıklı balık göçlerine geçit teşkil etmek suretiyle her
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iki denizin biyolojik mahsullerini ayağımıza kadar getirerek istifademize arz eden birer tabiî dal
yan mesab esindedirler.
Sadece balık olarak Türk sularında 250 cins ve t ü r tesbit edildiği nazara alınacak olursa, mem
leketimizin su ürünleri kaynaklarının zenginliği hakkında bir fikir edinilmiş olur. Şüphesiz bu ra
kam daha çok ilmî 'bakımdan ehemmiyeti haizdir. Bununla beraber gerek mahallî ve yurtiçi istih
lâk, gerekse aynı zamanda ihracat bakımından ehemmiyet taşıyan deniz ve tatlı su (balıklarımı
zın envai birçok balıkçı memleketlerinkine nazaran hayli kabarıktır. Torik, palamut, orkinos,
kılıç, uskumru, sardalya, istavrit, hamsi, kolyoz, kalkan gibi Milletlerarası mâruf deniz balıkları
mız, karides, İstakoz, (böcek, midye ve deniz kaplumbağası gibi deniz hayvanlarımız ve balık yu
murtalarımız aynı zamanda ihraç mallarımız arasındadır. Levrek, kefal, (barbunya, tekir, lüfer, çi
pura, izmarit, gelincik, karagöz, kırlangıç, mercan, sirtarit, dil, pişi, kaya gibi diğer deniz balıkla
rımız mahallen ve yurt içinde istihlâk edilen tanınmış ve kıymetli su ürünlerimizdendir. En çok
Karadeniz'de avlanan yunustan daha ziyade 'bir ihraç metaı oları sınai balıkyağı istihsal olunmak
tadır.
B) Tatlısu sahalarımız: Memleketimizde irili ufaklı 60 kadar tabiî göl mevcudolup 'bunların 30
unda balık avcılığı yapılmakta geride kalanların takriben yarısında da balıkçılık yapılabileceği
taihımin olunmaktadır. Diğer taraftan sayılan gittikçe artmakta olan baraj gölleri de yeni ve mühim
balıkçılık sahaları meydana getirmektedir. Akar sularımızdan Sakarya, Kızılırmak, Yeşilırmak ne
hirlerinde ve (bilhassa bunlann mansaplarında avlanan Mersin cinsi balıklardan mâruf ve değerli
siyalh havyar elde edilmektedir. Meriç. Gediz, Büyük ve Küçük Menderes, Seyhan, Ceyhan, Dicle,
Fırat nehirlerinde ve hemen hemen diğer bütün nehir, ırmak, çay ve derelerde az - çok balıkçılık
yapılmaktadır. Van gölü ile (bu göle dökülen çaylarda ve mansarplannda yapılan avcılık mahallî
istihlâk yönünden ehemmiyetlidir. Göllerle Karadeniz'e dökülenler dışında kalan 'akarsulardan el
de edilen su ürünlerinin başlıealan sazan başta ol: lak üzere Yayın, Turna, Yılan, Sudak, Kefal ba
lıklan ile s a n ve kara balıklardır. Doğu ve Kuzey bölgelerimizin yüksek rakımlı göl ve akarsularmda nefaısetiyle meşhur alaibalık yetişmektedir. Van gölü ile bu göle dökülen çaylann mansaplannda inci (balığı vardır. Tatlısu (balıklarımızdan Sazan, Turna, Yılan ve Sudak balıklan ile Mer
sin cinsi balıklardan elde edilen siyah havyar, Sazan balığından elde olunan kırmızı havyar ve Kee
ı\ (balıklanndan elde edilen mumlu yumurta az miktarda'dış memleketlere de ihraç olunmakta
dır.
III - Su ürünleri istihsalimiz ve dünya istihsali 'cindeki yerimiz :
(Bu kısımdaki rakamlar İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi raporundan ve FAO
den çıkarılmıştır.)
A)
tir :

istatistiklerin

Türkiye su ürünleri istihsalinin 1950 - 1960 yılları arasındaki seyri aşağıda gösterilmiş

Yıllar

Deniz ürünleri
istihsali (Ton)

Tatlısu balıkları
istihsali (Ton)

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960

85 000
83 500
77 200
77 100
109 400
91 500
122 600
98 200
85 800
89 800
69 000

15 000
26 500
23 000
25 400
10 000
20 000
16 900
18 500
15 500
6 900
5 200
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Yekûn
istihsal (Tor
100 000
110 000
100 200
102 500
119 400
111 500
139 500
116 700
101 300
96 700
74 200
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Su ürünleri istihsali bakımından Türkiye Karadeniz, İstanbul, Marmara, Ege ve Akdeniz ol
mak üzere 5 bölgeye ayrılır. Yukardaki istihsal rakamlarının ortalamasına göre umumi istihsalin
% 56,5 u Karadeniz, % 29,2 si istanbul, % 9,5 u Marmara, % 2,5 u Ege ve % 2,3 ü Akdeniz böl
gesinden sağlanmaktadır.
Denizlerdeki istihsalin büyük kısmını torik, palamut, istavrit, uskumru ve hamsi balığı teşkil
etmekte olup yıllık istihsal tahavvüllerinc bu 5 balık cinsi müessir olmaktadır.
Tatlısu balıkları istihsalinde sazan, turna, kefal, kızılkanat ve yayın balıkları ekseriyeti teşkil
etmektedir.
1955 - 1959 yılları ortalamasına göre 113 100 tonluk istihsali ile Türkiye, 31 336 000 tondan
ibaret dünya istihsalinin % 0,3 ünü sağlamak suretiyle 191 müstahsil memleket arasında 37 nci
sırayı işgal etmektedir.
1959 yılı rakamlarına göre Türkiye'de zamanının tamamını balıkçılıkla geçiren 19 500 ve zama
nının bir kısmını balıkçılıkla geçiren 5 400 ve süngercilikle uğraşan 1 000 olmak üzere 25 900 su
ürünleri müstahsili mevcuttur. Su ürünleri istihsalinde kullanılan teknelerin sayısı 1 783 ü motorlu
olmak üzere 6 283 adede baliğ olmaktadır. 1948 yılma nazaran umumi tekne tonajında % 79 nisbetinde bir artış vukubulmuştur.
1953 yılma nazaran balıkçı personelindeki artış ise % 12 dir.
Bir balıkçıya isabet eden yıllık istihsal 5 ton raddesinde olup diğer memleketlerdeki randımana
nazaran düşüktür. Aşağıdaki cetvel bu hususta bir fikir vermektedir :

Memleketler

Bir balıkçıya isabet eden
yıllık istihsal
(Ton)

Türkiye
İspanya
Fransa
irlanda
Portekiz
Isvec
Norveç

Bir balıkçıya isabet eden
yıllık istihsal
(Ton)

Memleketler

28
40
41
52
64
99

Belçika
Danimarka
ingiltere
Holânda
Batı - Almanya
irlanda

5
9
10
11
11
20
27

IV - Su ürünleri istihlâk, srnvayü ve ihracatımız :
Memleket istihlâki, avlanan miktara göre değişiklik arz etmek üzere 60 - 110 bin ton arasında
olup, taze istihlâk ekseriyeti teşkil etmektedir.
Taze balık
Tuzlu, kuru
istihlâki
balık istihlâki Konserve istihlâki istihlâk yekûnu
Bin ton
Bin ton
Yıllar
Bin ton %
Bin ton %
%
%
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
Ortalama

62,1
76,2
62,9
81,0
73,1
78,8
65,4
57,9
69,6

70
73
72
75
79
92
73
92
77

25,5
25,6
23,9
26,3
18,8
5,0
23,2
4,4
19,1
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29
25
27
24
20
6
26
7
21

1,4
2,2
1,1
1,2
2,4
1,2
0,5
0,4
1

1

1
2
1
1
2
1
1
1
2
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89,0
104,0
87;9
108,5
86,2
93,1
89,1
62,7
90,0

100
100
100
100
100
100
100
100
.100
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Yapılan tahminlere göre, memleketimizde halen nüfus başına su mahsulleri istihlâki yılda 2 - 3
kilo arasındadır.
Memleketler
1938
1948
1958
Memleketler
1938
1948
1958
Türkiye
Avusturya
Belçika
Danimarka
Fransa
Batı - Almanya
Yunanistan
İzlanda
irlanda
İtalya

1,0
1,5
12,0
10,0
9,3
18,6
6,6
90,0
5,7
6,7

1,0
2,3
13,2
15,0
9,1
24,5
—
95,0
5,0
4,4

3,5
3,1
12,6
12,0
11,9
17,9
12,1
100,0
6,4
7,9

15,6
—
28,0
—
17,4
1,5
11,8
—
5,2
5,0

Holânda
Norveç
Portekiz
İspanya
İsveç
İsviçre
İngiltere
Yugoslavya
Kanada
A. B. D.

19,9
—
25,7
17,5
17,1
—
14,1
—
5,8
5,0

13,7
93,0
32,1
19,7
17,6
3,0
10,3
1,0
6,1
4,7

Filhakika 1923 senesinden 1960 senesine kadar balık ihracatımızın 2 - 25 000 ton arasında de
ğiştiği, en yüksek seviyenin 1940 ve 1956 yıllarında sağlanabildiği, 1931 - 1936 - 1949, 1954 - 1958,
1960 - 1961 yıllarında ihracatın 5 000 tonun üstünde diğer yıllarda ise bu seviyenin altında seyret
tiği müşahede edilmektedir. En yüksek taze balık ihracatı 1956 yılında 23 220 ton ve işlenmiş balık
(konserveler hariç) ihracatı da 1944 yılında 5 771 ton olarak yapılmıştır. 1947 yılından sonra
işlenmiş balık ihracatında bariz bir azalma görülmektedir.
Balık ihracatının bu durumu, ihracatın muhacir balıklara inhisar etmesinden ve bu sınıfa giren
balıkların da her yıl, Türk balıkçılarının avlandıkları mmtakalarda aynı miktarda av vermesinden
ileri gelmektedir.
İhracatın büyük kısmını, taze ve dondurulmuş balıklar, bilhassa uskumru, palamut, torik ve
orkinos teşkil etmekte, işlenmiş balık ihracatı ise mahdut miktarlarda yapılabilmektedir. İskende
run bölgesinden vâki ihracat istisna edilirse, umumiyetle beyaz etli dip balıkları memleket dâhilin
de istihlâk edilmekte olup gerek fiyat, gerekse av miktarları bakımından ihracata elverişli değildir.

Cinsi

ortalaması
ton
%

1928
ton

1938
ton

1948
ton

1956
ton

1961
ton

Taze balık
Tuzlu kuru balık

82,5
8,7

0 089
858

1 027 12 276
1 962 2 335

4 402 23 220
1* 178
819

Balık yekûnu
Kışriye ve naime
Havyar
Konserve
Balık yağı
Sünger

91,2
1,9
0,1
0,8
5,8
0,2

8 947
196
13
79
563
18

2 989 14 611
39
46
62
21
9
1
255
713
123
l!

5 580 24 039 10 979
15
1 565
283
6
4
3
251
104
113
293
52
80
39
10
29

100,0

9 806

3 362

6 184 24 520

Umumi yekûn

15 408

10 188
791

12 741

Taze ve dondurulmuş balık ihracatının büyük kısmı İtalya ve Yugoslavya'ya müteveccih olup
konserve imalâtında kullanılmaktadır. Tuzlır balık alıcılarının başında ise Yunanistan ile Bulgaris
tan gelmektedir. Son yıllarda artış kaydeden naime ve kışriyelerin büyük kısmını, karides ile deniz
kaplumbağası teşkil etmekte ve karidesler A. B. Devletlerine ihracedilmektedir.
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Su ürünleri ihracatının umumi ihracatımızdaki yeri şöyledir

Yıllar
1951
1C52
19:3
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Su ürünleri
Umumi
ihracat
ihracatı
1 000 T.L. 1 000 T.L.

1
1

1
3

879 429
076 158
108 971
937 787
877 370
853 972
966 608
692 258
990 636
727 168
120 573

4 494
4 922
4 154
5 730
11 335
15 277
13 182
7 951
4 604
18 060
29 624

Umumi
ihracatta su
ürünlerinin
hissesi
binde

5.1
4.6
3.7
6.1
12.9
17.9
13.6
11.4

4.6
10.5

9.5

1955 - 1959 yılları vasatisine göre; 30.757 000 tonluk su ürünleri ihracatını tahakkuk ettirmiş
olan 84 memleket arasında Türkiye, vasati 14 000 tonluk (% 0,2)
ihracatı ile 25 nci sırayı işgal
etmektedir.
V - Cari mevzuat :
Su ürünleri ve istihsali şümulüne giren işler, hususiyetleri icabı, ayrı mevzuatla sevk ve idare
edilmektedir. Birçok müstahsil memleketlerde bu hususta muhtelif kanunlar tedvin edilmiştir.
Memleketimizde ise bu işler 18 Sefer 1299, Rumî 27 Aralık 1297 tarihinde yani 1881 senesinde Mu
harrem Kararnamesinin bir neticesi olarak kurulan Düyunu Umumiye İdaresince elkonulan Dev
let gelirlerini sağlamak gayesiyle yürürlüğe konulmuş olan Zabıtai Saydiye Nizamnamesi ile idare
olunmaktadır. Zaman zaman bâzı tadil ve ilâvelere uğramış olmakla beraber, bunlar memleketin
iktisadi ihtiyaçlarını karşılıyamamıştır. Bu nizamname hükümleriyle bugünkü modern balıkçılık
ve süngercilik işlerinin idmesine imkân bulunmamaktadır.
" Su ürünleri alanında müstasılların kredilendirilmesi için T. C. Ziraat Bankası Kanununa ek
olarak çıkartılmış 6118 sayılı bir Kanun ile İkinci Dünya Harbi sırasında olağanüstü hallerde
Devletin bünyesini İktisat ve Millî Savunma bakımından takviye maksadiyle Millî Korunma Ka
nununun 6 ncı maddesine dayanılarak kurulan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünün teşki
line dair K/871 sayılı Koordinasyon kararı ve bununla ilgili 79 sayılı kanun hükümlerinin mevcudiyyetine de işaret etmek lâzımdır. Ancak, bunlar su ürünleri problemlerinden bir kısmını halle
matuf tedbirler olmak itibariyle bu konudaki hükümlerde de değişiklik yapılması zarureti kendini
hissettirmektedir.
VI. - Türkiye'de

mevcut su ürünleri teşkilâtı :

Memletimizde su ürünleri sahasında mevcudolau resmî teşkil T. . şu akilde sıra1 ma'
dür :
Ticaret Bakanlığı (Su Ürünleri ve Avcılığı îtleri Müdürlü £ü)
Maliye Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
,
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
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Tarım Bakanlığı
Sanayi Bakanlığı
E t ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Etibank Genel Müdürlüğü
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma EnstillL
Mahallî belediyeler
Hükümetin su ürünleri politikasının yürütülmesi görevi Ticaret Bakanlığına tevdi edilmiş
tir. Bakanlık bünyesinde bu işlerle Su ürünleri ve Avcılığı Müdürlüğü ve kısmen de Teşkilât
landırma Genel Müdürlüğü meşgul olmaktadır.
Maliye Bakanlığı, Türkiye'deki iç suların, dalyan ve voli yerlerinin kiraya verilmesi işleriyle
uğraşmaktadır.
Ulaştırma Bakanlığı, deniz ticareti, deniz seyrüseferi, can ve mal emniyeti, deniz iş hukuku,
gemi adamları yönlerinden su ürünleri sah asiyle alâkalanmaktadır.
Sa*lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince gıda maddesi ola
rak su ürünlerinin kontrolü ile görevlidir.
Tarım Bakanlığı, su ürünlerinin veteriner hekimlikle alâkalı işleriyle iştigal etmekte, ormanların,
sulama tesislerinin korunması bakımından buralardaki su ürünleri istihsali ile alâkalanmaktadır.
Sanayi Bakanlığı, su ürünleri sanayiinin kurulması, işlemesi, gelişmesi konulan bakımından
ilgilidir.
Et ve Balık Kurumu Ticaret Bakanlığı t a r a r d a n çizilecek, Hükümetin balıkçılık politikası
nın işletmecilik ('avcılık hariç), arastınma ve marketing kısmında görev almış bulunmaktadır. An
cak kurum halen araştırma faaliyetlerini tatil etmiştir.
T. C. Ziraat Bankası, 6118 sayılı Kanunla su ürünleri müstahsili arma ve kooperatiflerine kredi vermekle görevlendirilmiştir.
]"WW, Su İsleri Genel Müdürlfipii ha rai göllerinde balık üretilmesi ve bu göllerin su ürünleH is+^«jalinın kirava verilmesi islerîvle meşgul olmaktadır.
Etibank Genel Müdürlüğü, kendisine ait Sarıyar Barajında su ürünleri istihsalini kiraya ver
mektedir.
Hidrobiyoloji Enstitüsü, Ticaret Bakanlığından "ördüğü maddi yardımla su ürünleri sahasında
biyolojik araştırmalar yapmakta, göl ve barajlarda balık üretilmesi mevzuunda çalışmakta
dır.
Mahallî belediyeler, tesis ettikleri balıkhanelerde su ürünleri alım - satım işlerine nezaret et
mekte, sağlık bakımından gerekli muayene ve kontrolları yapmaktadırlar.
özel sektör tarafından kurulmuş olan teşkilâta gelince; halen bu sektör tarafından kurulmuş
olan 32 balıkçılık kooperatifi faaliyette bulunmaktadır. Bu kooperatiflere
kayıtlı ortak sayısı
1 713 kişiden ibarettir. Kooperatiflerden yarısından fazlası faaliyetlerini zararla kapatmış
durumdadır. Kooperatiflerden 6 tanesi İstanbul, 5 tanesi Trabzon, 3 tanesi Samsun, 3 tanesi Rize,
3 tanesi Giresun, 2 şer tanesi İzmir, Balıkesir, 4 tanesi Sinop ve 1 er tanesi de Antalya, Aydın,
Hatay ve Ordu illerimizdedir.
özel sektörün ayrıca dernek olarak kurulmuş 4 teşkilâtı daha vardır.
Bu sektörün kurduğu ticaret işleri hakkında belirli bir malûmat mevcut değildir.
Ticaret Bakanlığında su ürünleriyle uğraşan müdürlüğün personeli 5 kişiden ibarettir. Resmî
sektörün su ürünlerinin bâzı kısımları ile kendi zaviyelerinden ilgilenmekte olmaları ve bunlar arasın
da her hangi bir işbirliği ve beraberliği kurulamamış olması, su ürünleri alanındaki çalışmaları da
ğınık ve verimsiz bir hale sokmaktadır.
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VII - Türkiye'nin su ürünleri ile ilgili bugünkü problemleri :
Memleketimiz, su ürünleri kaynaklarına sahibolmasına rağmen bunlardan lâyıkı veçhile istifade
edememektedir. Bu neticeyi doğuran sebepleri şöylece özetliyebiliriz :
A) Balıkçılığımızın göçücü, balıkları hedef tutan bir istihsal gayesi taşıması ve bunların peşin
den koşulmıyarak ayağımıza kadar gelmesinin beklenmesi her mevsim muntazam, istikrarlı ve
devamlı istihsal yapılmasına imkân vermemektedir.
B) Içsularda su ürünleri yetiştirilmesi, istihsali ve değerlendirilmesi, hem çok kifayetsiz
ve hem de fazlasiyle ihmal edilmiş durumdadır.
C) Birçok memleketlerin balıkçılık sahasında kalkınmalarına büyük ölçüde hizmet eden üret
me havuzları tesis ve işletilmesi memleketimizde henüz ele alınmamıştır.
D) İstihsal olunan su ürünlerinin değerlendirilmesine yetecek tesisler mevcut değildir.
E) Su ürünleri istihsalinde kullanılan tahripkâr istihsal usullerini bertaraf edecek özel mu
hafaza murakabe teşkilâtı kurulmamıştır.
F) Su ürünleri istihsal maliyetleri ve dolayısiyle satış fiyatları yüksektir.
G) Su ürünleri istihsalinde mal ve can emniyetini sağlıyacak barınak, liman, sigorta gibi
tedbirler gayrikâfi olup ıslah ve takviyeye muhtaçtır.
İT) Su ürünleri müstahsılları tam ve gerekli şekilde teşkilâtlanamamışlardır.
I) Su ürünleri işlerinin bir elden ve müessir bir şekilde idaresini sağlıyacak bünyede mer
kezî bir kamu organı mevcut değildir.
J ) Su ürünleri için çok lüzumlu olan hidrobiyolojik ve teknolojik araştırma ve etütleri sürat
ve kifayetle yapacak organlar bulunmamaktadır.
K) Su ürünleri sahası rizikolu ve az gelişmiş bir istihsal sahası olmasına mukabil gerekli hi
maye, teşvik ve geliştirme tedbirlerinden mahrumdur.
L) Su ürünleri sahasına kâfi derecede sermaye yatırımı olmamıştır.
M) Su ürünleri kredilerinin plasman, faiz, vâde ve teminat yönlerinden ıslahı gerekmektedir.
N) Tamamen sahil balıkçılığı karakterinde olan balıkçılığımız basit tekne, vasıta, teçhizat ve
malzeme ve bunlara inzımamen gelenek ve göreneklere dayanan, ilim ve teknikten mahrum me
totlarla çalışmaktadır.
•-..•-•. .•-;• ;•:• .- : ;Sj
O) Su ürünleri istihsalinde çalışan büyük kütle sosyal yardım ve sosyal güvenlik haklarından
faydalanmamakta ve dolayısiyle meslekine bağlanamamaktadır.
P) Su ürünleri sahasında çalışanlar meslekî eğitim ve kifayetli bir kültürden mahrumdur.
II) Halkımız kâfi derecede su ürünleri istihlâk etmemektedir. Halkın bilhassa balık yemeye
teşvik edilmesi ve bu konuda gerekli kolaylık ve imkânların sağlanması lâzımdır.
S) Fonksiyonları itibariyle birer balık borsası olan balıkhaneler, en iptidai tesisat ve usuller
le gayrisıhhi şartlar altında çalıştırılmaktadır.
T) Perakende balık saıtan mağazalar sıhhi ve fennî tesisata malik değildir.
VIII - Kanım teklifinin anahatları :
Hazırlanmış olan Su ürünleri kanunu teklifi 5 Yıllık Kalkınma Planındaki; istihsalin 3 mis
line çıkarılması ve 295,3 milyon liralık yatırım yapılması anahedeflcrine ulaşmak için istihsalle
paralel olarak istihlâk ve ihracatı artırmak, su ürünleri istihsalini güvenilir ve kazançlı bir çalış
ma kolu haline getirmek maksadını gütmektedir.
IX - Kanım teklifinin maddelerinin gerekçesi :
1. Teklifin 1 nci maddesi hükmü ile deniz ve içsulardaki su ürünleri istihsâlinin bu kanun
hükümlerine tabi olacağı belirtilmektedir. Türk karasularında veya beynelmilel sularda yapılmış
olan istihsal genel olarak kanunun şümulü içine girmektedir. Dış sulardaki avlardan elde edilen
mahsuller de içsulardan elde edilen mahsuller rejimine tabi tutulmuştur.
2. Teklifin 2 nci maddesinde bâzı önemli tariflere yer verilmiştir.
Su ürünleri : Deniz ve içsularda bulunan nebat ve hayvanlar ile bu hayvanların yumurtala
rından ibaret olarak kabul edilmiştir. Bu tarif en iptidai nebat ve hayvanlardan en mütekâmil
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nebat ve hayvanlara kadar bütün cins, nevi ve çeşitleri kapsamaktadır. Tarifte sadece canlı var
lıklar derpiş edilmiştir. Sulardaki cansız şeyler, meselâ kum, çakıl, taş, deniz hayvanı kabukları,
tuz, madenî emlâh, batıklar, hayvan leşleri su ürünleri tarifi dışında kalmaktadır. Tarifin şümu
lünü tesbit ederken bir ayırım yapmak zarureti hissedilmiştir. Bilindiği üzere bâzı hayvanlar var
dır ki hem sularda hem de karalarda yaşarlar. Bu hayvanlar hayatlarım esas itibariyle sularda
geçiriyor ve arızî olarak karaya çıkıyorlarsa su ürünleri tarifine girerler. Bunun aksine esas iti
bariyle karada yaşayıp da arızî olarak sulara giren hayvanlar tarif dışında kalmaktadır. İki ta
raflı hayat süren hayvanların bir kısmı av hayvanıdır. Meselâ yabani ördek, yabani kaz, martı,
pelikan gibi kuşlar, kunduz, susamuru, porsuk gibi hayvanlar. Bunların avlanması ayrı bir niza
ma tâbi tutulduğundan Kara Avcılığı Kanunu şümulüne giren bu kabîl hayvanlar tarifin dışında
bırakılmışlardır.
Su ürünleri müstahsılları : Kanunda, deniz ve içsularda su ürünleri istihsal eden gerçek ve tü
zel kişiler gaye ve maksatları kasıt ve niyetleri ne olursa olsun su ürünleri müstahsili sayılmak
tadır. Bu işi meslek olarak veya arızî olarak yapmak farklı bir netice husule getirmemektedir.
Su ürünleri istihsali su ürünlerini bulundukları yerden almak, çıkarmak, yakalamak mânasmdadır. Su ürünlerini imha ve öldürmek fiilleri de istihsal mefhumu içinde kabul edilmek lâzım
dır.
Grenıiı : Kanunundaki gemi tarifi en geniş ve şümullü mânasiyle kullanılmıştır. Bu tarih Deniz
Ticareti Kanunundaki gemi tarifinden farklı olduğu gibi diğer deniz mevzuatımızdaki çeşitli ge
mi tariflerinden de daha geniştir.
3. Su ürünleri istihsalini bir düzene sokabilmek, bu düzeni bozmak istiyenleri takibedebilmek, su ürünleri istihsal sahasında çalışanların adedini ve durumunu öğrenamelk için tasarısının
3 ncü maddesiyle ruhsatname müessesesi ihdas olunmaktadır. Burada iki çeşit ruhsat derpiş
olunmuştur. Bunlardan birisi su ürünleri müstahsıllarmm gerçek veya tüzel kişileri adına almaya
mecbur oldukları ruhsatnameler ve diğeri de su ürünleri istihsalinde kullanılan gemiler için alı
nacak ruhsatnamelerdir. Ruhsatnameler Ticaret Bakanlığı tarafından veya Bakanlığın yetkili kı
lacağı mercilerden verilecektir. Bu konuda kolaylığı sağlamak amaciyle ruhsatname verme yetki
sinin mahallî teşkilâta tanınması imkânı derpiş olunmaktadır.
Ruhsat tezkerelerinin verilme şekilleri Ticaret Bakanlığınca
ayrıca düzenlenecektir.
Orman
bölgelerinde, sulama tesislerinin bulunduğu yerlerde ve DSÎ ye ait mmtakalarda bu sahaların
korunma ve muhafazasını temin için buralardaki istihsallerde orman veya Tarım Dairelerince ve
DSt ce ruhsatların ayrıca vizeye tabi tutulması esası kabul edilmiştir.
Bu maddede spor maksadiylc veya zati ihtiyacı için ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edecek
Türkler, yabancı turistler ve Türkiye'de oturan yabancılar ruhsat almak mükellefiyetinden ha
riç tutulmuşlardır. Ancak bu mükellefiyet dışında kalma, maddede belirtilen maksat ve durum
lara inhisar ettirilmiştir. Kanundaki şartlar dışına çıkarak ruhsatnamesiz istihsal yapma keyfiyeti
bir suç olarak kabul olunmuş ve ona göre ceza konulmuştur.
4. Teklifin 4 ncü maddesinde, Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiye
tinde bulunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan dalyan ve voli yerleri ile içsularm
kiralanması meselesi ele alınmıştır. Bugüne kadar cari tatbikatta; bu yerler Maliye Bakanlığı ve
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilmekte idi. Prensibolarak, Devlete ait
su ürünleri istihsal yerlerinin tek elden idaresi kabul edilmiş ve bu anafikir Beş Yıllık Kalkınma
Plânında da yer almıştır.
Maddede zikredilen yerlerin işletme usul ve esasları hakkında Su Ürünleri Genel (Müdürlüğü
Kuruluş Kanununda gerekli hükümler sevk edilmiştir. Burada sadece kiralama prensipleri tâyin
olunmaktadır. Teklifi ile kira müddetleri istikrarlı ve emniyetli bir işletmeye imkân vermek maksadiyle 20 seneye çıkaırılıınalklta'dır. Ayrıca üretme 'havuzlarında su ürünleri yetiştirme müddeti na
zara alınarak istisnaen 'bu müddet 30 seneye de 'erkarılabilecektir.
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Maddedeki kiralama hükümleri her şekli ile Evkafın idare ve nezaretinde bulunan Vakıflar ve
ya Kamu İktisadi Teşebbüslerine, Orman Genel Müdürlüğü, Toprak - Su Genel Müdürlüğü gibi
Dairelere ve Mahallî İdarelere ait su ürünleri istihsal yerlerine şâmil değildir. Ancak bu gibi
yerler hakkında Su Ürünleri Kanununun diğer alâkalı hükümlerinin uygulanacağı tabiîdir.
5. 'Bu madde hükmü ile kamu tüzel kişilerine ait istihsal yerlerinde su ürünleri istihsaline
tesir icra edecek değişikliklerin hir nizama bağlanması derpiş olunmaktadır.
6. Altıncı maddede, baraj ve suni göllerde verimli 'bir su ürünleri istihsali yapılabilmesini
temin için bu ıgibi yerlerde önceden bâzı teknik ve ilmî tedbirler alınması gerektiğinden !bu hu
sus düzenlenmektedir.
7. Yedinci madde sulama ve enerji istihsali gibi
maksatlarla içsularm kullanılmasında su
ürünlerine zarar vermeme prensibini gözetmektedir.
8. 'Teklifin 8 nci maddesinde, 4 ncü maddede bahsi geçen kanun tüzel kişilerine ait istihsal
yerlerinin sınırlandırılması ve bu sınırlandırma keyfiyetinin tes'blt ve ilânı için hüküm sevk edil
miştir. Bugünkü Medeni Kanun hükümlerine göre bu gibi yerler üzerinde mülkiyet hakkı tesis
edilememekte olduğundan buralarının belli sahalar olarak teshit ve tâyin edilebilmesi için mad
dede derpiş olunan 'şekilde bir sınırlandırma usulü kabul olunmuştur.
9. Bu madde ile yeniden kurulacak veya tabiat hâdiseleri ve şartları neticesi kendiliğinden
meydana gelecek istihsal yerlerinde de 8 nci madde esaslarının uygulanması kabul olunmaktadır.
10. 10 ncu madde kamu tüzel kişilerine ait dalyanlardan .zaruri ahvalde 'geçit hakkı verilmesi
esası derpiş 'olunmaktadır. Bâzı dalyanlarda ve ezcümle Köyceğiz dalyanında arıcılıkla iştigal
eden 'bir zümrenin izaman zaman dalyandan geçmek mecburiyetinde »bulunuşu nazarı dikkate alın
mak suretiyle bu madde hükmü sevk edilmiştir. Oeçişe ait şartlar Ticaret Bakanlığınca tesbit ve
ilân olunacaktır.
11. Dalyan civarındaki voli yerlerinden faydalanma konusunu tanzim eden bu madde bugün
meriyette bulunan Zabıtai Saydiye Nizamnamesine ek 820 sayılı Kanunun 2 nci maddesinden bâ
zı ufak değişikliklerle aynen alınmıştır.
12. Medeni Kanunun meriyete girmesinden evvel özel mülkiyet mevzuu olarak tapuya tescil
edilmiş bulunan dalyan ve voli yerlerine ait aynî hakların mahfuz olduğu 12 nci maddede de be
lirtilmektedir. Yine bu maddede bu gibi yerlerin olağanüstü hallerdeki inkıtalar haricolmak üzere
5 sene devamlı olarak işletilmemesi veya terk edilmesi hallerinde umumi hükümler dairesinde kamulaştırılabilmesi imkânı derpiş olunmuştur. Bugün 820 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince
bu gibi yerler 3 senelik müddetin hitamında bilâbeelel Hazineye intikal etmektedir. Bu hüküm
Anayasamız muvacehesinde kabili tatbik görülmediğinden yukardaki şekle ifrağ olunmuştur.
13. Teklifin 12 nci maddesinde, üretme havuzlarına ait hüküm gösterilmektedir. Üretme
havuzu konusu son zamanlarda büy^k ehemmiyet kazanmıştır. Kaliteli, devamlı ve bol mahsul
elde etmek için su ürünlerinin üretme havuzları denilen tesislerde suni olarak yetiştirilmesi işi
birçok memleketlerde ele alınmıştır. Bu saha memleketimiz için de ümit verici görülmektedir.
Gerek karada kurulacak ve gerekse deniz ve iç sularda yapılacak üretme tesislerinde kıymetli
balıklar ile İstakoz, istiridye gibi kışriyeler iyi bir şekilde yetiştirilebilecektir. Üretme havuzla
rının faydalarına mukabil nizapı altına alınmaması halinde zararlı neticeleri de olabileceği göz
önünde tutularak bu gibi yerler tesis edilmeden evvel gerekli plân ve projeler ile Ticaret Ba
kanlığına müracaat edilerek önmüsaade istihsali mecburi kılınmaktadır. Bakanlık sağlık, eko
nomi, düzen, ilim, teknik ve seyrüsefer bakımlarından mahzur bulunmıyan hallerde bu müsaade
yi verecektir.
14. Teklifin, 14 ncü maddesinde ilmî ve teknolojik araştırmaların yapılması konusunda üni
versiteler ve Ticaret Bakanlığı görev almaktadırlar. Çok önemli bir konu olan ve uzun müddet
li tetkikata ihtiyaç gösteren bu meselede ilim müesseselerinin çalışmalarından faydalanılması der
piş olunduğu gibi buna yardımcı ve bu çalışmaları tamamlayıcı mahiyette resmî sektör araştır
maları yapılması da nazara alınmıştır.
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15. Su ürünleri sahasında müstahsıllarm Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurmuş olduğu
kooperatiflerin büyük bir ekseriyetinin iyi işlemediği görülmektedir. Bu sahada bir reform
ihtiyacı hissedilmiştir. Ancak cebrî ve zecrî tedbirlerden kaçınılarak kooperatifleşmenin ihtiyari
bir şekilde ve fakat daha verimli neticeler verecek hükümler dairesinde yapılması düşünülmüş
ve su ürünleri müstahsıUarımn halen memleketimizde zirai sahada iyi neticeler vermiş olan 2834
sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatif
leri Kanununa göre teşkilâtlandırılması ve hususi isimlerle tesmiye edilmesi uygun görülmüştür.
Bilindiği üzere bu tip kooperatifler T. C. Ziraat Bankası ve Ticaret Bakanlığının himaye ve mu
rakabesi altındadır. Kooperatiflerin dürüst bir şekilde idare edilmesi ve gaye ve maksatlarına
ve ortaklarına yararlı faaliyetlerde bulunabilmesi için gerekli maddi yardımlar ve yol gösteri
cilik bu surette sağlanmış olmaktadır. Kooperatiflere sadece hakiki müstahsıllarm girme imkâ
nının mevcııdolması ve kooperatif mevzuunu teşkil eden konularda ticaret ve komüsyonculuk
yapanların da bu •müessasolore ortak olamamaları hakiki müstahsıldan mürekkep mütecanis bir teş
kilât kurulması imkânlarına yol açmaktadır. 2834 ve 2836 sayılı kanunlar ayrıca bu çeşit koo
peratiflere bâzı imtiyazlar ve muafiyetler tanımaktadır. Zikredilen kanunların hükümleri pren
sip itibariyle su ürünleri sahasına tatbik edilebilecek niteliktedir. Yalnız bunlara ait anamukavelenamelerin işin hususiyet ve icaplarına göre
yeniden
düzenlenmesi
lâzımgclmektedir.
Bu iş de T. C. Ziraat Bankası ile Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne vazife olarak verilmiştir.
1'6. Sn ürünleri ile ilgili eğitim ve öğretim hükümleri yer almıştır. Bu konudaki tamamla
yıcı hükümler Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kanun tasarısının ilgili maddesinde mevcuttur.
17. Bu maddede su ürünleri müstahsıUarımn kredi ihtiyacının Ticaret Bakanlığınca imkân
nisbetinde karşılanacağı ve bu işin bir tüzükle düzenleneceği tesbit olunmaktadır.
18. Su ürünleri neslini imha eden zararlı ve patlayıcı maddelerin kullanılması memnuiyeti konulmuştur. Buna mütenazır bir hüküm 721 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinde mev
cuttur. Burada biraz daha genişletilmek ve lüzumlu istisnalar konulmak suretiyle, formüle edil
miştir.
19. Su ürünlerine veya onları istihlâk edenlerin sağlığına veya istihsal malzemelerine zarar
verecek maddelerin sulara dökülmesi yasak edilmektedir. Bu maddelerin neler olacağı tüzüğün
de ayrıca gösterilecektir.
20. 20 nci maddede yabancıların su ürünleri istihsal etmek üzere Türk karasularına veya içsulara girmeleri ve bu sularda su ürünleri istihsal etmeleri yasak edilmektedir. Her memleket
karasularmdaki servetleri büyük bir titizlik ve hassasiyetle yabancılara karşı muhafaza etmek
tedir. Bâzı memleketler sırf yabancıların bu sulardan faydalanamamaları için karasularını 6 mi
le, 12 mile ve hattâ 200 mile çıkarmışlardır. Tasarıda da prensip itibariyle yabancıların suları
mızda istihsal yapmaları menedilmektedir. 1918 sayılı Kanunu tadil eden 6846 sayılı Kanun esa
sen bu fiilleri bugün için kaçakçılık addetmektedir. Ancak verilmekte olan cezaların asgari had
lerinin ağırlığı yanında dâvaların çok geç neticelenmesi insan hakları bakımından uygun görül
mediği gibi bu kabil suçların su ürünleri ile ilgili faaliyetleri düzenliyen bu kanunda yer alması
daha uygun görülmektedir. Keza 815 sayılı Kanunda da Türk karasularında Türk vatandaşı olmıyaniarın su ürünleri istihsali ayrıca menedilmiştir. Ancak yabancı turistler ve Türkiye'deki ya
bancıların spor ve zatî ihtiyaç içfın avlanmaları ve yabancıların etüt ve araştırma işlerinde çalış
maları hali, yasak dışında bırakılmış bulunmaktadır.
21. Bu maddede akarsularda su ürünlerinin ve bilhassa balıkların ıgelip 'geçmelerine engel
olacak şekilde manialar vücude getirilmesi yasağı vaz'edilmekte ve ibu gibi manialar kurulmak
istendiği takdirde evvelden Ticaret Bakanlığından müsaade istihsali lüzumu konulmaktadır.
22. Bu madde ile su ürünleri istihsaline ait umumi prensip, yasak ve tahditler hükme bağ
lanmaktadır. Maddenin «a» fıkrasında istihsal malzemeleriyle ilgili usul ve esaslar, mükellefiyet
ler, yasak ve tahditler, «b» fıkrasında ise su ürünlerinin büriyesiyle alâkalı usul ve esaslar ile yasak ve
tahditler derpiş edilmektedir. Bu maddedeki usul, esas, yasak, tahdit ve mükellefiyetlerin neler olM. Meclisi
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duğu ayrıca Tüzükle düzenlenecektir. Burada bilhassa bir noktayı belirtmek faydalı görülmektedir.
Birçok ahvalde avlanması yasak olan «su ürünlerinin, avlanması serbest olan su ürünlerinin istih
sali sırasında arızî olarak istihsal edilmeleri mümkünıdür. Bu takdirde istcnmiycrok ve oldc olmıyan
sebeplerle istihsal olunan bu su ürünlerinin genel olarak denize veya iç suya dökülerek satışa çıka
rılmaması veyahut muayyen marjlar dâhilinde kalmak şartiyle bu kabîl arızî istihsale müsamaha
olunması (hususları Tüzükte ayrıca belirtilecektir.
23. Bu maddede troll yani diğer deyimleriyle sürütme veya trata hakkında gerekli esaslar ko
nulmaktadır, troll usulü kontrolü, tahditli ve kararında yapıldığı takdirde dip balıkları istihsa
linde bolluk ve ucuzluk yaratan bir sistemdir. Buna mukabil kontrolsuz, açın ölçüde ve ınizamlara riayet edilmeksizin yapılacak troll avcılığının da o nisıbetto zararlı olacağında şüphe yoktur.
Bireefk ıbalık müstahsili memleketler, bâzı kayıtlarla troll avcılığına müsaade etmektedirler. Suiis
timal edilmeksizin yapılacak troll avcılığı, göçüeü balıkların istihsal mevsimi dışında kalan za
manlarda devamlı ve istikrarlı bir dip balıkçılığı .istihsaline imkân vermek suretiyle ekonomik
faydalar sağlar. Bugün cari olan Zabıtai Saydiye Nizamnamemizin 29 ucu maddesinde troll usu
lü Türk karasuları ile Boğazlar ve Marmara'da yasak .edilmiş buna mukabil karasuyu haricindeki
sahalarda serbest bırakılmıştır. Bununla Ibcraiber gerekli kontrol teşkilâtının movcudolmayışı ve
ayrıca troll avcılığına ait bir nizam kurulmamış olması muvacehesinde yasağa rağmen kaçak ola
rak trol yapıldığı görülmektedir.
Teklifte iki tip troll derpiş edilmiştir. Bunlardan birisi yukarıda izahı yapılan troll anlamın
da dip trolü olarak kabul ve isimlendirilen şekildir. Bu konuda gcrokli ilmî ve teknolojik araş
tırmalara ve tecrübelere istin adedilmek suretiyle 'bu çeşit istihsalin tabi olacağı usul ve esaslar Tü
zükle tanzim olunacaktır.
İkinci tip troll, orta su trollu olarak tesmiye edilmektedir. Bu trol diğeri gibi dibi taramak
suretiyle değil, suyun içinde veya suyun yüzüne yakın çekilmek suretiyle yapılmaktadır. Esas iti
bariyle diğer tip balık ağlarından mahiyetten bir farkı yoktur. Bu tip troll bilharraı görücü balık
lara kabili tatbiktir. Yabancı memleketlerde halen (kuillanıllımakta olmasına mukabil memleketimizde
henüz istimal cdilmcmelrtcdir. Orta su troUunun tabi olacağı esaslar 22 nci ınaddc hükümlerine
göre tâyin edilecektir. Ancak bu cins trollım dip trolü olarak kullanılmasını önleyici hükümler
do düşünülmüştür.
Üçüncü tip troll hem dip hem de orta su trav/lü olarak kullanılabilen kombine trolllardır.
Dip ve orta su ve kombine trolü için 22 nci maddenin son kısmında açıklanan ve arızî olarak
istihsal olunan su ürünleri hakkında yapılacak muamelelerde tanzim olunacaktır.
24. Bu madde, Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 20 nci maddesine benzer bir hüküm yer
almaktadır. İstihsali yasak olan ısu ürünlerinin, bu yasakların devamı müddetince satılması, nakli
ve imalâtta kullanılması da monedilmektedir. Yasakların tatbik edilebilmesi için böyle bir hükmün
konulmasına lüzum vardır. Burada derpiş edilen yasaklar umumiyetle herkesin kolaylıkla mutta
li olabileceği hususlara inhisar ettirilmiştir ki; bunlar da zamanlar mevsimler, cins, nevi, çeşit, iri
lik büyüklük, ağırlık (bakımından konulmuş bulunmaktadır.
Aynı maddenin son bendinde tasarının 18 ve 23 ncü maddelerine aykırı olarak istihsal edilen
su ürünleri için do nakil, satış ve imlât yasağı konulmaktadır. Ancak bu maddelerdeki yasaklar
hilâfına bir istihsal yapılmış olduğunu anlamak kolay kolay mümkün ola/mıyacağmdan bu madde
de kasd unsuruna yer verilmiş ve bilerek fiilin işlenmesinin mcnedilmesi cihetine gidilmiştir.
25. Balık ve emsali su mahsullerinin toptan satış yeri olan balıkhanelerin, gerek istihsalin ge
rekse satışın murakaıbosi bakımından büyük ehemmiyeti vardır. Bu maddede, balıkhanelerin tarifi
yapıldıktan sonra, (balıkhane tesis edilecek yerler için Ticaret Bakanlığımdan müsaade alınacağı
ve gerekli tetkikat yapıldıktan sonra o mahalde böyle bir balıkhane kurulması. uygun görüldü
ğü takdirde tesis plânının Bakanlıkça tasdik edileceği; balıkhanelerden alınacak ücretin, Ticaret
Bakanlığının muvafakati istihsal edilmek suretiyle satış bedelinin % 5 ini geçemiyeceği ifade
olunmaktadır.
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26. Bu madde ile su ürünleri satışlarının bir .nizam altına alınması esası konulmaktadır. Pren
sip itibariyle, istihsal .edilen ısu ürünlerinin hesnı müstahsil lehine değerlenmesi ve hem de mevzuat
yönünden kontrolünün yapılabilmesi için muayyen bir yerde topluca satışa arzı lüzumludur. Bu
sebepten sünger, alk, mercan ve diğer su nebatları haricoknak üzere istihsal edilen düğer su ürünle
rinin ilk satışlarının balıkhanelerde yapılması mecburiyeti konulmaktadır. Ancak (bu mecburiyet
iki şarta (bağlı tutulmuştur. Bunlardan birisi su ürünlerinin karaya çıkarılmış olması şartıdır. I>\ğeri de o yerde balıkhane bulunması şartıdır.
İstihsal okunup da su üzerinde satışı yapılan su ürünleri istihsalinin satışının balıkhaneden ge
çirilmesine lüzum vıe zaruret olmadığı gibi bu gibi satışlarda balıkhane resmi alınması <ia bahis konusu değildir. Keza, su ürünleri karaya çıkarılmış olmasına rağmen o yerde belediye veyahut Su
Ürünleri Genel Müdürlüğü balıkhane tesis etmemiş ise, bu ürünlerin de balıkhanede satılması ve
dülayısiyle balıkhane resmine tabi olması bahis konusu olamaz. .
Balıkhanelerde yapılacak ilk satışlar için maddedeki esaslar uygulanacak olmakla beraber, bütün
istihsal olunan su ürünlerinin behemahal balıkhaneye götürülmesi zaruri değildir. Bilhassa cüzi
miktarda olan isfcihsalâtm balıkhanede satış mecburiyetinden azade kılınması doğru olur. Gerek bu
cilhete imkân vermek ve igerek satış usullerini vo esaslarını düzenlemek için bir tüzük çıkarılması
derpiş edilmektedir.
' Bu tüzüğün çıkarılıp yürürlüğe girmesiyle belediyeler elinde olan veya Su Ürünleri Genel Mü
dürlüğü tarafından işletilen balıkhanelerin aynı esaslara göre çalışmaları imkânı sağlanmış ola
caktır.
27. Teklifin 27 nci maddesinde su ürünleri ile alâkalı lüzumlu malûmatın derlenmesi ve top
lanabilmesi için su ürünleri müstahsılları, su ürünleri ile ilgili t â c h v sanayici ve esnaftan işleri
ne mütaallik bilgi ve belgeleri istemek hususunda Ticaret Bakanlığına yetki tanınmaktadır. Bu
mahiyette bir hüküm esasen Sanayi Sicil Kanununda da mevcuttur. Ticaret Bakanlığı su ürün
leri ile ilgili işleri bünyesinde topladığı cihetle, su ürünleri istihsal, ticaret ve sanayii ile ilgili malû
matı da re'sen almak imkânına sahibolmalıdır. İstenilecek bilgi ve belgelerin verenler aleyhine de
lil olarak kullanılmaması ve şahıslara ait hususi malûmatın ifşa edilmemesi hususları derpiş edil
mek suretiyle alınacak bilgi ve belgelerin mahremiyet ve samimiyeti sağlanmış olmaktadır.
28. istihsal menedilmiş ve vasıta ve usullerine vaz'olunan yasağın ref, tadil, teşmil veya tem
didi gibi lüzum ve ihtiyaçlara mesnedolacak veya doğrudan doğruya yapılacak ilmî tetkikler
maksadiyle bu vasıta ve usullerle av yaptırılmasına lüzum görülebilir. Madde ile, Ticaret Bakan
lığına, elde edilecek su mahsullerinin (hiçbir suretle satışa vaz'edilmcmesi şartiyle vazifelendirildiği
ve salâhiyet verdiği kimselere muayyen yerlerde ve muayyen zamanlarda bu vasıta ve usullerin
istimaline müsaade verme salâhiyeti tanınmaktadır.
29. 29 ncu maddede derpiş olunan bâzı âmme hizmetlerinin ifası için gerekli . ödeneklerin
bütçeye konulması hükme bağlanmaktadır.
*
30. 30 ncu maddede Ticaret. Bakanlığına su ürünleri ile ilgili işler için teftiş ve kontrol yet
kisi verilmektedir.
31. Bu madde ile tatbikat ve tecziyenin süratle neticelenöbilmesi için Meşhut Suçlar Kanu
nu bükümlerinin uygulanması imkânı derpiş edilmekte ve ağır cezalı suçlar asliye mahkemelerine
diğer suçlar sulh ceza mahkemelerine verilmektedir.
32. Bu maddede Su Ürünleri Kanununun tatbikatiyle alâkalı suçların takip ve tesbiti, suç
konusu olan şeylerin zaptedilmesi ve ilgililerin tanzim olunacak zabıt varakalariyle mahkemelere
tevdii için merkezde ve taşrada vazifeli kılman organ ve merciler gösterilmektedir. Su Ürünleri
Kanununun tatbikatı için hususi bir muhafaza teşkilâtı kurulmakla beraber bu teşkilâtın memle
ket ölçüsünde genişleyip işe tam mânasiyle hâkim olabilecek bir seviyeye gelmesine kadar diğer
Devlet teşkilâtının da bu sahada yardımlarından faydalanılması zaruri görülmektedir.
33. Teklifin 33 ncü maddesinde idari mercilere zaptedilen su ürünleri hakkında yapılacak
usuli muameleler tanzim edilmektedir.
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_ ^ 2 34. 34'ncü maddede mahkemelerce müsaderesine karar verilen su ürünleri ile istihsal vasıtala
rına ait hükümler yer almaktadır.
35. Bu maddede muhtelif fıkralar halinde Su Ürünleri Kanunundaki yasak, tahdit ve mü
kellefiyetlerin cezaları gösterilmiştir. Cezalar, ceza hukuku prensiplerine uygun olarak mutedil
hadler dâhilinde ve suçun vehamet derecesiyle mütenasibolarak tesbit edilmiştir.
•36. Bu maddede tüzüklerin 6 ay içinde yürürlüğe konulması esası derpiş edilmiştir.
37. 37 nci maddede yürürlükten kaldırılan hükümler gösterilmektedir. Bunlar arasında bil
hassa 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair 6829 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi
nin IV No. lı fıkrasının 1, 2 ve 3 ncü bendleri vardır. Bu bendler karasularımızda kaçak balık
avlıyanlara tatbik edilmek üzere çıkarılmıştır. Ancak bu hükümlerin tatbikatı yakalanan yaban
cı gemicilerin uzun müddet mevkuf kalmalarım ve aleyhimizde propaganda yapılmasını tevlidetmekte olduğundan bu işin kaçakçılık konusundan çıkarılarak Su Ürünleri Kanunu yasakları içe
risine alınması ve seri muhakeme usulü ile kısa müddet içerisinde halledilmesi imkânları sağlan
mak istenmiştir.
815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 ncü maddesi yabancıların su ürünleri
avcılığı
"yapmasını
menetmektedir. Bu prensip aynen muhafaza edilmekle beraber yabancı turistlerin ve Türkiye'
de oturan yabancı kimselerin spor ve zatî ihtiyaç maksadiyle yaptıkları istihsale ve bir de ya
bancılara yaptırılacak etüt ve araştırma işlerine teşmil edilmemesi uygun görülerek bu konuda
bir istisna sevk edilmiştir.
38. Geçici 1 nci maddede, Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan kooperatiflerin 2834
ve 2836 sayılı kanunlar hükümlerine intibak edebilmelerini kolaylaştırmak maksadiyle hüküm
sevk edilmiştir.
Geçici 2 nci maddede, kanunda derpiş edilen tüzükler çıkarılıncaya kadar bunlarla alâkalı
eski hükümlerin uygulanması esası kabul edilmiştir.
39. Teklifin 38 nci maddesinde kanunun yayınımdan 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kabul
edilmiştir. Bu müddet içerisinde tatbikatla ilgili hazırlıklar yapılacaktır. Ancak kooperatifleş
meyi biran evvel teşvik ve gerçekleştirmek için 15 nci ve (geçici 1 nci maddelerin yayın tarihin
de yürürlüğe girmesi esası kabul olunmuştur.
40. Teklifin 39 ncu maddesi, kanunu yürütmek görevini Bakanlar Kuruluna vermektedir.
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TEABZON MİLLETVEKİLİ AHMET ŞENER VE ÇORUM MİLLETVEKİLİ HİLMİ INCESULU'NUN TEKLİFİ
Su ürünleri kanunu teklifi

BÖLÜM - I
Genel hükümler
Şümul
MADDE 1. — Deniz ve içsularda su ürünleri istihsali bu kanun hükümlerine tabidir.
Tarifler
MADDE 2. — Bu kanunda geçen terimlerin tarifleri aşağıdadır :
Su ürünleri : Denizlerde ve içsularda bulunan nebat ve hayvanlar ile bunların yumurtalarıdır.
(Kara avcılığı Kanunu şümulüne giren hayvanlar hariç.)
Su ürünleri müstahsıllan: Deniz ve içsularda su ürünleri istihsal eden gerçek ve tüzel kişilerdir.
İstihsal yerleri: Su ürünlerini istihsale elverişli olan ve içinde veya üzerinde her hangi bir is
tihsal vasıtası kurulabilen, kullanılabilen su sahalarıdır.
İstihsal vasıtaları: Su ürünlerinin istihsalinde kullanılan gemiler ile her türlü malzeme, teçhizat,
alet, edevat, yemler, takım ve tesislerdir.
İçsular: Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülâtörler, kanallar, arklar, akar
sular, mansaplar ve iu*ctme havuzlarıdır.
Lagünler: Denizle irtibatlı ve denizin etkisi altında bulunan göllerdir.
Mansaplar: Akarsuların göl veya denizlere açıldığı bölgelerde akar suyun etkisi altında kalan ve
sınırları mahallî şartlara göre tesbit olunacak su ürünleri istihsaline elverişli sahalardır.
Üretme Havuzu: Su ürünlerini yetiştirmek için yapılan sabit tesislerdir.
Dalyan y e r i : Bir veya mütaaddit sabit yahut muvakkat dalyan kurmaya elverişli istihsal saha
larıdır.
Sabit Dalyan : Deniz ve içsularda su ürünleri istihsal etmek için kazık, çit, çubuk, tel, taş veya
beton ve benzeri manialarla çevrilmek suretiyle, sınırları değişmiyecek şekilde kurulan veya tabiî ola
rak çevrilmiş su sahalarından meydana getirilen tesislerdir.
Muvakkat dalyan : Şamandra, duba, tekne ve saireye bağlı ağlarla çevrilmek suretiyle kurulan
su mahsulleri istihsaline mahsus tesislerdir.
Voli yeri : Deniz ve içsularda su ürünleri istihsaline elverişli, sahile bitişik ve sınırları belli su
sahalarıdır.
Dip trawl'u : Gemiler ile çekilmek suretiyle zemin üzerinde sürütülerek dip su ürünlerini istih
sale mahsus trawl ağları ve bu ağlarla yapılan su ürünleri istihsalidir.
Orta su trawlu : Münhasıran göçücü balıkların istihsaline mahsus, dibe temas etmeksizin suyun
ortasından veya yüzüne yakın kısmından çekilen trawl ağları ve bunlarla yapılan su ürünleri istih
salidir.
Kombine trawl : Dip ve orta su travvl'unu müştereken yapmaya elverişli trawl ağları ve bun
larla yapılan su ürünleri istihsalidir.
Gemi : Tonajı ve adı ne olursa olsun, deniz ve içsularda su ürünleri istihsalinde, naklinde, işlen
mesine kullanılan kayık, sandal, yelkenli, şat, sal, mavna gibi vasıtalarla buharlı veya motorlu bilû
mum yüzer vasıtalardır.
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BÖLÜM - I I
Su ürünleri istihsali
A)

Su ürünleri istihsal Ruhsatı
Ruhsat

Tezkeresi

MADDE 3. — Su ürünleri istihsalini bir nizama bağlamak ve bu sahada çalışanların durumlarını
ve çalışmalarını yakından izlemek maksadıyla (Su ürünleri ruhsat tezekresi) ihdas olunmuştur.
•Su ürünleri müstahsili gerçek kişiler kendileri için ve tüzel kişiler, tüzel kişilikleri adına su ürün
leri ruhsat tezrekesi almak zorundadırlar.
Su ürünleri istihsalinde kullanılan gemiler için bunların sahip veya donatanları da ayrıca ruhsat
tezkeresi almakla mükelleftirler.
Ruhsat tezekresi Ticaret Bakanlığınca veya Bakanlığın yetkili kılacağı mercilerce verilir. Ancak
iki ve ikiden fazla kişi veya gemi için müşterek ruhsat tezekresi verilmez.
Ruhsat tezkerelerinin talep vukuunda ilgililere gösterilmesi mecburidir.
Orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin bulunduğu sularda su ürünleri istihsal edecek müstahsıllar, ruhsat tezkerelerini mahallî orman veya tarım dairelerine, Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünün mülkiyet ve işletmesi altındaki sahalarda ise adı geçen Genel Müdürlüğe, önceden vize ettir
meye mecburdurlar.
Münhasıran spor maksadiyle veya zatî ihtiyaç için olta, dağları, sepet, zıpkın, su tüfeği gibi ufak
vasıtalar ile su ürünleri istihsal edecek Türklerle yabancı turistler ve Türkiye'de oturmasına izin ve
rilen yabancı uyruklu kimseler ruhsat tezkeresi almakla mükellef değildirler.
Ruhsat tezkerelerinin verilme tarzı, şekil ve muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine ait hüküm
ler Ticaret Bakanlığınca tesbit olunur.
Denizde Can ve Mal Koruma hakkındaki 0922 sayılı Kanun ile buna mü'teferri Tüzük ve Yö
netmelik hükümleri saklıdır.
B) Su ürünleri istihsal yerleri :
Kamu tüzel kişilerine ait istihsal yerlerinin

kiralanması

MADDE 4. — Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında bulunan dalyanlar, voliler ve içsulardaki su ürünleri istihsali hak
kı Ticaret Bakanlığınca kiraya verilebilir.
Kira müddetleri bir seneden az ve on seneden fazla olamaz. Ancak teknik sebep ve zaruretler dolayısiyle yahut masrafları kiracı tarafından verilmek suretiyle yapılacak tesisler ve inşaat dolay isiy
le bu gibi istihsal yerlerinin yirmi seneye kadar müddetle kiralanmaları caizdir.
Üretme havuzu kurulacak istihsal yerleri istisnai olarak 30 sene kadar kiraya verilebilir.
Kamu (tüzel kişileri istihsal yerindeki

değişiklikler

MADDE 5. — Genel, Katma ve Özel bütçeli idareler ile Devletin ve kamu iktisadi teşebbüsleri
nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan istihsal yerlerine akar su bağlanması, buraların genişletilme
si, doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi gibi su ürünleri istihsali
ne tesir edebilecek teşebbüslerde önceden Ticaret Bakanlığının muvafakatinin alınması lâzımdır.
Baraj ve suni göllerde alınacak tedbirler
Madde 6. — Baraj göllerine veya ihdas olunacak diğer suni göllere su verilmeden önce su ürün
leri bakımından alınması gereken tedbirlerin tcsbiti için ilgililerce Ticaret Bakanlığına müracaat
olunması ve Bakanlıkça lüzum gösterilen tedbirlerin alınması gereklidir.
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zarardan koruyacak

tedbirler

MADDE 7. — İç.suların sulama, enerji istihsali gibi maksatlarla kullanılması halinde bu sularda
mevcut su ürünlerinin yaşama, üreme, muhafaza ve istihsalini zarardan koruyacak tedbirlerin ilgili
ler tarafından alınması şarttır. Gerektiğinde bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu Ticaret Bakanlı
ğınca ilgililere bildirilir.
İstihsal yerlerinin

sınırlandırılması

MADDE 8. — Hazinenin, Devlet Su İşlerinin mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu
altında bulunan istihsal yerlerinin sınırları, Ticaret Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında Maliye
Bakanlığının tayin edeceği bir temsilci ile mahallî kadastro veya tapu memuru o yerin sulh hukuk
hâkimliğince tâyin edilecek birisi araştırma müesseselerinden ve ikisi su ürünleri istihsalinden anlıyan' üç bilirkişiden kurulu bir heyet marifetiyle teamülen malûm ve muayen bulunan veya kira mu
kavele veya şartnamelerinde gösterildiği veçhile üç nüsha zabıt ve krokiyle tesbit olunur. Bu zabıt
ve krokilerin bir nüshası Ticaret, bir nüshası Maliye bakanlıklarına verilir. Bir nüshası da mahal
lî tapu dairesince lııfzolunur. Ticaret Bakanlığı, zabıt ve krokiyi Resmî Gazete ile neşir ve ilân eder.
Deniz dalyanları ile voli yerlerinin ve mansapların sınırlarının tesbitinde yukardaki heyete en
yakın liman dairesi temsilcisi, Devlet Su İşlerini mülkiyet ve işletmesindeki yerlerde ise bu Genel
Müdürlük temsilcisi de katılır.
Hazine adına tapuya tescil edilmiş istihsal yerlerine ait haklar saklıdır.
Bu maddede zikredilen heyette vazife gören memurların harcırahları ile bilirkişiler için
mahkemece takdir edilecek ücret Ticaret Bakanlığı tarafından ödenir.
Yeni İstihsal

vergileri

MADDE 9. — Yeniden kurulacak veya kendiliğinden teşekkül
larının tesbitinde de 8 nci madde hükümleri uygulanır.

eden istihsal

yerlerinin sınır

Kamu tüzel kişilerine ait dalyanlardan geçi§
MADDE 10. — Hazine ve Devlet Su İşlerinin mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında bulunan dalyanların kiracıları veya bunları .işletenler 'belirli bir geçim veya
istihsal faaliyetinin icahı olarak bâzı iş ve sanat erbabının dalyanın faaliyetine zarar vermemek
şartiyle, kendi vasıtalariyle dalyandan geçmelerine müsaade etmekle mükelleftir.'
Geçiş şartları ile dalyandan geçeceklerin riayet edecekleri hususlar, icap ve teamüller de
nazara alınarak Ticaret Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur.
Dalyan civarındaki voli yerlerinden

faydalanma

MADDE 11. — Dalyan sınırları içinde veya dışında Hazineye veya Devlete ait voli yerleri
ayrıca kiraya verilmedikçe veya işletilmedikçe, bütün su ürünleri müstahsılları buralardan ser
bestçe faydalanabilirler.
Ancak dalyan sınırları içinde olup; mevsimine göre muayyen yerlerde kurulu bulunduğu
zamanlarda, dalyanın avlusu cihetindeki Hazineye veya Devlete ait voli yerlerinden faydalanma
hakkı, dalyan sahip veya kiracılarına aittir. Dalyanın arkasında kalan Hazineye ait voli yerle
rinde dalyan kurulu bulunduğu zamanlarda dahi bütün su ürünleri müstahsılları faydalanabilir.
Bu madde hükmü, özel mülkiyetteki dalyanlarda da uygulanır.
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özel mülkiyetteki

dalyan ve voli yerleri ile bunlann

kanunlaştırılması

MADDE 12. — Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tescil
edilmiş olan dalyan ve voli yerlerine ait aynî haklar mahfuzdur. Bu yerler (olağanüstü hallerin
devam ettiği müddet içindeki dnkıtalar haricolmak üzere) sahipleri tarafından bizzat veya ki
raya verilmek suretiyle devamlı olarak 5 sene işletilmediği veya terk edildiği takdirde kamulaştırılabilir.
Üretme

havuzları

MADDE 13. — Karada üretme havuzu tesis ederek su ürünleri yetiştirmek istiyenler bu te
sislerinin yerini ve mahiyetini bildirmek ve işletmeye lüzumlu malûmatı havi proje ve plânlan
vermek suretiyle Ticaret Bakanlığına müracaat etmekle mükelleftirler.
Sağlık, memleket ekonomisi, kamu düzeni, seyrüsefer, teknik ve ilmî bakımlardan mahzur
bulunmadığı takdirde gerekli müsaade Ticaret Bakanlığınca verilir.
Deniz ve içsularda yapılacak üretme havuzları da yukardaki hükme taTbi olmakla beraber
bunların sınırları 8 nci madde hükmüne göre tesbit olunur. Ancak bu gibi üretme havuzları
nın tesisine izin verilmeden önce seyrüsefer bakımından bir engel teşkil edip etmedikleri hu
susunda Ulaştırma Bakanlığının mütalâası alınır.
BÖLÜM - III
Geliştirme, teşvik ve himaye
Etüt ve araştırma
MADDE 14. — Su ürünleri ile ilgili her türlü ilmî ve teknik araştırma ve
telerce de yapılır. Üniversiteler araştırma ve etütlerin neticesinde Bakanlığa
yede de bulunurlar. Bu teklif ve tavsiyelerden
mümkün ve uygun olanlarının
çalışılır. Bu hükümler özel sektörün yapacağı ve yaptıracağı araştırmalara ve
leşmesine mâni olmaz.

etütler üniversiteklif ve tavsi
gerçekleşmesine
bunların gerçek

Kooperatifleşme
MADDE 15. — Su ürünleri müstahsılları 2834 sayılı Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri
hakkındaki Kanun ile 2836 sayılı Tarım kredi kooperatifleri Kanununa göre kooperatif ve birlik
ler kurabilirler.
Bu kooperatif ve birlikler (Su Ürünleri Satış Kooperatifleri, (Su Ürünleri Satış Kooperatif
leri Birliği) ve (Su Ürünleri Kredi Kooperatifleri) ismini alırlar.
Kooperatif ve birliklerin anamukavelename formülleri T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlü
ğü ile Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından müştereken hazırlanır.
Eğitim ve öğretim
MADDE 16. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri istihsali ile uğraşanların meslekî bilgi ve gör
gülerini artırmak maksadiyle, diğer bakanlıklar ile de işbirliği yaparak yerli ve yabancı uz
manlar idaresinde kurslar ve meslek okulları açaibilir. Propaganda, eğitim ve öğretim için
lüzumlu tedbirleri alır.
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MADDE 17. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri müstahsıllarmın kredi ihtiyacını, meslekin hu
susiyetlerine uygun usul ve şartlarla imkân nis betinde temin ile görevlidir.
Su ürünleri kredilerinin işleyiş tarzı tüzük ile tesbit olunur.
BÖLÜM - IV
Yasaklar ve zabıta hükümleri
Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma yasağı
MADDE 18. — Bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler, öldürücü veya
uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın elektrik
cereyanı ile su ürünleri istihsali yasaktır.
Elektrik cereyanı ile aydınlatma veya münhasıran denizlerde olta ile elektroşok usulü ile
su ürünleri istihsali müsaadeye tabi değildir.
Sulara zararlı madde dökülmesi
e-.

MADDE 19. — Su ürünleri veya bunları istihlâk edenlerin veya kullananların sağlığına ve
yahut istihsal vasıtalarına malzeme, teçhizat, alet ve edevata zarar veren maddelerin içsulara
ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarlarına dökülmesi veya döküleceği gekilde tesisat ya
pılması yasaktır.
Hangi maddelerin dökülmesinin yasak olduğu tüzükte gösterilir.
Yalancıların su ürünleri istihsali yasağı
MADDE 20. — Türk vatandaşı olmıyan kişilerin su ürünleri istihsal etmek üzere Türk kara
sularına veya içsulara girmeleri ve bu sularda su ürünleri istihsal etmeleri yasaktır.
Ancak üçüncü maddenin 7 nci bendinde yazılı yabancı turistler ile Türkiye'de oturmasına
izin verilen yabancı uyruklular ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi ile 14 ncü maddede gösteri
len etüt ve araştırma işlerinde çalışacak yabancılar bu hükümden müstesnadır.
Akarsularda manialar yapılması yasağı
MADDE 21. — Ticaret Bakanlığının müsaadeli alınmadan, akarsularda, su ürünlerinin geçme
sine engel olacak şekilde ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri manialar vücuda getirilmesi ya
saktır.
I
Genel yasaklar, tahdit ve mükellefiyetler
MADDE 22. —
a) Su ürünleri istihsalinde kullanılan istihsal vasıtalarının cinsleri, nevileri, çeşitleri, haiz
olmaları gereken vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları,
b) Sağlık, memleket ekonomisi, kamu düzeni, seyrüsefer, teknik, ilmî bakımlardan bölge
ler, mevsimler, zamanlar, ısu ürünleri cinsleri, nevileri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi
vasıfları ve istihsali yasak olan su ürünlerinden arızî olarak istihsal olunanların deniz veya
içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak sair muameleler, tüzükle düzenlenir. Tüzükte bu
konularla ilgili olarak konulacak hükümlere aykırı hareket yasaktır.
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Trawl
MADDE 23. —
a) 22 nci maddede gösterilen hususlardan dip trawl'unu ilgilendirenler ayrı bir tüzükle
düzenlenir. Bu Tüzükler hükümlerine aykırı olarak dip trawl'u ile su ürünleri istihsali yasaktır.
b) Orta su travvl'u ve kombine trawl hakkında 22 nci madde hükümleri uygulanır.
Ancak orta su ve kombine trawl'u ile dip trawPu olarak kullanılması yaşattır.
Yasak su ürünlerinin

satışı, naldi ve imalâtta kullanılması

memnuiyeti

MADDE 24. — Zamanlar, mevsimler, cins, nevi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle is
tihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın devam ettiği müddet zarfında her ne suretle olunsa ol
sun satışı, nakli, imalâtta kullanılması yasaktır.
18, 23 ncü maddeler hükümlerine aykırı olarak istihsal edilen su ürünlerinin bilerek satılması,
nakledilmesi veya imalâtta kullanılması da yasaktır.
, BÖLÜM - V
Balıkhaneler
Balıkhaneler

ve satış üzerinden alınacak ücret

MADDE 25. — Balıkhaneler, sünger ve mercan ile alık ve diğer su nebatlarından gayrı su
mahsullerinin açık artırma ile toptan satışının yapıldığı yerlerdir.
Balıkhane ittihaz olunacak yerin tesis plânı ve lüzumlu diğer malûmat Ticaret Bakanlığına
verilir. İlgili daire ve teşekküllerin de mütalâası alınmak suretiyle yapılacak tetk'ikat neticesin
de o mahalde böyle bir balıkhane kurulması uygun görüldüğü takdirde tesis plânı Ticaret Ba
kanlığınca tasdik olunur.
Tasdik edilen plâna uygun olarak inşa edildiği anlaşılan 'balıkhanelere Ticaret Bakanlığınca
işletme müsaadesi verilir.
İşletme müsaadesi olmıyan yerler balıkhane ittihaz edilemez.
Balıkhanelerde alınacak ücretin miktarı satış bedelinin '% 5 ini geçemez. Tatbik edilecek üc
rete ait yüzde nisbeti hakkında Ticaret Bakanlığının muvafakati alınır.
Balıkhane dışında satış yasağı
MADDE. 26. — Sünger, alk, mercan ve diğer nebatlar haricolmak üzer istihsâl olunan su ürün
lerinden karaya çıkarılanların ilk satışı balıkhanelerde yapılır. ,Bu hüküm balıkhanesi olmıyan
yerlerde uygulanmaz. Balıkhanelerde satılması mecburi olan su ürünlerinin satış usul ve esasla
rı, balıkhanede satılması mecburi olmıyan asgari miktarlar bir tüzükle düzenlenir.
BÖLÜM — VI
Çeşitli hükümler
Bilgi ve h elge vermek
MADDE 27. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri müstahsili arı ile su ürünleri ile iştigal eden ta
cir, sanayici ve esnaftan bu işlerine mütallik lüzumlu göreceği bilgileri ve belgeleri istiyebilr.
Istenlen bilgi ve belgeleri ilgililer tâyin edilen müddet içinde ve istenilen şekilde vermeye
mecburdurlar.
Bu 'madde gereğince verilen ferdî ve hususi bilgi ve belgeler ifşa cddlemîyeceği gibi verenler
aleyhine delil ve vesika olarak da kullanılmaz.
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Yasak vasıta] ve usullerin istisnam

kullanılması

MADDE 28. — Ticaret Bakanlığı münhasıran ilmî ve teknik etüt ve araştırmalar yapılması
m'aksadiyle su mahsulleri avcılığında kullanılması yasak vasıta ve usullerin muayyen yerlerde ve
muayyen müddetle, bu hususta vazifeli ve salahiyetli kıldığı kimseler tarafından kullanılmasına
müsaade edebilir.
Yasak vasıta ve usullerle yapılan ilmî ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su mahsuleri hiçbir suretle satılamaz.
ödenek
MADDE 29. — Bu kanunun 8, 14, 16 ncı maddelerinde yazılı işlerin gerektirdiği
karşılamak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı bütçesine lüzumlu ödenek konulur.

giderleri

• Teftiş ve murakabe
MADDE 30. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri müstahsıllarını, su ürünleri ile iştigal eden
tacir, sanayici ve esnaf ile -bunların işyerlerini, istihsal vasıtalarını, tesislerini ve işlemlerini, ba
lıkhaneleri, istihsal yerlerini ve isthsal vasıtalarını Bakanlık Teftş Kurulu vasıtasiyle teftiş ve
kontrol ettirerek mevzuata göre gerikli muameleyi yapmaya yetkilidir.
Bakanlık kontrol vazifesi ile diğer memurlarını da göreviendirebilir.
Diğer Bakanlık ve belediyelerin kanuni yetkileri saklıdır.
BÖLÜM — VII
Usul hükümleri
Muhakeme

usulü

MADDE 31. — Bu kanunda yazılı suçlara ait takibat Meşhut Suçlar Kanunu hükümlerine göre
yapılır.
18, 20 ve 23 ncü maddelerdeki suçlara ait 'dâvalar asliye ceza mahkemelerinde, diğer suç
ların dâvaları sulh ceza mahkemelerinde görülür.
Vazifeliler
MADDE 32. — Ticaret Bakanlığı Teşkilâtında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşek
küllerde su ürünlerinin, deniz ve içsularm muhafaza ve murakabesi ile vazifelendirilen memur ve
hizmetliler ile emniyet ve jandarma kuvvetleri bu kanunla Ye bu kanuna istinaden konulan yasak
ların takip ve uygülanmaslyle birinci derecede görevli olup ve kanun şümulüne giren suçlar hak
kında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini
zapd etmek, ve bunların 33 ncü madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle adlî mercilere teslim et
mekle vazifeli ve yetkilidir. Muhtarlar Gümrük, Sahil ve Orman Muhafaza Teşkilâtı mensupları,
belediye zabıtası âmir ve memurları,
Kamu Tüzel Kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile Gümrük, Belediye ve Hükümet
Veteriner doktorları Ticaret Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma teşkilâtının bulunmadığı yerlerde
yufkardaki yetlki ve görevleri yapmakla (mükelleftirler.
Zaptedilen

su ürünleri

MADDE 33. — Zaptolunan su ürünlerinden, insan gıdası olarak kullanılanların,
muhakeme
neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün değilse en yakın Hükümet, belediye veya sağlık
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merkezi tabiplerinden birine veya Devlet numune hastanesinde muayene ettirilerelk insan gıdası
olarak istihlâkinde mahzur görülmiyenler derhal mahallin en büyük Maliye memuru marifetiyle
ve Maliye teşkilâtı olmıyan yerlerde ihtiyar heyeti tarafından en yalkm satış yerinde açık artırma
suretiyle satılır.
Zaptedilen su ürünlerimden insan gıdası olacak kulanılmıyan ve muhakeme neticesine kadar
muhafazasına imkân olmıyanlar için de yukardaki esaslar uygulanır.
Satışa ait bir zabıt varakası tanzim olunarak satış bedeli takibat neticesine kadar adlî merci
lerin emrinde olmak üzere Maliye veznesine emaneten yatırılır.
Sanığın mahkûmiyetinin 'kesinleşmesi halinde satış bedeli Hazineye irat kaydedilir.
Zaptolunan su ürünlerinden kullanılması veya istihlâki mahzurlu görülenler yetkililerin rapor
larına müsteniden imha olunarak keyfiyet bir zabıtla tesbit edilir.
Müsadere olunan* eşya ve svi ürünleri
MADDE 34. — Bu kanun hükümlerine göre mahkemece müsaderesine k a r a r verilen su ürün
leri ile istihsal vasıtaları hüküm kesin]eştikten sonra o mahallin en büyük Maliye memuru vasıtasiyle açık artırma suretiyle satılarak bedeli Hazineye irad kaydolunur.
Yasak olan eşyadan satışı mahzurlu görülenlerin imhasına ve imha şekline mahkeme karar
verir.
BÖLÜM - VIII
Ceza hükümleri
Cezalar
MADDE 35. — Bu kanundaki ve bu 'kanuna müsteniden çıkarılacak' tüzük! erdeki yasak ve
tahditlerle mükellefiyetlere aykırı hareket edenlere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir.
a) 1. 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsal eden
su ürünleri müstahsılları ile 7 nci fıkraya göre ruhsat tezkeresi almakla mükellef
.olmadıkları
halde bu fıkradaki gaye ve maksat dışında su ürninleri istihsal edenler, 6 ncı fılkra gereğince
ruhsat tezkerelerini yetkili mercilere vize ettirmeden fıkrada gösterilen yerlerde su ürünleri is
tihsal edenler 30 - 500 lira,
2. 3 ncü maddenin 3 ncü fıkrası gereğince gemileri için ruhsat tezkeresi almıyan gemi sahip
veya donatanları 100 - 500 lira.
3. Ruhsat tezkerelerini talep vukuunda ilgililere göstermiyenler 10 -100 lira,
hafif para cezası ile cezalandırılır.
,
lb) 13 ncü madde gereğince Ticaret Bakanlığından müsaade almadan üretme havuzu kuran
lar 50 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.
Gerekli niteliği haiz olmıyan ve ıslahı mümkün bulunmıyan tesislerin faaliyetleri m'en ve mas
rafları failine aidolmak üzere kaldırılmasına karar verilir.
c) 18 nci maddedeki yasaklara riayet etrniyenler, bu fiilleri Ceza Kanunu ve diğer kanunlara
p;örc daha ağır bir cezayı müstelzim olmadığı takdirde 6 aydan 1 seneye kadar hapis cozasiyle
birlikte 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezas'iyle cezalandırılır.
Suç konusu su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları zapt ve müsadere
olunur.
Yukardaki fiiller Türk Ceza Kanununun tatbikatında memur sayılanlar tarafından işlendiği
takdirde cezaların iki katı hükmolunur.
Yukardaki bendlerde gösterilen suçların tekerrürü halinde ayrıca sürgün cezası da hükmolu
nur.
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18 nci maddedeki yasaklara aykırı olarak istihsal edilen su ürünlerini bilerek satanlar, nakle
denler veya bunların imalâtında kullananlar 500 liradan 5 000 liraya (kadar ağır para cezasiyle
cezalandırılırlar ve suç. konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur.
d) 19 neu maddeye göre çıkarılacak tüzükteki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet
etmiyenler 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır.
Suç fabrika, imalâthane ve atelye gibi tesis sahipleri tarafından işlendiği takdirde 500 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu gibilerin faaliyetleri menediknekle be
raber masrafları kendilerine aidolmaik üzere tesislerinin zarar vermiyecek hale getirilmesine ka
rar verilir.
e) 20 nci maddenin birinci bendindeki sucu işliyen şahıslar 6 aydan 3 seneye kadar hapis
cezası ile cezalandırılır ve istihsal ettikleri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal
vasıta'ları zapt ve müsadere olunur.
Su ürünleri istihsalinde 18 nei maddedeki yasak maddeler kullanılmış veya bu gibi maddeler
gemilerde ^bulunmuş, yahut 24 ncü madde gereğince hazırlanacak Tüzüğe aykırı hareket edilmiş
ise faillere verilecek hapis cezasının asgari haddi bir senedir.
,s
f) 21 nci maddeye aykırı harefket edenler 100 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezasiyle
cezalandırılır. B,u gibilerin faaliyetleri menedil inekle beraber masrafları kendilerine aidoimak
manialarının zarar vermiyecek hale getirilmesine 'karar verilir.
g) 22 nci maddenin (a) bendine göre eıkanlacaık tüzüğe aykırı harekdt edenler 500 liradan
1 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsade
re olunur.
Aynı maddenin (b) bendine göre çıkarılacak tüzüğe aykırı hareket edenlere 500 liradan 5 000
liraya kadar ağır para cezası verilir ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Bu ka
bil su ürünlerini bilerek: satanlar, nakledenler veya bunları imalâtında kullananlara 200 liradan
1 000 liraya kadar ağır para cezası verilir ve ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere
edilir.
h) 23 ncü madde ile bu maddeye ait tüzükteki dip trawPuna ımütaallik yasak ve tahditlere
ve mükellefiyetlere aykırı hareket edenler 5 000 liradan 20 000 liraya kadar ağır para cezasiyle
cezalandırılır ve istihsal olunan su ürünleri zapt ve müsadere olunur.
Tekerrür halinde suç konusu su ürünlerinin istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları da zapt
ve müsadere edilir.
Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerde dip trawl'u ağları denizde veya topla
nıp bordoya alınmış durumda tesbit edilenlerle göz açıklıkları tâyin olunan asgari
ölçülerden
küçük dip trawl'u ağlarını her ,ne suretle olursa olsun gemilerinde bulunduranlar da yukardaki
fıkralara göre cezalandırılır.
Orta su trawl'unu veya kombine trawl'u dip trawl'u alarak: kullananlar hakkında yufkardaki
1 ve 2 nci fıkralarda yazılı cezalar verilir.
23 ncü maddedeki yasaklara ve tahditlere aykırı olarak istihsal edilmiş su ürünlerini bilerek
satanlar, nakledenler veya bunları imalâtında kullananlara 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır
para cezası hükmolunmakla beraber ayrıca suç konusu su ürünleri de zapt ve müsadere olunur.
1) 24 ncü ımadde ile satışı, nakli ve imalâtta kulanılması yasak edilen su ürünlerini satanlar,
nakledenler veya imalâtta kullananlar hakkında 100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası
hülkmolunur ve ayrıca suç 'konusu su ürünleri zapt ve müsadere edilir.
j) 26 nci maddedeki balıkhane dışında satış yapma yasağına riayet etmiyenler 100 liradan
1 000 liraya kadar hafif para cezasiyle cezalandırılır ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsa
dere olunur.
ik) 27 nci madde gereğince Ticaret Bakanlığı tarafından istenilen malûmatı vermiyenler veya
yanlış malûmat; verenler 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılır.
Şahıslara ait ferdî ve hususi malûmatı ifşa eden memurlar hakkında da aynı ceza verilmekle
beraber ayrıca üç ay hidömatı âmmeden memnuiyet cezası da hükmolunur.
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BÖLÜM - IX
Yürürlük hükümleri
Tüzükler
MADDE 36. — Kanunun 17, 19, 22, 23 ve 26 nci maddelerine ait tüzükler kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yürürlüğe konulur.
Yürürlükten

kaldırılan

hükümler

MADDE 37. — 27 Ağustos 1287 tarihli Dersaadet ve Bilâhı Selâscde Midye ve İstiridye İhra
cı Hakkındaki Nizamname, 18 nci sefer. 1299 tarihli Zalbıtai Saydiye Nizamnamesi, 19 Nisan
1298 tarihli Dersaadet ve Tevabiî Balıkhane İdaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 tarihli İs
tanbul ve Tevabiî Balıkhanesine Mütaallik Nizamnamesinin 'birinci ve üçüncü maddelerinde mu
harrer rüsumun tezyidine dair 465 sayılı Kanun, 18 Sefer 1299 tarihli Za'bıtai Saydiye Nizamna
mesine bâzı mevat tezyiline dair 18 . 1 . 1926 tarih ve 721 sayılı Kanun, 22 Nisan 1926 tarihli ve
Zabıtai Saydiye ve İstanbul ve Tevaibiî Balıkhane İdareleri Nizamname 1 erinin bâzı mevadmı amıaddil 820 sayılı Kanun, 5639 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri Kaçakçılık men ve takibine
dair 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci Ek maddesi
nin IV No. lu fıkrasının 1, 2 ve 3 ncü .bendîeri ile 5887 sayılı Harçlar Kanununun 10 ncu cetvelin
57 No. su yürürlükten kaldırılmıştır.
91:5 sayılı Kabotaj Kanununun 3 ncü maddesindeki yasaklar bu kanunun 3 ncü maddesinin
7 nci bendine uygun hareket eden yabancı turistler ve Türkiye'de oturmasına izin verilen yaban
cı uyruklu kimseler ile M ncü maddeye göre etüt ve araştırma işlerinde çalıştırılacak yabancı
lara uygulanmaz.
Bu kanunun uygulanmasında diğer kanunların (bu kanuna aykırı olan hükümleri tatbak olunmaz.
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayınlandığı tarihte genel hükümlere göre kurulmuş olan
su ürünleri kooperatiflerinden 15 nci maddeye göre Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile
Tarım Kredi Kooperatifleri kanunlarına göre teşkilâtlanmak ivsitiyenler statülerinde âdi genel
kurul toplantıları için derpiş olunan toplanma ve karar nisapları ile kooperatiflerini feshede
bilirler.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 17, 19, 22, 23 ve 26 nci maddelerine ait tüzükler yürür
lüğe girinceye kadar 37 nci maddede yazılı hükümlerin alâkalı kısımlarının uygulanmasına de
vam olunur.
MADDE 38. — Bu kanunun 15 nci maddesi ile geçici birinci maddesi hükümleri yayımı ta
rihinde, diğer hükümleri yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 39. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik inci'nin Su ürünleri kanunu teklifi (2/83)
Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 5643. 0107

23 . 11 . 1965

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik inci'nin, Su ürünleri hakkındaki kanun teklifi
ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gerekli işlomin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
Cumhuriyet Senatosu Başkam
Enver Aka

23 . 11 . 1965
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Su ürünleri hakkındaki kanun teklifim gerekçesiyle birlikte takdim kılınmıştır.
Gereğini saygılarımla arz ederim.
Tevfik înci
Zonguldak Senatörü

SU ÜRÜNLERİ KANUNU TEKLİFİ GEREÇKESİ
A)

GENEL DÜŞÜNCELER :

Türkiye'nin, işletilmesi gerekli bir sualtı serveti vardır. Fakat Türkiye bu servetin tam ran
dımanla işletilip millî gelire katılmasını temin bakımından zaruri olan belirli bir balıkçılık politi
kasından mahrumdur.
Türkiye bir taraftan büyük bir hızla artan nüfusunun ortaya koyduğu beslenme problemini
çözebilmek, diğer taraftan tediye muvazenesi açığını kapatmak üzere yeni döviz kaynakları bula
bilmek için yüzünü denizlere çevirmek, gerek kendi sularında, gerekse dünyanın yedi denizindeki
av sahalarında mevcut sahipsiz sualtı servetlerinden faydalanmak zorundadır.
Memleketimizin sualtı kaynaklarının zenginliği hususunda yerli ve yabancı uzmanların tam bir
fikir birliği halinde oldukları malûmdur. Hakikaten başta Karadeniz ve Marmara olmak üzere
2 700 mil uzunluğundaki sahillerimizin tamamı, sayıları altmışı bulan gölleri ve sayısız nehir ve
ırmaklariyle iç sularımız, tabiat şartlarının bahşettiği büyük imkânları haiz çok zengin su ürün
leri kaynaklarıdır. Bu denizler ve iç sular çeşit ve miktar bakımından çok bol, evsaf bakımın
dan çok üstün göçmen balıkları, dip balıklarım, türlü kabuklu hayvanları, emsalsiz süngerleri
ve bitkileri ihtiva etmektedir. Sularımızda 250 balık cins ve türünün mevcudiyeti tesbit edil
miştir. Kabuklular, yumuşakçalar, süngerler ve deniz nöbatları bu sayıya dâhil değildir.
Toprakaltı servetlerinden farklı bir hususiyet olarak, metotlu bir şekilde işletildiği takdirde,
sualtı kaynaklarının tükenmek ihtimali olmıyan ve tabiat tarafından devamlı surette beslenip
tamamlanan bir rezerve sahibolduğu da hatırdan çıkarılmamalıdır.
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Hayvani ve nebati sü ürünlerinden gerek insan gıdası olarak, gerekse sanayide büyük ölçüde
faydalanılmaktadır. Memleketimizin gıda ve beslenme problemlerini incoliyen uzmanlar, Türkiye'nin
daha şimdiden hayvani menşeli protein açlığı çekmekte olduğunu ileri sürmekte ve nüfusumuzun
artışındaki hızlı temponun bu açlığı kısa zamanda bir kıtlığa çevirmesinden endişelenmektedirler.
Bütün dünya için olduğu gibi memleketimiz içinde nüfus artışının ortaya çıkardığı beslenme prob
leminin halli ancak sualtı kaynaklarının verimli bir şekilde işletilmesiyle mümkün olacaktır. Su
Ürünlerinin sanayi hammaddesi olarak kullanılması ise yeni ihraç maddeleri bulma ihtiyacına en
uygun bir cevap teşkil edecektir.
Kaynaklar bakımından bu derece istisnai imkânlara sahip bulunmamıza rağmen, bu kaynakla
rı gereği gibi işletemediğimiz, sualtı servetimizden mevcut imkânlarla kıyaslıyamıyacak kadar az fay
dalanabildiğimiz de bir vakıadır.
Halen balıkçılığımız mühmel, perişan ve geridir. Bu önemli sanayi kolu çeşitli sebep ve âmille
rin baskısı altında gelişme imkânından mahrum kalmış, memleket ekonomisinde lâyık olduğu önemli
yeri alamamıştır. Tabiat şartlarının uygunluğuna ve kaynakların zenginliğine rağmen istihsalde
ulaşabildiğimiz en yüksek rakam yılda 140 000 tonu, ihracatta ise yılda 20 000 tonu aşamamıştır.
Su ürünleri istihsalinin ve buna muvazi olarak ihracatının gel işememesi, istihsalde kullanılan
usul ve vasıtaların iptidailiği ve verimsizliği, balığın değeriendMlımesi için lüzumlu muhafaza,
nakil ve tevzi imkânlarının noksanlığı, balıkçılık sahasına kâfi derecede sermaye yatırımı yapılama
mış ve kredi kolaylıkları sağlanamamış olması, bir küllolarak balıkçılık sanayiinin kalkındırılmasını
öngören belirli bir balıkçı politikasının mevcut bulunmayışı, balıkçılığın teşvik, himaye ve organize
edecek mevzuatın yokluğu, istihsalin değerlendirilmesinde müstahsıla asgari bir emniyet sağlıyacak
müstakar bir fiyat politikasının takibolunmaması gibi çeşitli sebep ve âmillerden ileri gelmektedir.
Birinci Beş Yılık Kalkınma Plânı tarım sektöründe en büyük artışın balıkçılık sahasında
meydana geleceğini ve 1963 ten 1967 yılına kadar olan devre zarfında istihsalin üç katma ya
fan bir artış kaydedeceğini göstermektedir. Plâna esas teşkil eden çalışmalar sırasında halen
yılda ortalama 100 000 tondan ibaret olan su ürünleri istihsalinin, plânın tatbiki sonunda
yılda 300 000 tonu aşabileceği ve bu miktardan 200 000 tonunun ihracının kabil olduğu ve
bu ihracattan yılda ortalama 50 - 60 milyon dolar döviz sağlanabileceği tcs'bit olunmuştur.
Memleket ekonomisinde bu kadar kısa zamand a bu derece önemli bir tesir yapması - mümkün
bir istihsal ve sanayi kolunun daha fazla ihmal edilmemesi gerekir. Asırların ihmaline uğramış ve
bu yüzden geri kalmış olan balıkçılığımızın Devlet himayesine mazhar olmadan kendi kendine gelişsi beklenemez. Balıkçılığın teşkilâtlandırılmasını, teşvik ve himayesini öngören mevzuatın biran önce
kanunlaştırmak suretiyle Devletin bu önemli istihsal ve sanayi kolunu süratle kaldmdırması zaruridir.
Esasen su ürünleri istihsal kolunun arz ettiği ekonomik ve sosyal hususiyetler sebebiyle, ba
lıkçılığı ileri olan veya olmıyan birçok memleketlerde Devletçe türlü teşvik ve himaye ted
birleri tatbik olunmaktadır. Balıkçılık sahasındaki bu himaye tedbirleri Japonya, Amerika, Şi
mal memleketleri, İngiltere ve İtalya gibi ileri balıkçı memleketlerde olduğu kadar Güney - Kore.
Milliyetçi Çin ve yem kurulmuş Afrika devletleri gibi balıkçılığı henüz gelişmemiş memleket
lerde de tatbik olunmaktadır. Diğer memleketler balıkçılarının geniş ölçüde faydalandıkları bu teş
vik ve himaye tedbirleri alınmadıkça Türkiye balıkçılığının gelişmesine ve dünya pazarlarında ra
kipleri ile boy ölçüşmesine imkân yoktur.
Bu itibarla hazırlanan bu kanun teklifinden, balıkçılık sahasını tanzim eden, balıkçıların teş
kilâtlandırılmasını, eğitilmesini, kaynakların muhafazasını ve saireyi öngören hükümler yanında
balıkçılığın teşvik ve himayesi hususunda da mevzuun önemi ile mütenasip çeşitli hükümler
konulmuştur. Balıkçılığı az veya çok gelişmiş her memlekette Devletin bu sahaya sermaye akı
mını teşvik edici ve maliyeti düşürücü birtakım vergi muaflıkları ve kredi kolaylıkları ile
balıkçılığı teşvik ve himaye ettiği görülmektedir. İçinde bulunduğu geri kalmış durumdan
sıyrılarak gelişmek, ilerlemek ve denizlerin derinliğinde gömülü el sürülmemiş servetleri millî
gelire ekliyen esaslı ve müessir bir istihsal kolu haline gelmek istidadında ;olan balıkçılığıM. Meclisi
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mızın Devlet tarafından getirilecek bu gibi himaye ve yardımlarla muhtaç bulunduğuna ve
bu sahada alınacak her türlü tedbirin yerine masruf olacağına şüphe yoktur.
Hazırlanmış olan bu kanun teklifi 5 Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen ve istihsali 3 katı
na çıkaracağı tahmin olunan 295,3 milyon liralık yatırım ile istihdaf olunan anahedeflere ulaş
mak için istihsale paralel olarak istihlâk ve ihracatı artırmak, balıkçılığı ıgüvenilir ve kazançlı
bir çalışma kolu haline getirmek maksadını gütmektedir.
B - Maddelerin gerekçeleri
1. Teklifin 1 nci maddesi hükmü ile deniz ve İç sulardaki su ürünleri İstihsalinin bu kanun hü
kümlerine tabi olacağı belirtilmektedir. Türk karasularında veya beynelmilel sularda yapılmış
olan istihsal genel olarak bu kanunun şümulü içine girmoktedir. Dış sulardaki avlardan elde
edilen mahsuller de iç sulardan elde edilen mahsuller rejimine tabi tutulmuştur.
2. Teklifin 2 nci maddesinde bâzı önemli tariflere yer verilmiştir.
Su ürünleri : Deniz ve içsularda bulunan nebat ve hayvanlar ile hu hayvanların yumur
talarından ibaret olarak kabul edilmiştir. B ı tarif en iptidai nobat ve hayvanlardan en
mütekâmil nebat ve hayvanlara kadar bütün cins, nevi ve çeşitleri kapsamaktadır. Tarife sadece canlı varlıklar derpiş edilmiştir. Sulardaki can ;ız şeyler, meselâ kum, çakıl, taş, deniz hayvanı
kabukları, tuz, madenî emlâh, batıklar, hayvan leşleri, .tf.su ürünleri tarifi dışında kalmakta
dır. Tarifin şümulünü teslbit ederken bir ayırım yapmak zarureti hissedilmiştir. Bilindiği üzere
bâzı hayvanlar vardır ki, hem sularda, hem de karada
yaşarlar. Bu hayvanlar
hayatlarını
esas itibariyle sularda geçiriyor ve arızî olarak karaya çıkıyorlarsa su ürünleri tarifine girerler.
Bunun aksine esas itibariyle karada yaşayıp da arızî olarak sulara giren hayvanlar tarif dışın
da kalmaktadır, iki taraflı hayat süren hayvan 1 arın bir kısmı av hayvanıdır. Meselâ yabani
ördek, yabani kaz, martı, pelikan gibi kuş 1 ar, kunduz, su samuru, porsuk gibi hayvanlar.
Bunların avlanması ayrı bir nizama tabi tutulduğundan Kara Avcılığı Kanunu şümulüne gi
ren bu kabil hayvanlar tarifin dışında bırakılmalardır.
Su ürünleri müstahsil lan : Kanunda, deniz ve iç sularda su ürünleri istihsal eden gerçek ve
tüzel kişiler gaye ve maksatları, kasıt ve niyetle i ne olursa olsun su ürünleri müstahsili sayıl
maktadır. Bu işi meslek olarak veya arızî olar :k yapmak farklı bir netice husule getirme
mektedir. Su ürünleri istihsali, su ürünlerini 1-ukındukları yerden almak, çıkarmak, yakala
mak mânasmdadır. Su ürünlerini imha ve öl lürmek fiilleri de istihsal mevhumu içinde kabul
edilmek lâzımdır.
Balıkçı teknesi : Kanunda balıkçı teknesi tari i en geniş ve şümullü mânasiyle kullanılmıştır.
Bu tarif Deniz Ticaret Kanunundaki gemi tari 'inden farklı .olduğu gibi diğer deniz mevzu
atımızdaki çeşitli gemi tariflerinden de daha ge ıiştir.
3. Teklifin 3 neü maddesi ile su ürünleri is'iihsalini bir düzene 'sokahilmek, bu düzeni bozmak
istiyenleri takibedcbilmek, su ürünlerinin istih :nl sahasında çalışanların adedini ve durumunu
öğrenmek için 'bir ruhsatname müessesesi ihdas olunmaktadır. Bu ruhsatnameyi su ürünleri müs
tahsilin mı in tüzel veya gerçek kişiler adına ferden almaları öngörülmüştür. Ruhsatnameler Ti
caret Bakanlığı tarafından veya Bakanlığın yetkili kılacağı mercilerden verilecektir. Bu konuda
kolaylığı sağlamak amaciyle ruhsatname verine yetkisini mahallî teşkilâta tanınması imkânı der
piş olunmaktadır.
Ruhsat tezkerelerinin verilme şekli : Ticaret B '.kaldığınca ayrıca yönetmelikle düzenlenecektir.
Orman bölgesinde, sulama tesislerinin bulunduğu yerlerde ve DSİ ye ait mmtakalarda bu sa
haların korunma ve muhafazasını temin için bu 'alandaki istihsallerde orman veya tarım dairele
rince, DSİ ce ruhsatların ayrıca vizeye tabi tut il m ası esası kabul edilmiştir.
Bu maddede spor maksadiyle veya zatî ihtiy ! Ç için ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal ede
cek Türkler, yabancı turistler ve Türkiye'de otur.uı yabancılar ruhsat almak mükellefiyetinden
hariç tutulmuşlardır. Ancak bu mükellefiyet di nida kalma, maddede, belirtilen maksat ve duM. Meclisi '
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ramlara inhisar ettirilmiştir. Kanundaki şartlar dışına çıkarak ruhsatnamemiz istihsal yapma key
fiyeti bir suç, olarak ika'bul olunmuş ve ona göre ceza konulmuştur.
Balıkçı teknelerinin tescilleri ile donatım ve muayeneleri 4992 sayılı Kanun ve buna bağlı
Tüzük ve Yönetmeliğe göre ilgili merciler tarafından yapılacağı, içsularda ise bu işlemlerin aynı
mevzuat esaslarına kıyasla mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından yaptırılacağı hükme
bağlanmıştır.
4. Teklifin 4 neü maddesinde, Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün mülki
yetinde bulunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan dalyan ve voli yerleri ile içsuların kiralanması meselesi ele alınmıştır. Bugüne kadar cari tatbikatta; bu yerler Maliye Bakan
lığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilmekte idi. Prensibolarak Devlete
ait istihsal yerlerinin tek elden idaresi ve yetkinin Ticaret Bakanlığına verilmesi kabul edilmek
le beraber, Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, bu gibi yerlerin iltizam usulü ile kiralanmama
sını öngören fikir esas alınarak maddeye iki yeni fıkra eklenmiştir. Bunlardan birincisinde,
bölgenin ekonomik şartları, o nımtakada oturan halkın geçim için âmmeye ait istihsal yerlerinden
faydalanmasını zaruri kılmakta ise, bu gibi yerler Bakanlar Kurulu kararı ile mmtaka halkı
nın, denizler gibi, serbestçe istifadesine tahsis olunabilecektir. Mütaakıp fıkra ise yine 5 Yıl
lık Kalkınma Planındaki esasa göre, âmmeye ait istihsal yerlerinin kiralanmasında su ürün
leri kooperatifleri ile köy tüzel kişiîiklerinin taleplerine öncelik tanımaktadır.
Madde DSİ ye ait yerlerin kiralanması ve işletilmesinde kontrol ve koordinasyonu derpiş et
mektedir. Teklif ile kira müddetleri istikrarlı ve emniyetli bir işletmeye imkân vermek maksadiylc 20 yıla kadar çıkarılmaktadır. Ayrıca üretme havuzlarında su ürünleri yetiştirme müddeti
nazara alınarak istisna en bu müddet 30 yıla çıkarılabilecektir.
Maddedeki kiralama hükümleri her şekil ile Evkafın idare ve nezaretinde bulunan Vakıflar,
veya Kamu İktisadi Teşebbüslerine, Orman Genel Müdürlüğü, Toprak Su Genel Müdürlüğü gibi
dairelere ve mahallî idarelere ait su ürünleri istihsal yerlerine şâmil değildir. Ancak bu gibi yerler
hakkında Su Ürünleri Kanununun diğer alâkalı hükümlerinin uygulanacağı tabiîdir.
5. Teklifin 5 nci maddesinde, baraj ve sun'i göllerde verimli bir su ürünleri istihsali yapıla
bilmesini temin için bu gibi yerlerde önceden bâzı teknik ve ilmî tedbirler alınması gerektiğin
den bu hususla/r düzenlenmektedir.
6. Teklifin. 6 ncı maddesi, sulama ve enerji istihsali gibi maksatlarla içsuların kullanılmasın
da, su ürünlerine zarar vermeme prensibini gözetmektedir.
7. Teklifin 7 nci maddesinde, 4 neü maddede sözü geçen kamu tüzel kişilerine ait istihsal
yerlerinin sınırlandırılması ve bu sınırlandırma keyfiyetinin tesbit ve ilânı için hüküm sevk edil
miştir. Bugünkü Medeni Kanun hükümlerine ^ÖVG bu gibi yerler üzerinde mülkiyet hakkı tesis
edilememekte olduğundan buralarının belli sahalar olarak tesbit ve tâyin olunabilmesi için mad
dede derpiş olunan şekilde bir sınırlandırma usulü k:abul olunmuştur.
8. Te'klifin 8 nci maddesinde yeniden kurulacak veya tabiat hâdiseleri ve şartları neticesi
kendilip'inden meydana gelecek istihsal yerlerinde de 7 nci madde esaslarının uygulanması kabul
olunmaktadır.
9. Teklifin 9 ncu maddesinde, kamu tüzel kişilerine ait dalyanlardan zaruri ahvalde geçit
hakkı verilmesi esası derpiş olunmaktadır. Bâzı dalyanlarda ve ezcümle Köyceğiz dalyanında arı
cılıkla iştigal eden bir zümrenin zaman zaman dalyandan geçmek mecburiyetinde bulunuşu na
zarı dikkate alınarak bu madde hükmü sevk edilmiştir. Geçişe ait şartlar Ticaret Bakanlığınca tes
bit ve ilan olunacaktır.
10. Teklifin 10 ncu maddesi, dalyan civarındaki voli yerlerinden faydalanma konusunu tanzim
etmektedir. Bugün yürürlükte bulunan Zafbıtai Say diye Nizamnamesine ek 820 sayılı Kanunun
2 nci m add elsin den bâzı tadillerle alınmıştır.
11. Teklifin 1.1 nci maddesinde Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önce tapuya tescil
edilmiş 'bulunan dalyan ve voli yerlerine ait hakları mahfuz tutmak suretiyle, özel kişilere ait is
tihsal yerlerinin kamulaştırılmasını esasa bağlamaktadır. Maddeye göre İra yerlerin
olağanüstü
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hallerdeki inkıtalar baricormak üzere 5 yıl devamlı olarak işletilmemesi veya terk edilmesi
hail erinde umumi hükümler dairesinde kamulaş ırılabilmesl imkânı derpiş olunmuştur. Bugün
820 'sayılı Kanunun 1 nci maddesi gereğince bu gibi yerler 3 yıllık müddetin hitamında bilâ be
del Hazineye intikal etmektedir. Bu hüküm Ana 'asamız 'muvacehesinde kabili tatbik görülmediğünden yukarıki şekle ifrağ .olunmuştur.
12. Teklifin 12 nci maddesinde üretme havutlarına ait hüküm gösterilmektedir. Üretme ha
vuzu konusu son zamanlarda büyük ehemmiyet kazanmıştır. Kaliteli, devamlı ve bol mahsul elde
etmek İçin su ürünlerinin üretme havuzları dcniVn 'tesislerde »sun T olarak yetiştirilmesi işi birçok
memleketlerde ele alınmıştır. Bu safha memleketimiz için de ümit verici
görülmektedir. Gerek
karada kurulacak ve gerekse deniz ve i çs ularda yanılacak üretme t es islerin d o kıymetli
balıklar
ile, İstakoz, istiridye gibi kabuklular iyi bir şe'-ilde
yetiştirilebikcdrtir. Üretme havuzlarının
faydalarına mukabil nizam altına almmıaması ha1 inde? zararlı neticeleri de olabileceği göz önünde
tutularak bu gibi yerler tesis edilmeden evvel ge 'ekli plan vo projeler ile Ticaret Bakanlığına
müraea'ait 'edilerek önmüsaade İstihsali mecburi kılınmaktadır. Bakanlık, sağlık, ekonomik, kamu
düzeni, ilim, 'teknik ve ıseyrü sefer bakımlarından mahzur bulunmıyan haillerde bu müsaadeyi ve
recektir.
13. Teklifin 13 ncü maddesi ile, Devletin hü'dım. ve tasarrufu altında bulunan deniz ve içsu1 arda 'yeniden kurulacak sabit ve yüzer dalyanla *a ait esaslar yer almaktadır. Bugün için mem
leketimizde mevcut dalyanların sayısı 64 ten iba-et bulunmaktadır. Dalvaneılığm1 teşvik ve in
kişafı için yeniden kurulacak dalyanların tesis ve işletme hakkının gereğinde bedelsiz olarak ta
liplerine verilmesi ve buna mukabil kira müddetinin sonunda ise dalyanın bütün tesisleri ile
birlikte Hazineye bedelsiz olarak iadesi suret iv"1 e gerek şah usların, gerek memleketin menfaatleri
ka rsıl ıkl ı ol ar ak korun ımakt adır.
Maddede dalyan tesisi ile ilgili dip'er teknik vo ilmî hususlar yer almakta, ayrıca diğer tefer
ruatın tüzükle düzenlenmesi imkânı sağlanmakta br.
14. Teklifin 14 ıifhi maddesinde, ilmî ve tok ıolojlk araştırmaların yapılması konusunda üni
versiteler ve Ticaret Bakanlığı «:'6rov acımaktadırlar. Çok önemli bir konu olan ve uzun müddetle
tetkika'ta ihtivae gösteren bu meselede ilim müesseslerinin çalışmalarından faydalanılması derpiş
olunduğu gibi, buna yardımcı ve çalışmaları tam mil ayıcı mahiyette resmî
sektör araştırmaları
yapılması da uazara alınmıştır.
15. Teklifin 15 nci maddesi, su ürünleri saha'>nda müstahsıllaırm Ticaret Kanunu hükümle
rine göre kurmuş olduğu kooperatiflerin büyük bir ekseriyetinin iyi islemediği görül melet edir.
Bu sabada bir reform ihtivacı hissedilmiştir. Aıvak cebri ve zecri tedbirlerden kaçınılarak koo
peratifleşmenin 'ih ti varı bir şekilde ve fakat daha verimli neticeler verecek hükümler dairesinde
yamrulması düşünülmüş ve su ürünleri müstahsil harının halen memleketimizde zirai sahada iyi
neticeler vermiş olan 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu ile, 2836 sayılı
Tanm Kredi Kooııeretifleri Kanununa «üre teshilAtlandırılmaisı
ve hususi 'isimlerle
tesmiye
edilmesi uygun görülmüştür. ' Bilindiği üzere bu tip kooperatifler T.O. Ziraat Bankası ve Ticaret
Bakanlığının himaye ve murakabesi altındadır. Kooperatiflerin dürüst bir şekilde idare edilmesi
ve pvavc ve maksatlarına ve ortaklarına yararlı faaliyetlerde bulunabilmesi için gerekli maddi
yardımlar ve yol göstericilik bu
suretle sağ'"nmış olmaktadır. Kooperatifler sadece hakiki
müstadisi 11 arın girme imkânının mcvcııdolması ve kooperatif mevzuunu teşkil eden konularda, ti
car et ve komüsy onculuk yapanların da müessese1 ere ortak olamamaları hakiki m ustalı sil d an mü
rekkep mütecanis bir teşkilât kurulması imkânla -ma yol acımaktadır. 2834 ve 2836 sayılı kanun
lar ayrıca bu çeşit kooperatiflere bâzı imtiyazlar ve muaflıklar tanımaktadır. Zikredilen kanun
ların hükümleri j)rens!'tp itibariyle su ürünle 1 i 'abasına tatbik edilebilecek
niteliktedir. Yal
nız bunlara lailt anamukavelenamelerin işin hu usiyet ve icaplarına göre yeniden düzenlenmesi
1 â ^ıımgelmıektodi r.
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16. Teklifin 16 ncı maddesinde su ürünleri ile ilgili eğitim ve öğretim 'hükümleri yer almıştır.
17. Teklifin 17 nci maddesi ile, "balıkçılık sahasına
yapılan yatırımlar Gelir Vergisinden
muaf tutulmakta, başka bir deyimle bu salha için yatırım indirimi % 100 e çıkarılmaktadır. Balıkçı
lık sahasında büyük riskler ve kazançların spekülatif karakteri sebebiyle özel sermayenin bu sa
haya iltifat etmediği görülmektedir. Balıkçılığımızın geiişememesinin en esaslı sebebi budur. Bi
rinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı bu sahaya 294,3 milyon liralık bir yatırım yapılmasını öngörmek
tedir ki, bunun takriben yüz milyon lirası özel teşebbüs tarafından yapılacaktır. Kâfi bir teşvik
tedbiri alınmadıkça bu sahaya maksada uygun miktarda ve .süratli bir sermaye akımını sağlamak
mümkün görülmemektedir. Bu itibarla yatırım indiriminin balıkçılık sahasına yapılacak yatı
rımlara % 100 oranında tatbiki suretiyle, sermaye akımını hızlandıracak ve çoğaltacak ve böylece
bu «aha geliştirilip canlandıracak bir tedbir alınmıştır.
Muayyen bir iş kolumun inkişafı için lüzumlu sermayenin o sahaya akmasını t'eminen bu tedbir
birçok 'memleketlerde tatbik olunmaktadır. İkinci Dünya Harbinde tamamen eriyip
mahvolan
Almaın 'ticaret filosu, Alman Hükümetinin vergiye tabi kazançlardan gemi işletmeciliğine ya
pılacak yatırımları Gelir Vergisinden muaf tutması suretiyle yoktan var edilircesine yeniden
vücut bulmuş ve 'eskisinden daiha kuvvetli bir hale gelerek muazzam bir gelir kaynağı halinde
millî gelire eklenmiştir.
Yatırım indiriminin balıkçılık sektörüne yapılacak yatırımlara teşmili bu sektörün kısa zaman
da canlanmasını sağlıyacak en esaslı tedbirlerden biridir.
18. Teklifin'18 nci maddesi, su ürünleri istihsalinde kullanılan balıkçı teknelerinin ve bunlarda
çalışatoların, liman daireleri, belediye ve köyler tarafından alman
vergi ve resimllerden muaf
tutulması hakkındadır. Balıkçılıkla iştigal eden tekne sayısının ve insan gücünün artmasını teşvik
gayesine matuftur.
19. Teklifin 19 neu maddesi, ithali olunacak balıkçılık malzeme ve vasıtalarının ithalât sıra
sında ailınan vergi ve resimlerden muaflığına ait hükümleri ihtiva etmektedir. Balıkçılık araştır
malının için resmî müesseseler tarafından ithal olunacak lâboratuvar malzemesi, teçhizat ve vasıta
ları gümrük resminden ve sair ithalât vergilerin don muaf tutulması suretiyle bu gibi araştırma
ların geniş ölçüde ve lüzumlu alet ve vasıtalarla mücehhez bir şekilde yapılması gayesi istihdaf
edilmiştir. Diğer taraftan balıkçılık malzetmesi ve vasıtaları üzerinde ticari spekülâsyon yapılma
sını ve balıkçılıktan gayri işlerde de kullanılabilecek cinsten malzeme üzerindeki muaflığın suiis
timalini önlemek üzere balıkçılığımızın inkişafını 'temin bakımından lüzumlu ve su mahsulle
rinin araştı rı'Tmasında istihsalin de, muhafazasında vo naklinde kullanılan her türlü malzeme, teç
hizat ve vasıtaların1 balıkçılık kooperatifleri veya doğrudan doğruya ihtiyaç, sahiplerinin kendileri
tarafından ithali İnal inde bunları ithalâttan alınan bilûmum vergi ve resimlerden muaf tutulması
lıükme bağlanmıştır.
B i'lind iği gibi su ürünleri istihsalinde kullanılan halat, mantar sentetik elyaf tam mamul ağ ip
likleri ve a "dar, deniz motorları, dalgıç cihazları ve .elbise1 eri, elektronik
balık bulucu cihazlar,
naylon misina ve olta bedenleri, olta iğneleri ve saire gibi istihsal vasıtalarının hemen
tamamı
dışardan ithal olunmaktadır. Yürürlükteki gümrük tarifesine göre bu malzemeden ithalât sırasın
da % 148 e kadar desisen nisbetlerde gümrük resmi istihsal vergisi ve saire alınmakta ve dolayıısiyle
bu maddeme su ürünleri müstabsıllarına çak Damalıya mal olmaktadır. İstihsal vasıtalarının bu
ıv^'îîl-ıiıo-ı •îıv.tiV.'nl malivetmin suni şekilde yükselmelini intaç etmekte ve akar yakıt pahalılığından
ileri gelen tesirle maliyetlerin daha da yükselmesi sebebiyle su ürünlerimiz alıcı piyasalarda re
kabet kabiliyetini kaybetmektedir. Bu madde ile derpiş olunan ithalât muaflığı ve mütaakıp mad
dedeki akar yakıt muaflığı temin olunduğu takdirde alıcı pazarlardan su ürünlerimizin kolaylıkla
satılabilir hale geleceğine şüphe yoktur.
20. Teklifin 20 nci maddesinde, su ürünleri istihsalinde çalışan motorlu teknelerin kullandığı
akar yakıtın her türlü resim ve vergiden muaf tutulması hükmü ile, bir taraftan balıkçı filomuzun
motorlaştırılması, diğer taraftan su ürünleri istihsal maliyetinin ucuzlatılması ve av faaliyetinin
daha uzak sahalara kadar teşmiline zemin hazırlamak suretiyle istihsalin artırılması gayeleri istilıM. Meclisi
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daf olunmaktadır. Bugün balıkçı filomuzun tam olarak motorlaşmadığı, hâlâ kürek ve yelken gibi
iptidai vasıtalardan istifade edegelmekte olduğu bir vakıadır. Av teknelerinin motorlaşmasmı önliyen âmillerin başında akar yakıt fiyatlarının balıkçıların katlanamıyacağı kadar pahalı olması
gelmektedir. Filhakika bugün dünyada balıkçılar tarafından kullanılan akar yakıtın en pahalı ol
duğu memleket Türkiye'dir. Ve bu pahalılık akar yakıt üzerinde mevcut vergi ve resimlerin ağırlı
ğından ileri gelmektedir. Bu hal bir taraftan istihsal maliyetinin aşırı derecede yükselmesine âmil
olduğu gibi diğer taraftan, semeresiz bir av araştırmasının masrafını göze alamamak sebebiyle müs
tahsilin av sahalarını uzatıp genişletmesine engel olmak suretiyle istihsalin azalmasına da tesir et
mektedir. Bu kanun teklifinin yukarki maddelerinde derpiş olunan hükümlerle birleştirilmek su
retiyle, bu maddenin derpiş ettiği muaflık işletme masraflarının ve bunun neticesi olarak istihsal
maliyetini düşürme maksadını matuftur.
21. Teklifin 21 nci maddesinde su ürünleri müstahsıllarmın kredi ihtiyacının Ticaret Bakan
lığınca tercihli olarak temin olunacağı tesbit olunmaktadır.
Maddenin 2 nci fıkrası su ürünleri kredilerine tatbik olunacak faizlerin hadleriyle ilgilidir. Kı
sa vadeli (1 yıl) krediler için % 5, orta vadeli (5 yıl) krediler için % 4 ve uzun vadeli (20 yıla
kadar) krediler için % 3 nisbetinde faiz tahakkuk ettirilmesini âmirdir. İnkişafını temin bakımın
dan teşvik ve himayeye ihtiyaç duyulan iktisadi sanaiara ucuz kredi temini esasen memleketimiz
de de başvurulmakta olan tedbirlerden biridir. Sanayicilere •% 4 nisbetinde faizle kredi açılması,
ihracata matuf kredilerde düşük reeskont faizi tatbik edilmesi gibi tatbikat misal olarak zikrolunabilir. Su ürünleri kredilerinin bugünkü tatbikatında Ziraat Bankası kendi membalarından yaptığı
ikrazlarda çevirme kredilerine % 9, donatma kredilerine % 7 nisbetinde faiz ve ayrıca % 0,5 nis
betinde ekspertiz ücreti tahakkuk ettirmektedir. ICA fonundan açılan kredilerde ise her cins
kredi için % 5 nisbeti tatbik olunmaktadır. Bu faiz nisbetlerine ayrıca % 5 i bulan sigorta mas
rafları da ilâve olunmaktadır. Su ürünleri istihsaline açılan kredilerin bu ağır faiz ve masrafları
kaldırmaya tahammülü yoktur. Bilhassa orta ve uzun vadeli krediler için bu faiz nisbetleri çok
ağırdır. Başka memleketlerde su ürünleri kredilerine tatbik olunan faiz nisbetleri çok düşüktür.
Meselâ İtalya'da hususi bir kanunla bu nisbetlor kısa vadeli krediler için % 3, orta vadeliler için
% 2, uzun vadeli krediler için % 1 olarak tesbit olunmuştur. Memleketimizde de hususi fondan
sanayie açılan kredilere % 4 faiz nisbeti tatbik olunmaktadır. Bu mülâhazalarla balıkçılığımızın
inkişafını teminen kredilerin ucuzlatılmasının ve yukarda belirtilen düşük faiz nisbetlerinin tat
bik olunmasının uygun olacağı mütalâa edilmektedir.
Maddenin 3 ncü fıkrası Ziraat Bankası tarafından açılacak krediler için balıkçı tekneleri ile
her türlü istihsal vasıtalarının maddi teminat malıiyetinde olduğu tesbit olunmaktadır. Filhakika
bugünkü tatbiktta banka sigorta ettirebildiği ve üzerinde ipotek tesis olunabildiği için sadece ba
lıkçı teknelerini teminat olarak kabul etmekte, av malzemesini maddi teminat saymamaktadır. Hal
buki bankadan alman kredilerin büyük bir kısmı istihsal vasıtalarının temini için sarf olunmakta
dır. Avlanma ekiplerinin hemen hepsinde ağlar ve sair istihsal vasıtalarının değeri balıkçı teknele
rinin değerini aşmaktadır. Bu itibarla av âlet, cihaz ve vasıtalarının maddi teminat olarak kabul
olunmaması kredi hacmimin daralmasına sebebolmnştur.
Maddenin 4 ncü fıkrası Ziraat Bankası tarafından maddi teminata bağlanarak açılan kredile
rin, su ürünleri teşvik fonuna istinaden Ticaret Bakanlığınca da tekeffül edilmiş sayılacağı hük
münü getirmektedir. Bu hükümle istihdaf olunan gaye su ürünleri kooperatifleri ve müstahsılları
tarafından kredilere karşılık olarak gösterilen istihsal vasıtaları üzerindeki sigorta masrafları kül
fetini kaldırmaktır. Filhakika mer'i mevzuata göre banka tarafından güvenilir bir asli teminat
alındığı ahvalde, tamamlayıcı mahiyetteki maddi teminatın sigorta ettirilmemesine cevaz vardır.
Devlet kefaleti Ziraat Bankasınca asli teminat olarak kabul edildiğinden, kredinin maddi teminata
bağlanan kısmının Ticaret Vekâleti tarafından tekeffül olunması halinde, gösterilen maddi temina
tın ayrıca sigorta ettirilmesine ihtiyaç kalmıyacağmdan kredilerden oranı % 5 e yaklaşan bir ucuz
lama temin edilmiş olacaktır.
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Maddenin 5 nei fıkrası su ürünlari kredilerine tatbik olunacak düşük faiz ve teminat riski se
bebiyle T. C. Ziraat Bankası zararlarının su ürünleri teşvik fonundan karşılanması hakkındadır.
Böyle bir garanti mevcudolmadıkça Ziraat Bankası kendi membalarını daha verimli ve daha sağlam sahalara yatırmak için, düşük faizli ve büyük riskli su ürünleri kredilerini işletmemektedir.
Maddenin 6 ncı fıkrası 6118 sayılı Kanuna müstenit 8625 sayılı Nizamname hükümlerinin bu ye
ni kanuna göre tadil edilmesini âmirdir.
22. Teklifin 222 nci maddesi, balıkçı teknelerinin inşasını teşvik etmek, bu inşaatı sulhte su
ürünleri istihsali için en uygun, harb halinde ise Millî Savunma ihtiyaçlarında da kullanılabilecek
belirli tip ve dizaynlara yönelmesini ve inşaatın münhasıran Türk gemi tezgâhlarında yapılıp harice
sipariş verilmemesini veya dışardan hazır gemi satmalmmamasmı temin etmek üzere balıkçı tekne
lerinin inşa bedelinin % 50 sine kadar su ürünleriteşvik fonundan yardım yapılması hükmünü vaz'-etmektedir.
Bu tedbir balıkçılığın teşvik ve himayesi bakımından bütün dünyada alınması mutadolan en esas
lı tedbirlerden biridir. İngiltere, A. B. D. Kanada, Fransa, İspanya, Yugoslavya gibi memleketlerde
gemi inşa bedelinin % 9,55 ini hibe etmektedirler. A. B. D. evvelce % 50 olan hibe nisbetini yeni bir
kanunla % 55 çıkartmıştır. Birçok memleketlerde bu maksat için ayrıca 20 yıla kadar vadeli ve
% 2,75-6 faizli kredi açılmakta Almanya, Belçika Fransa, İzlanda, Portekiz ve Yunanistan'da fai
zin bir kısmı veya tamamı hibe edilmektedir.
23. Teklifin 23 ncü maddesi, 21 nci maddedeki ucuz faiz nisbetleriyle fiilî faiz nisbetleri arasın
daki farktan ve teminat risklerinden tahassul edecek zararı karşılamak ve balıkçı tekneleri inşaatına
yapılacak hibeleri finanse etmek üzere bir su ürünleri teşvik fonu tesisi hakkındadır. Fonun kaynak
larını bütçe yardımlariyle balıkhane; kooperatiflerin verecekleri paralar, bağış ve hibeler teşkil et
mektedir. Fonun kullanılması bir tüzükle düzenlenecektir.
24. Teklifin 24 ncü maddesi, su ürünleri neslini imha eden zararlı ve patlayıcı maddelerin kul
lanılması memınuiyeti konulduğuna dairdir. Buna mütenazır bir hüküm 721 sayılı Kanunun 1 ve
2 nci maddelerinde mevcuttur. Burada biraz daha genişletilmek ve lüzumlu istisnalar konulmak su
retiyle formüle edilmiştir.
25. Teklifin 25 nci maddesi, su ürünlerine veva onları istihlâk edenlerin sağlığına veya istihsal
malzemelerine zarar verecek maddelerin sulara dökülmesinin yasaklandığına dairdir. Bu maddelerin
neler olacağı tüzüğünde ayrıca gösterilecektir.
26. Teklifin 26 ncı maddesinde, yabancıların Türk kara sularında ve içme sularında su ürün
leri istihsal etmeleri yasak edilmektedir. Her memleket karasularındaki servetleri büyük bir titizlik
ve hassasiyetle yabancılara karşı muhafaza etmektedir. Bâzı memleketler sırf yabancıların bu sular
dan faydalanamamaları için karasularını 6 mile, 12 mile ve hattâ 200 mile çıkarmışlardır. Teklifte
de prensip itibariyle yabancıların sularımızda istihsal yapmaları menedilmektedir. 1918 sayılı Ka
nunu tadil eden 6829 sayılı Kanun esasen bu fiilleri bugün için kaçakçılık addetmektedir. Ancak
verilmekte olan cezaların asgari hadlerinin ağırlığı yanında dâvaların çok geç neticelenmesi insan
hakları bakımından uygun görülmediği gibi bu kabîl suçların su ürünleri ile ilgili faaliyetleri düzenliyen bu Kanunda yer alması daha uygun görülmektedir. Keza 815 sayılı Kanunda da Türk
karasularında Türk vatandaşı olmıyanlarm spor ve zatî ihtiyaç için avlanmaları ve yabancıların
etüt ve araştırma işlerinde çalışmaları hali, yasak dışında bırakılmış bulunmaktadır.
27. Teklifin 27 nci maddesi ile, su ürünleri istihsaline .ait umumi prensip, yasak ve tahditler
hükmüne bağlanmaktadır. Maddenin (a) fıkrasında istihsal malzemesiyle ilgili usul ve esaslıar,
mükellefiyetler, yasaklar ve tahditler; (ıb) fıkrasında âse sıu ürünler/inin bünyesi ile alâkalı usul
ve «saslur ile* yasak ve tahditler derpiş edilmektedir. Bu maddedeki usul, esas, yasak, tahdit ve
Mükellefiyetlerin neler olduğu ayrıca tüzükle düzenlenecektir. Burada bilhassa bir noktayı
belirtmek faydalı görülmektedir: Birçok ahvalde avlanması yasak olan su ünün]erinin avlan
ması serbest olan su ürünlerinin istihsali sıratsın da arızî olarak istihsal edilmeleri 'mümkündür.
Bu takdirde isteıiımlyereik ve elde olımıyan isıebeplerlc istihsal loluııaıı bu ısu ürünlerinin genel
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olarak denize ve işsııya 'dökülerek satışa çıkarı'lmaması veyahut .ıımayen marjlar dâhilinde kal
mak şav'tiyle bu 'kabil arızî istihsale müsamaha olunması hususları tüzükte ayrıca belirtilecektir.
28. — Teklifin bu maddesinde trol, yani diğer deyimiyle sürütme veya tmta hakkında gerekli
esaslar konulmaktadır.
Troll usulü kontrollü, tahditti ve. kararında yapıldığı takdirde ilip balıkları istihsalinde bolluk
ve ucuzluk yaratan bir sistemdir. Buna mukabil kontrolsuz, aşırı ölçüde ve 'nizamlara ııiayet edil
meksizin yapılacak tnol avcılığının da o nisıbette zararlı olacağına şüphe yoktur.
Birçok balık müstahsili memleketler, bâzı kayıtlarla trol avcılığına müsaade
etmektedirler.
Suiistimal edilmeksizin yapılacak trol avcılığı, göcücü balıkların istihsal mevsimi dışında kalan
zamanlarda devamlı ve istikrarlı bir dip balıkçılığı İstihsaline ve ihracına imkân vermek suretiy
le 'ekonomik faydalar sağlar. Bugün cari olan Zabıtai Saydiye Niza.mnameımizin 29 ııcaı 'madde
sinde trol usulü Türk karasuları ile boğazlar ve Marmarada yasak edilmiş, buna mukabil kara
suyu haricindeki sahillerde serbest bırakılmıştır. Bununla beraber gerekli kontrol teşkilâtının
mevcudolmayışı ve ayrıca trol avcılığına ait bir nizam kurulmamış olması muvacehesinde yasağa
nağmen kaçak 'ölara-k trol yapıldığı görülmektedir.
Teklifte İki tip trol derpiş edilmiştir. Bunlardan birisi yukarıda izahı yapılan trol anlamında
dip trolü olarak kabul ve isimlendir ilen şekildir. Bu konuda gerekli ilmî ve teknolojik araştırma
lara ve tecrübelere istina de dilmek suretiyle bu çeşit istihsalin tabi ıo.lacıağı usul ve esaslar tü
zükle tanzim olunacaktır.
Jkinci tip troll, orta su trollu olarak tesmiye edilmektedir. Bu trol diğeri gibi dibi taramak
suretiyle ıdeğıil, suyun içine veya suyun yüzüne yakın 'çekilmekle yapılmaktadır. Esas itibariyle
diğer tip balık ağlarından mahiyeten bir farkı yoktur. Bu tip troll bilhassa göcücü balıklara ka
bili tatbiktir. Yabancı memleketlerde halen kullanılmakta olmasına mukabil memleketimizde he
nüz istihsal edilmemektedir. Orta su trollunun tabi olacağı esaslar 27 nci .madde hükümlerine gö
re tâyin edilecektir. Ancak 'bu cins trolün dip trollu olarak kullanılmasını önleyici hükümler de
d üş ünü İmli şıt ü r.
Dip ve orta su trollu için 27 nci maddenin son kısmında açıklanan ve arızî olarak istihsal olu
nan su ürünleri 'hakkında yapılacak muameleler de tanzim olunacaktır.
29. 'Teklifin 29 ucu maddesinde, Zabıtai Saydiyc Nizamnamesinin 2G ncı maddesine benzer
bir hüküm yor almaktadır. İstihsali yasak olan su ürünlerin, ıbu yasakların devamı müddetine e
satılması, nakli ve imalâtta kullanılması da .ni'eneditmektedir. Yasakların tatbik edilebilmesi için
ihöyle lıir hükmün konulmasına da lüzum vardır. Burada derpiş edilen yasaklar umumiyetle her
kesin kolaylıkla muttali 'olabileceği hususlara inhisar etmiştir ki, bunlar da zamanlar, 'mevsim
ler, cins, nevi, çeşit, irilik, 'büyüklük ve ağırlık 'bakımından konulmuş bulunmaktadır.
Aynı maddenin son bendinde teklifin 24 ve 28 nci maddelerine (aykırı olarak
istihsal edilen
su ürünleri İçin de nakil, satış ve imalât yasağı ko'nulmaktadır. Ancak İra ımaddelcr hilâfına bir
istihsal yapılmış 'olduğunu anlamak kohıy kolay ımümkün olamıyacağmdan bu maddede kasıt
unsuruna yer verilmiş ve fiilin bilerek işlenmesinin tmenedilmesi cihetine gidil mistir.
30. Teklifin 30 ııcu maddesi, balık ve 'emsali su ürünlerini toptan satış yeri olan balıkhanele
rin gerek istihsalin gerekse satışın murakabesi, bakımından büyük ehemmiyeti nazara alınarak
tedvin olunmuştur. Bu maddede balıkhanelerin tarifi yapıldıktan sonra, balıkhane tesis edilecek
yerler için Ticaret Bakanlığından müsaade alınacağı ve gerekli tetkikat yapıldıktan sonra o ma
halde böyle bir balıkhane kurulması uygun görüldüğü takdirde tesis plânının Bakanlıkça tas
dik edileceği, .balıkhanelerden aknacak ücretin, Ticaret Bakanlığının muvafakati istihsal edilmek
şartiyle, satış 'bedelinin % 5 ini geçemiyeceği ifade olunmaktadır. Balıkhanelerin vasıf ve şartları
tüzükle .düzenlenecektir.
31. Teklifin 31 nci -maddesi ile, su Lir ünleri satışlarının bir nizam altına alınması esası ko
nulmaktadır. Prensip itibariyle, istihsal edilen su ürünlerinin hem müstahsil lehine değerlenmesi
ve hem de mevzuat yönünden kontrolünün yapılabilmesi için muayyen bir yerde toptan satışa
arzı lüzumludur. Bu sebepten sünger, alk, mercan ve diğer su nebatları harieolmak üzere istihsal
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edilen diğer su ürünlerinin ilk satışlarının balıkhanelerde yapılması mecburiyeti konulmakladır.
Ancak bu mecburiyet iki şarta bağlı tutulmuştur. Bunlardan birisi su ürünlerinin kanaya çıkarılmış
olması şartıdır. Diğeri de o yerde balıkhane bulunması şartıdır.
İstihsal olunup da ısu üzerinde satışı yapılan su ürünlerinin satışının balıkhaneden geçirilmesi
ne lüzum ve zaruret olmadığı gibi, bu gibi satışlardan Balıkhane llesm-i alınması da bahis konusu
değildir. Koza su ürünleri karaya çıkarılmış 'olmasına rağmen -o yerde balıkhane tesis edilmemiş
ise 'bu (ürünlerin de balıkhanede satılması ve dolayısiyle Balıkhane Resmine tabi olması bahis
konusu olamaz.
Balıkhanelerde yapılacak ilik satışlar için maddedeki esaslar uygulanacak olmakla beraber, bü
tün istihsal olunan su ürünlerinin behemehal balıkhaneye götürülmesi zaruri değildir. Bilhassa
cüzi 'miktarlarda olan istihsalin balıkhanede satış mecburiyetinden azade 'kılınması doğru olur.
Gerek bu cihete dımkân vermek, ve gerek satış usullerini ve esaslarını 'düzenlemek için bir tüzük
çıkarılması derpiş edilmektedir.
32. Teklifin 32 nci maddesi, ile, su ürünlerinin toptan veya pem'kende 'ticareti ile kabzımal
lık ve komisyonouluğu bir düzen altına alınmaktadır. Bu 'muameleleri yapacak olanlarda asgaırd
bâzı şart ve vasıflar aranması gerek su ürünlerinin, gerek müstahsilin ve gerek müstehlikin ko
runması bakımından zaruri görülmektedir.
33. Teklifin 33 ncü maddesinde, su ürünlerinin perakende satış yerlerinin sıhhi ve teknik du
dundan ele •alınmıştır. Et ve Balık Kurumunun açmış olduğu ve halen kapatılmış bulunan pera
kende satış mağazaları istisna edilirse bütün perakende su ürünleri satan yerler İptidai ve her
türlü 'sağıh'k şartlarından mahrumdur. Halkımızın sağlığını ve su ünlülerimizin nefasetini ve de
ğerini korumak amaciyle bu gibi satış yerlerinin ıslah "dilmesi zarureti aşikârdır. Bugün için be
lediyelere mevdu bu işin gereği gibi takibedilemediği görülmektedir.
34. Teklifin 34 ncü ımaddesi ile, 33 ncü 'maddede perakende satış yerleri için arzulanan sıhhi
ve teknik şartların bu madde ile imalâthane, atelye, fabrika, soğuk depo gibi tesislere de tatbiki
amacı güdülmektedir.
35. Teklifin 35 nci maddesinde, su ürünleri ile alâkalı lüzumlu malûmatm derlenmesi ve top
lanabilmesi için ,su ürünleri müstahsil lan, su ürünleri ile ilgili tacir, sanayici ve esnaftan lişlcırine
mütaallik bilgi ve belgelenin istenmesi hususunda Ticaret Bakanlığına yetiki tanınmaktadır.
Bu
mahiyette bir hüküm esasen Sanayi Sicil Kanununda da mevcuttur. Ticaret Bakanlığı su ürünleri
ile ilgili işleri bünyesinde topladığı cihetle, su ürünleri istihsal, ticaret ve sanayii ile ilgili (malu
matı de re'sen lalmalk imkânıma sahibolıııalıdır. İstenecek 'bilgi ve belgelerin, verenler aleyhine de
lil olarak kullanılmaması ve şahıslara ait hususi malûmatın ifşa edilmemesi hususları derpiş edil
mek suretiyle, alınacak Ibilgi ve belgelerin mahremiyet ve samimiyoti sağlanmış olmaktadır.
36. Teklifin 36 ncı maddesi yasak usullerle av yapılmasına (müsaade olunacak ahval ile ilgi
lidir. İst'imali menedilmiş av vasıta ve usullerine vaz'olunan yasağjn ref, tadil, tesm.il veya temdi
di gibi lüzum ve (ihtiyaçlara 'inesnedolacak veya doğrudan doğruya yapılacak ilmî tetkikler <maksadiyle bu vasıta ve usullerle av yaptırılmasına lüzum görülebilir. Madde ile Ticaret Bakanlığı
na, 'elde 'edilecek su ürünlerinin hiçbir suretle satışla vaz'edilmemesi şartiylc, vazifelendirdiği ve
salâhiyet verdiği kimselere muayyen yerlerde ve muayyen zamanlarda bu vasıta ve usullerin isti
maline müsaade verme salâhiyeti tanınmaktadır.
37. Teklifin 37 nci maddesi ile, derpiş olunan bâzı âmme hizmetlerinin ifası için gerekli öde
neklerin bütçeye konulması hükme bağlanmakta dur.
38. Teklifin 38 nci maddesi ile, Ticaret Başkanlığına, Tarım ve Sağlık Bakanlıkları ile işbir
liği yaparak su ürünleri ile ilgili işler için teftiş ve kontrol yetkisi verilmektedir.
39. Teklifin 39 ncu maddesi ile, takibatın ve tecziyenin süratle neticelenebilmesi için Meşhut
Suçlar Kanunu hükümlerinin uygulanması imkânı derpiş edilmekte ve ağır cezalı suçlar asliye
mahkemelerine, diğer suçlar sulh ceza mahkemelerine verilmektedir.
40. Teklifin 40 ncı maddesinde, Su ürünleri Kanununun takibatı ile alâkalı suçların takip ve
tesbiti, suç unsuru olan şeylerin zaptedilmesi ve ilgililerin tanzim olunacak zabıt varakaları ile
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mahkemelere tevdii için merkezde ve taşrada vazifeli kılman organ ve merciler gösterilmektedir.
Sıı ürünleri Kanununun tatbikatı için hususi bir muhafaza teşkilâtı kurulması arzuya şayan ol
makla beraber bu teşkilâtın memleket ölçüsünde genişleyip işe tam mânasiyle hâkim olabilecek
bir seviyeye gelmesine kadar diğer Devlet teşkilâtının da bu sahada yardımlarından faydalanıl
ması zaruri görülmektedir.
41. Tciklifin 41 nci maddesinde, idari mercilerce zaptedilen su ürünleri hakkında yapılacak
usuli muameleler tanzim edilmektedir.
42. Teklifin 42 nci maddesinde, mahkemelerce müsaderesine karar verilen su ürünleri ile is
tihsal vasıtalarına ait hükümler yer almaktadır.
43. Teklifin 43 ncü maddesinde, muhtelif fıkralar halinde Su Ürünleri Kanunundaki yasak,
tahdit ve mükellefiyetlerin cezaları gösterilmiştir. Cezalar, ceza hukuku prensiplerine uygun ola
rak mutedil hadler dâhilinde ve suçun vahamet derecesiyle mütenasib olarak tesbit edilmiştir.
44. Teklifin 44 ncü maddesinde, tüzüklerin 6 ay içinde yürürlüğe konulması esası derpiş edilmiştir.
45. Teklifin 45 nci maddesinde yürürlükten kaldırılan hükümler ^gösterilmektedir. Bunlar ara
sında bilhassa 1918 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair 6829 sayılı Kanuna ek 2 nci
maddesinin 4 numaralı fıkrasının 1, 2 ve 3 ncü bendleri vardır. Bu bendler, karasularımızda ka
çak balık avlıyanlara tatbik edilmek üzere çıkarılmıştır. Anca'k bu hükümlerin tatbikatı yakala
nan yabancı gemicilerin uzun müddet mevkuf kalmalarını ve aleyhimizde propaganda yapılmasını
tevlidetmekte olduğundan bu işin kaçakçılık konusundan çıkartılarak Su Ürünleri Kanununun
yasakları içersine alınması ve seri muhakeme usulü ile kısa "müddet içersinde halledilmesi imkân
ları sağlanmak istenmiştir.
815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 ncü maddesi, yabancıların su ürünleri avcılığı yapmasını me
netmektedir. Bu prensip aynen muhafaza edilmekle beraber yabancı turistlerin ve Türkiye'de
oturan yabancı kimselerin spor ve zatî ihtiyaç maksadiyle yaptıkları istihsale ve bir de yaban
cılara yaptırılacak etüt ve araştırma işlerine teşmil edilmemesi uygun görülerek bu konuda bir
istisna sovık edilmiştir.
46. Geçici birinci maddede, Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan kooperatiflerin 2834
ve 2836 sayılı kanunlar hükümlerine intibak edebilmelerini kolaylaştırmak maksadiyle hüküm
sevk edilmiştir.
Geçici 2 nci maddede, kanunla derpiş edilen tüzükler çıkarılıncaya kadar bunlarla alâkalı es
ki hükümlerin uygulanması esası kabul edilmiştir.
Geçici 3 ncü madde, mevcut balıkhanelerin ıslahını, geçici 4 ncü madde su ürünleri toptan
cı, perakendeci, kabzımal ve komisyoncularının yeni hükümlere intibakını, geçici 5 nci madde pe
rakende satış yerlerinin, geçici 6 nci madde sanayi veya küçük sanayi tesislerinin yeni hüküm
lere göre ıslahını âmirdir. Geçici 7 nci madde ise evvelce Maliye Bakanlığı ve DSİ tarafından ki
raya verilen yerlere ait hükümlerin saklı olduğunu belirtmektedir.
47. Teklifin 47 nci maddesinde, kanunun yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmesi kabul edil
miştir. Bu müddet içersinde tatbikatla ilgili hazırlıklar yapılacaktır. Ancak kooperatifleşmeyi
biran evvel teşvik ve gerçekleştirmek için 15 nci ve geçici 1 nci maddelerin yayın tarihinde yü
rürlüğe girmesi esası kabul 'olunmuştur.
48. Teklifin 48 nci maddesi, kanunu yürütmek görevini Bakanlar Kuruluna vermektedir.
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Su ürünleri kanunu teklifi
BÖLÜM - I
Genel hükümler
Şümul
MADDE 1. — Denizlerde ve iç sularda su ürünleri istihsali bu kanun hükümlerine tabidir.
Tarifler
MADDE 2. — Bu kanunda geçen terimlerin tarifleri şunlardır:
Su ürünleri: Denizlerde ve içsularda bulunan bitki ve hayvanlar ile bunların yumurtalarıdır.
(Kara avcılığı Kanunu kapsamına giren hayvanlar hariç.)
Su ürünleri müstahsılları: Denizlerde ve içsularda su ürünleri istihsal eden gerçek ve tüzel
kişilerdir.
İstihsal yerleri: Su ürünlerini istihsale elverişli olan ve içinde veya üzerinde her hangi bir is
tihsal vasıtası kurulabilen, kullanılabilen su sahalarıdır.
İstihsal vasıtaları: Su ürünlerinin istihsalinde kullanılan av ve taşıma tekneleri ile her türlü
av malzemesi, teçhizat, alet, edevat, yemler, takım ve tesislerdir.
Balıkçı teknesi: Tonaj ve adı ne olursa olsun, denizlerde ve içsularda su ürünleri istihsalinde,
taşınmasında ve işlenmesinde kullanılan kürekli, yelkenli, buharlı ve motorlu sandal, kayık, şat,
sal, mavna, gemi ve saire gibi bilûmum yüzer vasıtalardır. Sünger istihsalinde kullanılan vasıta
lar da bu terimin şümulüne girer.
Dip trolü (trawl) : Balıkçı tekneleriyle çekilmek suretiyle zemin üzerinde sürütülerek dipteki
su ürünlerini istihsale mahsus trol ağlariyle bu ağlarla yapılan su ürünleri istihsalidir.
Orta sutrolu (trawl) : Münhasıran göçücü balıkların istihsaline mahsus, dibe temas etmeksizin
suyun ortasında veya yüzüne yakın kısmında çekilen trol ağları ve bunlarla yapılan su ürünleri
istihsalidir.
[pv•ttftfc^^••••• .=,..".•
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İçsular: Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri, bentler, regülâtörler, kanallar, akarsular,
mansaplar ve üretme havuzlarıdır.
Lagünler: Denizlerle irtibatlı ve denizin etkisi altında bulunan göllerdir.
Mansaplar: Akarsuların göl veya denizlere açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında ka
lan ve sınırları mahallî şartlara göre tesbit olunacak, su ürünleri istihsaline elverişli sahalardır.
Üretme havuzu: Su ürünlerini yetiştirmek için yapılan sabit tesislerdir.
Dalyan yeri: Bir veya mütaaddit sabit veya yüzer dalyan kurmaya elverişli istihsal yerleridir.
Sabit dalyan: Denizlerde ve içsularda su ürünleri istihsal etmek için kazık, çit, çubuk, tel,
ağ, taş veya beton veya benzeri engeller çevrilmek suretiyle sınırları değişmiyecek şekilde ku
rulan veya tabiî olarak çevrilmiş su safhalarında meydana getirilen diple irtibatlı tesislerdir.
Yüzer dalyan: Şamandıra, duba, tekne ve saireye «bağlı ağlarla çevrilmek suretiyle kurulan
ve su ürünleri istihsaline mahsus tesislerdir. &'-•
Voli yeri: Denizlerde ve içsularda su ürünleri istihsaline elverişli saJhile biti§ik ve sınırları bel
li su sahalarıdır.
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BÖLÜM - II
Su ürünleri istihsali
A)

Su ürünleri istihsal ruhsatı
Ruhsat

tezkeresi

MADDE 3. — Su ürünleri müstahsılları, denizlerde ve içsularda istihsal faaliyetinde bulunabil
mek için Ticaret Bakanlığından veya yetkili kılacağı mercilerden su ürünleri ruhsat tezkeresi al
maya ve bu tezkereyi istendiği zaman yetkililere göstermeye mecburdurlar.
Münhasıran spor maksadiyle veya zatî ihtiyaç için olta, el ağları, serpme, sepet, su tüfeği, zıp
kın ve saire gibi ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal edecek Türklerle yabancı turistler ve Türki
ye'de oturmalarına izin verilen yabancı uyruklu kimseler ruhsat tezkeresi almakla mükellef değil
dirler.
Orman bölgelerinde ve sulama tesislerinin bulunduğu sularda su ürünleri istihsal edecek müstahsıllar, ruhsat tezkerelerini mahallî orman veya tarım dairelerine, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün mülkiyet ve işletmesi altındaki sularda ise, adı geçen müdürlüğe önceden vize ettir
meye mecburdurlar.
Ruhsat tezkeresi namına tanzim olunduğu kişiye aittir. İki veya daha ziyade kişi için müşterek
ruhsat tezkeresi verilmez.
Ruhsat tezkeresinin şekli, muhtevası, verilme tarzı, yürürlük süresi, vizesi ve yenilenmesi ile
ilgili hükümler yönetmelikle tesbit olunur.
Denizlerde su ürünleri istihsalinde kullanılan balıkçı teknelerinin kayıt ve tescilleri ile donatım
ve muayeneleri Denizde can ve mal koruma hakkmdaki 4922 sayılı Kanun ile buna bağlı tüzük
vre yönetmelik hüküm ve esaslarına göre yetkili merciler tarafından yapılır.
İçsularda su ürünleri istihsalinde kullanılan balıkçı teknelerinin kayıt, tescil, donatım ve mua
yeneleri de, yukarda adı geçen mevzuat esaslarıma kıyasen bağlı bulundukları yerin en büyük
mülkiye âmirleri tarafından yaptırılır.
B) Su ürünleri istihsal yerleri
Âmmeye ctit istihsal yerlerinin

kiralanması

MADDE 4. — Hazinenin ve Devlet Su İşlerinin hususi mülkiyetinde, veya Devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan dalyanlar, voliler ve içsulardaki su ürünleri istihsali kiraya verilebilir.
Ancak mıntakanm iktisadi şartları, o mahalde oturan halkın geçim için Hazinenin mülkiyetinde
veya Devletin tasarrufunda bulunan istihsal yerlerinden istifade ettirilmesini zaruri kılmakta ise
bu gibi yerler, Bakanlar Kurulu Kararı ile mıntaka halkının, denizler gibi, serbestçe istifadesine
tahsis olunur.
Âmmeye ait istihsal yerlerinin kiralanmasında, su ürünleri kooperatifleri ile köy tüzel kişilikle
rine öncelik verilir. Bu gibi taleplerin mevcudiyeti halinde, o mahallin mültezime kiralanmasına
ce\raz yoktur.
Kira müddetleri bir yıldan az ve beş yıldan fazla olamaz. Ancak teknik sebep ve şartlar dolayjsiyle, yahut masrafları kiracı tarafından verilmek suretiyle yapılacak tesisler ve inşaat dolayısiyle bu gibi istihsal yerlerinin on yıla kadar müddetle kiralanmaları caizdir.
Üretme havuzu kurulacak istihsal yerleri, istisnai olarak otuz yıla kadar müddetle kiraya veri
lebilir.
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Baraj ve suni göllerde alınacak

tedbirler

MADDE 5. — Baraj göllerine veya ihdas olunacak diğer suni göllere su verilmeden önce, su
ürünleri istihsali bakımından alınması gereken tedbirlerin tesbiti için ilgililerle Ticaret Bakanlığı
işbirliği yapar.
Su ürünlerini

zarardan koruyucu

tedbirler

MADDE 6. — Içsularm sulama ve enerji istihsali gibi maksatlarla kullanılması halinde ilgililer
tarafından bu sularda mevcut su ürünlerinin yaşama, üreme, muhafaza ve istihsalini zarardan
koruyacak tedbirlerin alınması şarttır. Gereğinde bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu Ticaret
Bakanlığınca ilgililere bildirilir.
Âmmeye ait istihsal yerlerinin

sınırlandırılması

MADDE 7. — Hazinenin ve Devlet Su İşlerinin mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan istihsal yerlerinin sınırları, Ticaret Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında,
Maliye Bakanlığının tâyin edeceği bir temsilci ile kadastro veya tapu memuru, o yerin sulh hukuk
hâkim.liğince tâyin edilecek, birisi araştırma müesseselerinden, ikisi su ürünleri istihsalinden anLyan üç bilirkişiden kurulu bir heyet marifetiyle teamülen mâlûra ve muayyen bulunan, veya kira
mukavelename veya şartnamelerinde tasrih olunan su ürünleri istihsal yerlerinin sınırları dört
nüsha kroki ve zabıtla tesbit olunur. Bu kroki ve zabıtların iki nüshası Ticaret Bakanlığına bir
nüshası Maliye Bakanlığına verilir, bir nüshası d a mahallî tapu dairesince hıfzolunur. Ticaret Ba
kanlığı, zabıt ve krokiyi Resmî Gazete ile neşir ve ilân eder.
Deniz dalyanları ile voli yerlerinin ve mansaplarm sınırlarının tespitinde yukarıki heyete en
yakın Liman Dairesi temsilcisi, Devlet Su İşlerinin mülkiyeti altındaki yerlerde ise bu Genel Mü
dürlük temsilcisi de katılır.
Hazine adına tapuya tescil edilmiş istihsal yer lerine ait haklar saklıdır.
• Bu maddede zikredilen heyette vazife gören memurların harcırahları ile, bilir kişiler için mah
kemece takdir edilecek ücretler Ticaret Bakanlığı tarafından ödenir.
Yeni kurulacak istihsal yerleri
MADDE 8. — Yeniden kurulacak veya kendiliğinden teşekkül eden istihsal yerlerinin smırlarımn tesbitinde de 7 nci madde hükümleri uygulanır.
Âmmeye ait dalyanlardan geçiş
MADDE 9. — Hazine ve Devlet Su İşlerinin mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu
altında bulunan dalyanların kiracıları veya bunları işletenler belirli bir geçim veya istihsal faali
yetinin icabı olarak bâzı iş ve sanat erbabının dalyanın faaliyetine zarar* vermemek şartiyle, kendi
vasıtalariyle dalyandan geçmelerine müsaade etmekle mükelleftir.
Geçiş şartları ile dalyandan geçeceklerin riayet edecekleri hususlar, icap ve teamüller de na
zara alınarak Ticaret Bakanlığınca tesbit ve ilân olunur.
Dalyan civarındaki voli yerlerinden

faydalanma

MADDE 10. — Dalyan sınırları içinde veya dışında Hazineye veya Devlete ait voli yerleri ay
rıca kiraya verilmedikçe veya işletilmedikçe, bütün su ürünleri müstahsılları buralardan serbestçe
faydalanabilirler.
Yukarıki 4 ncü madde gereğince kiraya verilen veya işletilen dalyanların sınırların dışındaki
mücavir yerlerde veya dalyanın arkasında bulunan, Hazineye ve Devlete ait voli yerleri de, dal
yan kurulu olduğu zamanlarda dahi bütün su ürünleri müstahsıllarmm istifadesine açıktır.
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Ancak, kuruluş vaziyetine nazaran dalyanın avlusu cihetinde bulunan Hazineye veya Devlete
ait voli yerlerinden faydalanma hakkı, münhasıran dalyanı kirahyan ve işletenlere aittir.
Bu madde hükmü, özel mülkiyetteki dalyanlarda da uygulanır.
Özel mülkiyetteki dalyan ve voli yerleri ile bunların

kamulaştırılması

MADDE 1J. — Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tes
cil edilmiş olan dalyan ve voli yerlerine ait aynı haklar mahfuzdur. Bu yerler (olağanüstü
hallerin devam ettiği müddet içinde in'kıtalar haricolmak üzere ) sahipleri tarafından bizzat ve
ya kiraya verilmek suretiyle devamlı olarak beş yıl işletilmediği veya terk edildiği takdirde kamulaştırılabilir.
Üretme

havuzlan

MADDE VI. — Karada üretme havuzu tesis ederek su ürünleri yetiştirmek istıyenler bu tesis
lerinin yerini ve mahiyetini bildirmek ve işletmeye lüzumlu malûmatı havi proje ve plânları vermek
suretiyle Ticaret Bakanlığına müracaat etmekle mükelleftirler.
Sağlık, memleket ekonomisi, kamu düzeni, seyrüsefer, teknik ve ilmî bakımlardan mahzur bulun
madığı takdirde, Tarım Bakanlığının da mütalâası alınarak gerekli müsaade Ticaret Bakanlığına ve
rilir.
Deniz ve iesularda yapılacak üretme havuzları da yukardaki hükme tabi olmakla beraber bunların
sınırları 7 nci madde hükmüne göre tesbit olunur. Ancak bu gibi üretme havuzlarının tesisine izin
verilmeden önce seyrüsefer bakımından bir engel teşkil edip etmedikleri hususunda. Ulaştırma Bakan
lığının mütalâası ahnır.
Yeniden kurulacak

dalyanlar

MADDE .13. — A) Sabit dalyanlar:
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan denizler ve icsularda dalyan kurmak istiyenler o
mahallin sınırlarını gösteren -kredisini ve kuracakları tesisatın mahiyetini ve lüzum gösterilecek diğer
malûmatı havi evrak ve vesaiki vermek suretiyle Ticaret Bakanlığına müraeat ederler. Bu müracaat
üzerine Ticaret Bakanlığınca gerekli tetkikler yapılarak mezkûr mahalde dalyan kurulmasına sağlık,
memleket ekonomisi, seyrüsefer, kamu düzeni, ilim ve teknik bakımından mahzur görülmediği takdir
de, tâyin olunacak müddet içinde lüzumlu tesisatı kurmak ve dalyanı gereği gibi işletmeye başlamak ve
bu hususta istenen teminatı vermek şartiylc ve yirmi yılı geçmemek üzere tesis ve işletme hakkı istek
lisine bedelsiz olarak verilir.
Dalyan işletme hakkı Ticaret Bakanlığının muvafakati ile ve mevcut tesisat olduğu gibi bırakılmak
şartiyle devretmek veya kiraya vermek istiyenin geri kalan müddetini aşmamak üzere başkasına dev
redilebilir veya kiraya verilebilir.
Kurulmuş olan dalyanlar, müddetin bitiminde taahhüdedilnıiş olan bütün tesirleriyle beraber be
delsiz olarak Hazineye intikal eder.
Tâyin olunan müddetin bitiminde tesisatın işlei' \c işe yarar bir durumda Hazineye teslimi mecburi
dir. Bu vaziyette teslim edilmediği tadkirde, bu tesisat Ticaret Bakanlığının mütalâası alınmak sure
tiyle, Hazinece, mevcut teminattan işler veya ise yarar bir hale getirilir. Bu iş için yapılan masraflar
teminat miktarını aştığı takdirde, aradaki fark alâkalıdan hükmen tahsil olunur.
B) Yüzer dalyanlar:
Yüzer dalyan kurma taleplerinin tetkiki de (A) bendinde yazılı esaslara göre yapılır. Ancak, mez
kûr bendde zikredilen işletme ile alâkalı teminat burada aranmaz.
Yüzer dalyan kurulması için akdoiunan kira sözleşmelinin ilk iki senesi tecrübe devresi olarak ka
bul edilir. Ve kiracı bu müddet içinde kira akdini feshedebilir.
Kira müddetinin bitiminde aynı mahal Ticaret Bakanlığınca yüzer dalyan kurulmak üzere kira
ya verilebilir.
Bu maddenin tatbikatına mülaallik hususlar tüzükle düzenlenir.
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BÖLÜM - III
Geliştirme, teşvik ve himaye
A)

Geliştirme

Etüt ve arattırma
MADDE 14. — Ticaret Bakanlığı su ürünleri ile ilgili her türlü ilmî ve teknik ve araştırmaları
yapmakla göre vlid ir.
Bu araştırmalar Ticaret Bakanlığı tarafından Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsüne ve üniversi
telerin ilgili enstitülerine ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilecek diğer yetkili uzman ve mü
esseselere yaptırılır.
Araştırmaları yapanlar, araştırma ve etütlerinin neticelerine göre Ticaret Bakanlığına teklif ve
tavsiyelerde bulunurl ar.
Bakanlık bu teklif ve tavsiyelerin gerçekleşmeyi için gereken tedbirleri alır.
Bu araştırma ve etütlerin tahakkuku için gerekli vesait ve ödenek Ticaret Bakanlığınca temin ve
araştırma müesseselerine tahsis olunur.
Ticaret Bakanlığı tarafından tanzim edilecek olan etüt ve araştırma programlarının esasları araş
tırma müesseseleri ve özel teşebbüsün katılacağı bir komite tarafından hazırlanır,
Kooperatifleşme
MADDE 15. — Su ürünleri müsiahsılları 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri hak
kındaki Kanun ile 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanununa göre kooperatif ve birlikler ku
rabilirler.
Bu Kooperatif ve Birlikler «Su Ürünleri Satış Kooperatifleri», «Su Ürünleri Satış Kooperatifleri
Birliği» ve «Su Ürünleri Kredi Kooperatifleri» ismini alırlar.
Eğitim ve öğretim
MADDE 1G. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri istihsali ile uğraşanların meslekî bilgi ve görgüle
rini artırmak ınaksadiylo diğer Bakanlıklar ilo de işbirliği yaparak yerli ve yabancı uzmanlar
idaresinde kurslar ve meslek okulları açabilirler. Propaganda, eğitim ve öğretim için lüzumlu tedbir
leri alır.
B)

Teşvik ve himaye
Muaflıklar

MADDE 1.7. — Hakiki ve hükmî şahısların Gelir Vergisine matrah teşkil eden yıllık kazançların
dan ayırmak suretiyle su ürünlerinin istihsal, muhafaza, işleme, sanayi ve nakliye işlerine yapacak
ları yatırımlar Gelir Vergisinden muaftır.
MADDE 18. — Su ürünleri istihsalinde kullanılan balıkçı teknelerinden liman daireleri, belediye
ler ve köyler tarafından her ne nam altında olursa olsun vergi, resim ve hare alınmaz.
Balıkçı ve süngerci tayfaları hakkında 216 sayılı Kanunla bağlı tarifenin 4 numaralı bendi tat
bik edilmez.
Bu kanunun 3 ncü maddesi uyarınca su ürünleri müstahsil la rmm alacalkarı Ruhsat, Tezkerele
ri ile bunların vizeleri Damga Resmiyle her türlü vergi, hare ve resimlerden muaftır.
MADDE İ9. — Su ürünleri ile ilgili bulunan resmi lâboratııvar, istasyon, akvaryum, okul, ens
titü ve araştırma müesseseleri ile. su ürünleri kooperatifleri ve sadece kendi ihtiyaçlarında kulM. Meclisi
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lanılnıak kaydiyle su ürünleri nıııst alışıl lan tarafından ithal olunacak, cins ve nevileri Ticaret,
Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarınca müştereken tesbit ve ilân olunacak listede yer alan,
istihsal vasıtaları ile frigorifik kara nakil vasıtaları ve canlı larva ve yumurtalar ithalât sı
rasında alman gümrük resmi, istihsal vergisi, ve damga resmi ile, hususi idareler ve belediyelere
ait her tür.ü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Bu maddelerden, balıkçılık ve süngercilikten gayri işlerde kullanılması mümkün olanların bu
muaflıktan faydalanması Ticaret Bakanlığının müsaadesine bağlıdır.
Muafın ithal olunan bu maddelerin Ticaret Bakanlığının muvafakati olmaksızın devri, satıl
ması veya tahsis olunan maksattan gayri yere kullanılması kaçakçılık sayılır.
MADDE 20. — Su ürünleri istihsalinde çalışan motorlu balıkçı teknelerinin kullandığı akar
yakıt her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır.
Bu muaflığın şekli tüzükle tesbidolımur.
Bu muaflıktan faydalanarak temin olunan akar yakıtın su ürünleri istihsalinden başka mak
sat ve yerlerde kullanılması veya satılması ve alınması kaçakçılık sayılır.
Su ürünleri

kredileri

MADDE 21. — Ticaret Bakanlığı, su ürünleri mustahsıllarmın kredi ihtiyacını, meslekin hu
susiyetlerine uygun usul ve şartlarla tercihli olarak temin ile görevlidir.
6118 numaralı Kanun ve buna müstenit 8625 numaralı nizamname hükümleri içinde su ürünleri
kooperatiflerine ve müstalısıllarma açılan bu kredilere tatbik olunacak faiz nispetleri uzun vade
liler (20 yıla kadar) için % 3 il, orta vadeliler (5 yıla kadar) için % 4 dü, kısa vadeliler için (bir
yıla kada1-) % 5 şi geçemez.
Bu kredilerden Bankaca maddi teminata ballanmasına zaruret olanlar için balıkçı tekneleri
ile her türlü av alet, cihaz ve vasıtaları maddi teminat mahiyetindedir.
Bu şehilde maddi teminata bağlanarak açılan krediler, Su ürünleri Teşvik Fonuna istinaden
Ticaret Bakanlığınca da tekeffül olunmuş sayılır.
Su ürü: ileri kredilerine tatbik olunan düşük faiz nispetleri ile cari banka faiz nispetleri ara
sındaki fark, ve bu kredilerden Ticaret Bakanlığınca tekeffül, edilmiş olanların riski Su Ürünleri
Teşvik Fonundan karşılanır.
6118 numaralı Kanuna müstenit 8625 numaralı nizamnıme hükümleri bu maddenin yukarıki
fıkraları ile derpiş olunan hususları karşılamak üzere tadil olunur.
Balıkçı Tekneleri inşasının

tsşviki

MADDE 22. — Su ürünleri istihsalini artırmak maksadiyle, Türkiye'deki gemi inşa tezgâhların
da Ticaret Bakanlığınca kaibul olunacak bir tip ve dizayna uygun olarak inşa ettirilecek a'bşap ve
sac balıkçı teknelerinin sahiplerine tekne bedelinin % 50 sine kalar, Su Ürünleri Teşvik Fonundan
yardım yapılır. Bu yardım hilbe mahiyetindedir. Balıkçı tekneleri inşaatını teşvike matuf bu yar
dımın şekli ve işleyiş tarzı tüzükle tesbit olunur.
Su Ürünleri Teşvik Fonu
MADDE 23. — Su ürünleri mustahsıllarmın kalkındırılması ve su ürünleri istihsal, ihracat ve
sanayiini teşvik ve himaye etmek amaciyle kullanılmak ü^ere Ticaret Bakanlığı nezdinde 20 mil
yon liralık bir fon tesis edilir.
Su ürünleri kredilerine tatbik olunacak düşük faiz nisbeti sebebiyle T. C. Ziraat Bankasının
duçar olması muhtemel zararlar ile, bu kredilerin Ticaret Bakanlığınca tekeffülü sebebiyle, temi'
nat riski olarak uğranalbilecek zararlar, ve balıkçı tekneleri inşasını teşvik için yapılacak yardımlar
bu fondan Karşılanır.
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Fon' tarafından gerek teminat riski gerekse faiz farkı olf>rak T. C. Ziraat Bankasına yapılması
na zaruret hâsıl olacak ödemeler ile, balıkçı tekneleri inşasını teşvik için yapılacak yardımlar hibe
mahiyetindedir. Ancak bu fondan fark olarak ödenecek faiz nisbeti % 4 ü, ve tekeffül olunacak
kredi riskinin yekûnu fonun nakit mevcudunu aşamaz.
Fonun gelirleri, her yıl bütçeye konulacak ödenekler ila, balıkhaneler rüsumunun % 25 i, ve bu
Kanuna göre kurulacak kooperatif ve birliklerin yıllık kârlarından anasözleşmelerine göre % 5 ten
aşağı olmamak üzere ayrılacak gelirlerden, ve hibe ve bağıllardan sağlanır.
Fonun işleyiş tarzına ait usul ve esaslar tüzükle düzenlenir.
BÖLÜM - IV
Yasaklar ve zabıta hükümleri
A)

Yasaklar

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma yasağı
MADDE 24. — Bom'ba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler, öldürücü veya
uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç, ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın, elektrik
cereyanı ile su ürünleri istihsali yasaktır.
Elektrik cereyanı ile aydınlatma veya münhasıran denizlerde olta ile elektroşok usulü ile su
ürünleri istihsali müsaadeye tabi değildir.
Sulara zararlı madde dökülmesi yasağı
MADDE 25. — Su ürünleri veya bunları istihlâk edenlerin veya kullananların sağlığına veya
hat istihsal vasıtalarına, malzeme, teçhizat, alet ve edevat') zarar veren maddelerin iç. sulara ve
denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarlarına dökülmesi, veya döküleceği şekilde tesisat yapılması
yasaktır.
Hangi maddelerin dökülmesinin yasak olduğu tüzükte gösterilir.
Yabancıların su ürünleri istihsali yasağı
MADDE 26. — Türk vatandaşı olmıyan kişilerin Türk içsul arında, ve Kara Suları Kanunu ile
tesbit ve ilân olunan münhasıran balıkçılık bölgesi içinde su ürünleri istihsal etmeleri yasaktır.
Ancak üçüncü maddenin 2 nci bendinde yazılı yabancı tıristler ile Türkiye'de oturmasına izin
verilen yabancı uyruklular ve Ticaret Bakanlığının müsaadesi ile 14 ncü maddede gösterilen etüt
ve araştırma işlerinde çalışacak yabancılar bu hükümden müstesnadır.
Genel yasaklar, tahdit ve

mükellefiyetler

MADDE 27. — a) Su ürünleri istihsalinde kullanılan istihsal vasıtalarının cinsleri, nevileri.
çeşitleri, haiz olmaları gereken vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve esasları,
b) Sağlık, memleket ekonomisi, kamu düzeni, seyrüsefer, teknik ve ilmî bakımdan bölgel r-,
mevsimler zamanlar, su ürünleri cinsleri, nevileri, çeşitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıflan
'bakımından konulacak yasak, tahdit ve mükellefiyetler ile istihsali yasak olan su ürünlerinden "çi
zi olarak istihsal olunanların deniz veya içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak sair muame
le1 er, tüzükle düzenlenir.
Tüzükte bu konularla ilgili olarak konulacak' hükümlere aykırı hareket yasaktır.
Tröll
MADDE 28. — A) Dip trollu ile su ürünleri istihsalindi tabi olacağı esas, usul ve şartlar ile
bölgeler, mevsimler, zamanlar, kullanılacak istihsal vasıtaları, istihsal metotları, ve istihsal olunacak
ürünlerin vasıfları, ve istihsali yasak olan veya'tahdidedilen su ürünlerinden arızî olarak istihsal olııM. Meclisi
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ilanların deniz veya iç sulara iadeleri veya bunlar için yapılacak sair muameleler sağlık, memleket
ekonomisi, kamu düzeni, seyrüsefer, ilmî ve teknik icaplar göz önünde tutularak, dip balık stok
larının muhafazasına ait esaslar ile birlikte rantabl bir dip balıkları istihsalini ve aynı zamanda
trollculuğun memlekette gelişmesini sağlıyacak bir tüzükle düzenlenir.
Tüzük hükümlerine aykırı olarak dip trollu ile su ürünleri istihsali yasaktır.
B) Orta su trolü hakkında 27 nci madde hükümleri tatbik edilir.
Orta su trollunun dip trollu olarak kullanılması yasaktır.
Yasak su ürünlerinin satışı, nakli ve imalâtta kullanıllası

memnuiyeti

MADDE 29. — Zamanlar, mevsimler, cins, nevi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle istihsali
yasak olan su ürünlerinin yasağın devam ettiği müddet zarfında her ne suretle olursa olsun satışı,
nakli, imalâtta kullanılması yasaktır.
24 ve 28-nci maddeler hükümlerine aykırı olarak istihsal edilen su ürünlerinin bilerek satılması,
nakledilmesi veya imalâtta kullanılması da yasaktır.
BÖLÜM - V
Su ürünleri ticareti ve sanayii
Balıkhaneler ve satış üzerinden alınacak ücret
MADDE 30. — Balıkhaneler sünger ve mercan ile alk ve diğer su nebatlarından gayrı su ürün
lerini açık artırma ile toptan satışının yapıldığı yerlerdir.
Balıkhane ittihaz olunacak yerin tesis plânı ve lüzumlu diğer malûmat Ticaret Bakanlığına
verilir, ilgili daire ve teşekküllerin de mütalâası alınmak suretiyle yapılacak tetkikat neticesinde o
mahalde böyle bir balıkhane kurulması uygun görüldüğü takdirde tesis plânı Ticaret Bakanlığınca
tasdik olunlr.
Tasdik edilen plâna uygun olarak inşa edildiği anlaşılan balıkhanelere Ticaret
Bakanlığınca
işletme müsaadesi verilir.
İşletme müsaadesi olmıyan yerler balıkhane ittihaz edilemez.
Balıkhanelerde alınacak her türlü rüsum ve ü cretin miktarı satış bedelinin yüzde 5 ini geçemez.
Tatbik edilecek ücrete ait yüzde nisbeti hakkında Ticaret Bakanlığının muvafakati alınır.
Balıkhanelerin haiz olması lâzımgelen vasıf ve şartlar tüzükle düzenlenir.
Balıkhane dışında satış yasağı
MADDE 31. —• Sünger, alk ve diğer nebatlar haricolmak üzere istihsal olunan su ürünlerinden
karaya çıkarılanların ilk., satışı balıkhanelerde yapılır. Bu hüküm balıkhanesi olmıyan yerlerde uy
gulanmaz.
Balıkhanelerde satılması mecburi olan su ürünlerinin satış usul ve esasları, balıkhanede satıl
ması mecburi olmıyan asgari miktarlar tüzükle düzenlenir.
Su ürünleri

ticareti

yapanlar

MADDE 32. — Su ürünlerinin toptan veya perakende ticareti ile veya kabzımallık yahut komüsyonculuğu ile iştigal edenlerin haiz olmaları gereken vasıf ve şartlar tüzükle düzenlenir.
Su ürünleri üzerinde toptan veya perakende ticaret, kabzımallık, komüsyonculuk yapmak istiyenler Ticaret Bakanlığına müracaat edip tüzükteki evsaf ve şartları haiz olduklarını tevsik su
retiyle müsaade almaya mecburdurlar.
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Su ürünlerinin

perakende satış yerleri

MADDE 33. — Su ürünlerinin perakende satışlarının yapıldığı dükkân, mağaza ve benzeri
yerlerin haiz olmaları gereken sıhhi ve teknik vasıf ve şartlar tüzükle tesbit olunur.
Tüzükteki vasıf ve şartları haiz olmıyan dükkân mağaza ve benzeri yerlerde perakende su
ürünleri satışı yapılmaz.
Su ürünleri

sanayii

MADDE 34. — Su ürünleri ile ilgili, imalâthane, atölye, fabrika, soğuk depo gibi sanayi veya
küçük sanayi tesislerinin haiz olmaları gereken teknik ve sıhhi vasıf ve şartlar tüzükle tesbit olu-,
nur.
Tüzükle belirtilen evsaf ve şartları haiz olmıyan yukardaki yerlerin kurulması veya işletil
mesi yasaktır.
BÖLÜM - VI
Çeşitli hükümler
Bilgi ve belge vermek
MADDE 35. — Ticaret Bakanlığı su ürünleri müstahsılları ile su ürünleri ile iştigal tacir sa
nayici ve esnaftan bu işlerine mütaallik lüzumlu göreceği bilgileri ve belgeleri istiyebilir.
İstenilen bilgi ve belgeleri ilgililer tâyin edilen müddet içinde ve istenilen şekilde vermeye
mecburdurlar.
|J
'
Bu madde gereğince verilen ferdî ve hususi bilgi ve belgeler ifşa edilmiyeceği gibi, verenler
aleyhinde delil ve vesika olarak da kullanılmaz.
Yasak vasıta ve usullerin istisnaen

kullanılması

MADDE 36. — Ticaret Bakanlığı münhasıran ilmî ve teknik etüt ve araştırmalar yapılması
maksadiyle su ürünleri avcılığında kullanılması yasak vasıta ve usulleri muayyen yerlerde ve mu
ayyen müddetle bu hususta vazifeli ve salahiyetli kıldığı kimseler tarafından kullanılmasına mü
saade edebilir.
Yasak vasıta ve usullerle yapılan ilmî, ve teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su
mahsulleri hiçbir suretle satılamaz.
Ödenek
MADDE 37. — Bu kanunun 7, 14, 16 ve 23 ncü maddelerinde yazılı işlerin gerektirdiği gider
leri karşılamak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı bütçesine lüzumlu ödenek konulur.
Teftiş ve murakabe
MADDE 38. — Ticaret Bakanlığı su ürünleri müstahsıllarmı, su ürünleri ile iştigal eden tacir,
sanayici ve esnaf ile bunların iş yerlerini, istihsal vasıtalarını, tesislerini ve işlemlerini, balıkhane
leri Bakanlık Teftiş Kurulu vasıtasiyle teftiş ve kontrol ettirerek mevzuata göre gerekli muame
leyi yapmaya yetkilidir.
Lüzum hainde Tarım ve Sağlık Bakanlıkları ile müştereken hareket edilir.
Bakanlık kontrol vezifesi ile diğer memurlarını da görevlendirebilir.
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BÖLÜM • VII
Usul hükümleri
Muhakeme

usulü

MADDE 39. — Bu kanunda yazılı suçlara ait takibat Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre
yapılır.
24, 26 ve 28 nci maddelerdeki suçlara ait dâvalar Asliye Ceza Mahkemelerinde, diğer suçların
da dâvaları Sulh Ceza Mahkemelerinde görülür.
Vazifeliler
MADDE 40. — Ticaret Bakanbğı teşkilâtında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekkül
lerde su ürünlerinin deniz ve içsularının muhafaza ve murakabesi ille vazifelendirilen! memur ve hiz
metlilerle, emniyet ve jandarma kuvvetleri bu kanunda ve bu kanuna istinaden konulan yasaklarını
takip ve uygulanması ile birinci derecede görevli olup bu kanunun şümulüne giren suçlar hakkn>
da zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edile su ürünlerini zapdetmek ve bunların 41 nci madde hükmü mahfuz kalmak şartiyle adlî mercilere teslim etmekle vazifeli
ve yetkilidirler. Gümrü'k, Sahil ve Orman Muhafaza Teşkilâtı mensupları, ,belediye zabıtası âmir
ve memurları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile gümrük, belediye ve hü
kümet veteriner doktorları, Ticaret Bakanlığı, emniyet ve jandarma teşkilâtının bulunmadığı yer
lerde yukarı'ki yetki ve görevleri yapmakla mükelleftirler.
Zaptedilen su ürünleri
MADDE 41. — Zaptolunan su ürünlerinden insan gıdası olarak kullanılanların, muhakeme ne
ticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün değilse, en yakın Hükümet veya belediye veterineri',
bulunmaıdığı takdirde, sağlık merkezi tabiplerinden birine veya Devlet hastanesinde muayene et
tirilerek, in'san gıdası olarak istihlâkinde mahzur görülmiyenleri derhal mahallin en büyük maliye
memuru marifetiyle, Maliye teşkilâtı olmıyan yerlerde, ihtiyar heyeti tarafından em yakın satış
yerinde açık artırma suretiyle satılır.
Zaptedilen su ürünlerinden insan gıdası olarak kullanılmıyan ve muhakeme neticesine kadar
muhafazasına imkân olmıyanlar için de yukarıki esaslar uygulanır.
Satışa ait bir zabıt varakası tanzim olunarak satış bedeli takibat neticesine kadar adlî merci
ler emrinde olmak üzere Maliye veznesine emaneten yatırılır.
Sanığın' mahkûmiyetinin kesinleşmesi halinde satış bedeli Hazineye irat kaydedilir.
Zaptolunan su ürünlerinden! kullanılması veya istihlâki mahzurlu görülenler yetkililerin rapor
larına müsteniden imha olunarak keyfiyet bir zabıtla tesbit edilir.
Müsadere olunan eşya ve su ürünleri
MADDE 42. — Bu kanun hükümlerine göre mahkemece müsaderesine karar verilen su ürün
leri ile istihsal vasıtaları hüküm kesinleştikten sonra o mahallin en büyük maliye memuru vasıtasiyle açık artırma suretiyle satılarak bedeli Hazineye irat kaydolunur.
Müsadere olunan eşyadan satışı mahzurlu görülenlerin imhasına ve imha şekline mahkeme karar
verir.
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BÖLÜM - VIII
Ceza hükümleri
Cezalar
MADDE 43. — Bu kanundaki ve bu kanuna müsteniden çıkarılacak tüzük!erdeki yasak ve tah
ditlerle mükellefiyetlere' aykırı hareket edenlere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir :
a) 1. 3 ncü maddenin 1 nci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsal eden
su ürünleri müstahsılları ile 2 nci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almakla mükellef olmadıkları
halde bu fıkradaki gaye ve maksat dışında su ürünleri istihsal edenler ve 3 ncü fıkra gereğince
ruhsat tezkerelerimi yetkili mercilere vize ettirmeden fıkrada gösterilen yerlerde su ürünleri istih
sal edenler 50 - 100 lira,
2. Euhsat tezkerelerini talep vukuunda ilgililere göstermiyenler 10 - 25 lira,
Hafif para cezasiyle cezalandırılırlar.
b) 12 nci madde gereğince Ticaret Bakanlığından müsaade almadan üretme havuzu kuran
lar 50 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası ile cezalmdınlırlar.
Gerekli niteliği haiz olmayan ve ıslahı mümkün bulunmıyan tesislerin faaliyetleri men masraf
ları failime aidol'mak üzere kal'dırılmasma karar verilir.
c) 24 ncü maddedeki yasaklara riayet etmiyemler, bu fiilleri Ceza Kanunu ve diğer kanun
lara göre daha ağır bir cezayı müstelzim olmadığı takdirde altı aydan bir seneye kadar hapis
cezası ile birlikte 500 liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar.
Suç konusu su ürünleri ile bunların istihsalimde kullanılan istihsal vasıtaları zapt ve müsadere
olunur.
Yukardaki fiiller Türk Ceza Kanununun tatbikatında memur sayılanlar tarafından: işlendiği
takdirde, cezaların iki katı hükmolunur.
Yukardaki bemdlerde gösterilen suçların tekerrürü halinde ayrıca sürgün cezası da hükmolu
nur.
24 ncü maddedeki yasaklara aykırı olarak istihsal edilen su ürünlerini bilerek satanlar, nak
ledenler ve'ya bunları imalâtında kalTananlar 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası ile
cezalandırılırlar, ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur.
d) 25 mel maddeye göre çıkarılacak tüzükteki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere
riayet
ctmilyenler, 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Suç, fabrika, imalâthane ve atel'ye gibi tesis sahipleri taarfmclan işlendiği takdirde 500 lira
dan 5 000 liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu gibilerin faaliyetleri menedilmekle bera
ber masrafları kendilerine aidolmak üzere tesislerinim zarar vermiyecek hale getirilmesine karar
verilir.
e) 26 nci maddenin 1 nci bendindeki suçu işliyen şahıslar 6 aydan 3 seneye kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Ve istihsal ettikleri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal vası
taları zapt ve müsadere olunur.
Su ürünleri istihsalimde 24 ncü maddedeki yasak maddeler kullanılmış veya bu gibi maddeler
gemilerde bulunmuş, yahut 28 nci madde gereğince hazırlanacak tüzüğe aykırı hareket edilmiş ise
faillere verilecek hapis cezasının asgari haddi bir senedir.
f) 27 nci maddenin (a) bendine göre çıkarılacak tüzüğe aykırı hareket edenler 100 liradan
500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve suç. konusu su ürünleri zapt ve müsadere
olunur.
Aynı maddemin (b) bendine göre çıkarılacak tüzüğe aykırı hareekt edenlere 500 liradan 1 000
liraya kadar ağır para cezası verilir ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Bu kabil
su ürünlerini bilerek satanlar, nakledenler veya bunları imalâtında kullananlara 100 liradan 500
liraya kadar ağır- para cezası verilir ve ayrıca suç konusu ürünleri zapt ve müsadere edilir.
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g) 28 nci madde ile bu maddeye ait tüzükteki dip troluna mütaallik yasak ve tahditlere ve
mükellefiyetlere aykırı hareket edenler 1 000 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandrüıır ve istihsal olunan su ürünleri zapt ve müsadere olunur.
Tekerrür halinde suç konusu su ürünlerinin istihsalinde kullanılan trol ağları da zapt ve müsa
dere edilir.
Orta su trolünün dip trolü olarak kullananlar hakkında yukarıki 1 ve 2 nci fıkralarda yazılı ce
zalar verilir.
28 nci maddedeki yasaklara ve tahditlere aykırı olarak istihsal edilmiş su ürünlerini bilerek sa
tanlar, nakledenler veya bunları imalâtında kullananlara 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır para
cezası verilmekle beraber ayrıca suç konusu su ürünleri de zapt ve müsadere olunur.
h) 29 ncu madde ile satışı, nakli ve imalâtta kullanılması yasak edilen su ürünlerini
satan
lar, nakledenler veya imalâtta kullananlar hakkında 10 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası
hükmolunur ve ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere edilir.
i) 31 nci maddedeki balıkhane dışında satış yapma yasağına riayet etmiyenler 100 liradan
1 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır. Ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere
olunur.
j) 32 nci madde gereğince Ticaret Bakanlığından müsaade almaksızın su ürünleri toptan veya
perakende ticaret, kabzımallık veya komüsyonculnğu yapanlar 500 liradan 1 000 liraya kadar ağır
para cezası ile cezalandırılır.
Geçici 4 ncü madde hükümlerine uymıyanlara da aynı ceza verilir.
k) 33 ncü maddedeki tüzükte belirtilen vasıf ve şartları haiz olmıyan su ürünleri perakende sa
tış yerlerinde satış yapanlar 200 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.
Ayrıca bu gibi yerlerin tüzükteki vasıf ve şartları iktisabedinceye kadar faaliyetten menine de
hükmolunur.
Geçici 5 nci madde hükmüne uymıyanlara da aynı ceza verilir.
1) 34 ncü madde gereğince tüzükteki vasıf ve şartları haiz olmıyan imalâthane, atelye, fabrika
ve soğuk depo gibi sanayi ve küçük sanayi tesisleri kuran veya işletmeler 1 000 liradan 5 000 lira
ya kadar ağır para cezasi ile cezalandırılılr. Ayrıca bu gibi yerlerin tüzükteki vasıf ve şartları ikti
sabedinceye kadar faaliyetten menine de hükmolunur.
Geçici 6 nci madde hükmüne uymıyanlara da aynı ceza verilir.
m) 35 nci madde gereğince Ticaret Bakanlığı tarafından istenilen malûmatı vermiyenler veya
yanlış malûmat verenler 50 liradan 250 liraya kadar hafif para cezası ile cezalandırılır.
Şahıslara ait ferdî ve hususi malûmatı ifşa eden memurlar hakkında aynı ceza verilmekle bera
ber hidematı âmmeden mahrumiyet cezası da hükmolunur.
BÖLÜM - IX
Yürürlük hükümleri
Tüzükler
MADDE 44. —• Kanunun derpiş ettiği tüzükler, kanunun yürürlüğe girdiği
en geç altı ay içinde yürürlüğe konulur.
Yürürlükten

kaldnılan

tarihten itibaren

hükümler

MADDE 45. — 21 Ağustos 1287 tarihli Dersaadet ve Bilâdı Sclâsede Midye ve istiridye İhracatı
hakkındaki Nizamname, 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiye Nizamnamesi, 19 Nisan 1298 tarihli
Dersaadet ve Tevabii Balıkhane İdaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 tarihli İstanbul ve Tevabii Balıkhanesi mütaallik Nizamnamesinin birinci ve üçüncü maddelerinde muharrer rüsumun tez
yidine dair 465 sayılı Kanun, 18 Sefer 1299 tarihli Zabıtai Saydiyeyc Nizamnamesine bâzı mcvat
tezyiline dair 18 . 1 . 1926 tarih ve 721 sayılı Kanun, 22 Nisan 1926 tarihli ve Zabıtai Saydiye ve
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İstanbul ve Tevabii Balıkhane İdareleri Nizamnamelerinin bâzı mevaddmı muadil 820 sayılı Ka
nun, 5639 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri, Kaçakçılık men ve takibine dair 1918 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinin tadiline dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci ek maddesinin IV No. lu fık
rasının 1, 2, ve 3 ncü bendleri ile 5887 sayılı Harçlar Kanununun 10 ncu, cetvelinin 57 No. lusu yürür
lükten kaldırılmıştır.
815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 ncü maddesindeki yasaklar, bu kanunun 3 ncü maddesinin 2 nci
bendine uygun hareket eden yabancı turistler ve Türkiye'de oturmasına izin verilen yabancı uy
ruklu kimseler ile 14 ncü maddeye göre etüt ve araştırma işlerinde çalıştırılacak yabancılara uygu
lanmaz.
Bu kanunun uygulanmasında diğer kanunların bu kanuna aykırı olan hükümleri tatbik olunmaz,
GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayınlandığı tarihte genel hükümlere göre kurulmuş olan
su ürünleri kooperatiflerinden 15 nci maddeye göre Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Ta
rım Kredi Kooperatifleri kanunlarına göre teşkilâtlanmak istiyenler statülerinde âdi genel kurul top
lantıları için derpiş olunan toplanma ve karar nisapları ile kooperatiflerini feshedebilirler.
GEÇİCİ MADE 2. — Bu kanunda derpiş olunan tüzükler yürürlüğe girinceye kadar 45 nci
maddede yazılı hükümlerin alâkalı kısımlarının uygulanmasına devam olunur.
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde mevcut ba
lıkhanelere ait tesis plânları ile bunların işletilmesi ile ilgili malûmat belediyelerce Ticaret Bakanlı
ğına verilir. Bakanlık tarafından yapılacak tetkikat neticesinde bunların ıslahı gerekli görüldüğü
takdirde tebliğden itibaren en çok bir yıl içinde gereken ıslahatın yapılması mecburidir.
GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 32 nci maddede yazılı olduğu
veçhile su ürünleri toptan veya perakende ticareti, kabzımallığı veya komüsyonculuğu ile uğraşan
lar işlerine devam edecekler ise üç ay içinde Ticaret Bakanlığına müracaatla gerekli belgeleri ver
meye ve müsaade almaya mecburdurlar.
GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut su ürünleri perakende satış
yerleri en çok altı ay içinde 33 ncü madde hükümlerine göre durumlarını ıslaha veya faaliyetlerini
tatile mecburdurlar.
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut su ürünleri imalâthane,
atelye, fabrika ve soğuk depo gibi sanayi ve küçük sanayi tesislerini işletmeler, bu tesislerini en
çok bir yıl içinde tüzük hükümlerine göre ıslah etmeye veya faaliyetlerini tatil etmeye mecburdur
lar.
GEÇİCİ MADDE 7 . — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel Maliye Bakanlığı veya Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kiraya verilmiş olan istihsal yerlerine ait kira şartname
veya mukavelenameleri, müddetlerinin sonuna kadar muteberdir. Hususi temlik hükümleri mevcudolsa dahi müddetin hitamında bu mukavelenameler hükümsüz kalır ve kiralanan yerin tahliyesi
icabeder. Tahliye edilen yerler bu kanun hükümleri dairesinde Ticaret Bakanlığınca kiraya veri
lir.
MADDE 46. — Bu kanunun 15 nci maddesi ile geçici 1 nci maddesi hükümleri, yayımı tarihin
de, diğer hükümleri yayımından altı ay sonra yürürlüğe girer.
MADDE 47. — Bu kanunun hükümlerini Ba kanlar Kurulu yürütür.
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Geçici Komisyon raporu
Millet Meclisi
Geçici Komisyon
Esas No. : 2/26, 42, 83,1/190
Karar No. : 2

11 . 2 . 1967

Yüksek Başkanlığa
Su ürünleri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine, Cumhuri
yet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci ve Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 10 arkadaşının,
Su ürünleri kanun tekliflerini incelemek üzere kurulmuş bulunan Geçici Komisyonumuz, bahsedi
len tasarı ve teklifleri, ilgili Devlet memurları ve cemiyetler temsilcilerini de
Komisyona davet
ederek, birlikte incelemiş bulunmaktadır.
Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Tevfik İnci'ye ait kanun teklifinden alman I I I ncü bö
lüm haricolmak üzere", diğer hükümlerde Hükümet tasarısı müzakerelere esas alınmıştır.
Bâzı değişikliklerle kabul edilen metin Genel Kurula sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz
olunur.
Geçici Komisyon Başkanı
Kâtip
Sözcü
istanbul
Rize
Ordu
0. Özer
E. Yılmaz Akçal
K. Şensoy
Adana
T. YücekÖk
İmzada bulunamadı
Balıkesir
A.. Akın
Çorum
H. İncesulu
Giresun
A. Cüceoğlu
İmzada bulunamadı
istanbul
İV. Bulak
Muğla
I. Tekinalp
İmzada bulunamadı
Samsun
Ş. Yücel
Sivas
T. Türkay

Adıyaman
S. A. Emre
imzada bulunamadı
Balıkesir
Söz hakkım saklıdır.
F. Islinıyeli
Çorum
Söz hakkım mahfuzdur.
N. Yücer
Giresun
A. Köy men

Amasya
A. Cehalettin Topala

Konya
Muhalifim, söz hakkım saklıdır.
Y. Koçak
Trabzon
Söz hakkım saklı
H. Orhon
Siirt
M. Ongan
imzada bulunamadı
Trabzon
Söz hakkım saklıdır.
A. İhsan Birin cioğlu
Trabzon
Söz hakkım saklıdır.
A. Şener

Mardin
N. Oğuz
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Bolu
H. Özcan
Denizli
F . Avcı
İmzada bulunamadı
içel
M. Arıkan

Rize
M. Basa
Sivas
Sö:ı hakkım saklıdır.
C. Ody akmaz
Ordu
H. Maden
imzada bulunamadı
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ

Su Ürünleri kanunu tasarısı

Su ürünleri kanunu tasarısı

BÖLÜM - I

BÖLÜM - I

Genel hükümler

Genel hükümler

Şümul

Şümul

MADDE 1. — Deniz ve içsularda su ürünle
ri istihsali bu kanun hükümlerine tabidir.

MADDE 1. — Deniz ve içsularda su ürün
leri istihsali bu kanun hükümlerine tâbidir.

Tarifler

Tarifler

MADDE 2. — Bu kanunda geçen terimlerin
tarifleri aşağıdadır :
Su ürünleri : Denizlerde ve içsularda bulu
nan nebat ve hayvanlar ile bunların yumurtaları
dır.
(Kâra Avcılığı Kanunu şümulüne giren hay
vanlar hariç).
Su ürünleri müstahsılları: Deniz ve içsular
da su ürünleri istihsal eden gerçek ve tüzel ki
şilerdir.
İstihsal yerleri : Su ürünlerini istihsale el
verişli olan ve içinde veya üzerinde her hangi
bir istihsal vasıtası kurulabilen, kullanılabilen
su sahalarıdır.
İstihsal vasıtaları : Su ürünlerinin istihsalin
de kullanılan gemiler ile her türlü malzeme,
teçhizat, alet, edevat, yemler, takım ve tesisler
dir.
İçsular : Göller, suni göller, lagünler, baraj
gölleri, bentler, regülâtörler, kanallar, arklar,
akar sular, mansaplar ve üretme havuzlarıdır.
Lagünler : Denizle irtibatı ve denizin etkisi
altında bulunan göllerdir.
Mansaplar : Akarsuların göl veya denizlere
açıldığı bölgelerde akarsuyun etkisi altında ka
lan ve sınırları mahallv şartlara göre tesbit olu
nacak su ürünleri istihsaline elverişli sahalar
dır.
Üretme havuzu : Su ürünlerini yetiştirmek
için yapılan sabit tesislerdir.
Dalyan yeri : Bir veya mütaaddit sabit ya
hut muvakkat dalyan kurmaya elverişli istihsal
sahalarıdır.
Sabit dalyan : Deniz ve içsularda su ürünle
ri istihsal etmek için kazık, çit, çubuk, tel, taş
veya beton ve benzeri manialarla çevrilmek su
retiyle, sınırları değişnıiyecek şekilde kurulan

MADDE 2. — Bu kanunda geçen terimlerin
tarifleri aşağıdadır :
Su ürünleri : Denizlerde ve içsularda bulu
nan nebat ve hayvanlar ile bunların yumurtala
rıdır.
(Kara Avcılığı Kanunu şümulüne giren hay
vanlar hariç.)
Su ürünleri müstahsılları : Deniz ve içsular
da su ürünleri istihsal eden gerçek ve tüzel kişi
lerdir.
İstihsal yerleri : Su ürünlerini istihsale elve
rişli olan ve içinde veya üzerinde her hangi bir
istihsal vasıtası kurulabilen, kullanılabilen su sa
halarıdır.
İstihsal vasıtaları : Su ürünlerinin istihsalin
de kullanılan gemiler ile her türlü malzeme, teç
hizat, alet, edevat, yemler, takım ve tesislerdir.
İçsular : Göller, suni göller, lagünler, baraj
gölleri, bentler, regülâtörler, kanallar, arklar,
akar sular, mansaplar ve üretme havuzlarıdır.
Lagünler : Denizle itribatı ve denizin etkisi
altında bulunan göllerdir.
Mansaplar : Akarsuların göl veya denizlere
açıldığı bölgelerde akarsuyun 'etkisi altında ka
lan Ve sınırları mahallî şartlara göre tesbit olu
nacak su ürünleri istihsaline elverişli sahalardır.
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Üretme havuzu : Su ürünlerini yetiştirmek
için yapıdan sabit tesislerdir.
Dalyan yeri : Bir veya müteaddit sabit ya
hut muvakkat dalyan kurmaya elverişli istihsal
sahalarıdır.
Saibit dalyan : Deniz ve içsularda su ürün
leri istihsali etmek için 'kazık, çit, çubuk, tel,
taş veya beton ve benzeri manialarla çevril
mek «suretiyle, sınırları değilşmiyeoek şekilde
kurulan veya tabiî olarak çevrilmiş su sahala(S. Sayısı : 210)
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Hükümetin teklifi

Geçici Komisyonun değiştirişi

veya tabiî olarak çevrilmiş su sahalarından mey
dana getirilen tesislerdir.
Muvakkat dalyan : Şamandra, duba, tekne
ve saireye bağlı ağlarla çevrilmek suretiyle ku
rulan su mahsulleri istihsaline mahsus tesisler
dir.
Voli yeri : Deniz ve içsularda su ürünleri
istihsaline elverişli, sahile bitişik ve sınırları bel
li su sahalarıdır.
Dip trollu : Gemiler ile çekilmek suretiyle
zemin üzerinde sürütülerek dip su ürünlerini is
tihsale mahsus troll ağları ve bu ağlarla yapı
lan su ürünleri istihsalidir.
Orta trollu : Münhasıran göçücü balıkların
istihsaline mahsus, dibe temas etmeksizin suyun
ortasından veya yüzüne yakın kısmından çekilen
troll ağları ve bunlarla yapılan su ürünleri istih
salidir.
Kombine troll : Dip ve orta su trolPünü müş
tereken yapmaya elverişli troll ağları ve bunlar
la yapılan su ürünleri istihsalidir.
Gemi : Tonajı ve adı ne olursa olsun, deniz
ve içsularda su ürünleri istihsalinde, naklinde,
işlenmesinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli,
şat, sal mavna gibi vasıtalarla buharlı veya mo
torlu bilûmum yüzer vasıtalardır.

rından meydan'a getirilen diple irtibatlı sosis
lerdir.
Muvakkat dalyan- (yüzer) : Şamandrıa, du
ba, tekne vesaireye bağlı ağlarla çevrilmek su
retiyle kurulan su mahsulleri istihsaline mah
sus tesislerdir.
Voli yeri : Deniz ve içsularda su ürünleri
istihsaline elverişli, sahile bitişik ve sınırları
belli su sahalarıdır.
Dip trollu : Gemiler ile çekilmek suretiyle
zemin üzeninde sürütülerek dip su ürünlerini
istihsale mehus troll ağları ve bu ağlarla yapı
lan su ürünleri istihsalidir.
Orta su trollu : Münhasıran göçücü balıkla
ma istihsaline mahsus, dibe temas etmeksizin
suyun ortasından veya yüzüne yakın kısımdan
çekilen troll ağları ve bunlarla yapılan su ürün
leri istihsalidir.
'Kombine troll : Dip ve orta su trollunu yap
maya elverişli troll ağları ve bunlarla yapılan
su ürünleri istihsalidir.
Ge'mi : Tonajı ve adı ne olursa olsun, deniz
ve 'içsularda su ürünleri istihsalinde, naklinde,
işlenmesinde kullanılan kayık, sandal, yelkenli,
şat, sal mavna gibi vasıtalarla buharlı veya mo
torlu bilûmum yüzer vasıtalardır.

BÖLÜM - II

BÖLÜM — II

Su ürünleri istihsali

Su ürünleri istihsali

A)

Su ürünleri istihsal ruhsatı:
Ruhsat

A)

Su ürünleri istihsal ruhsatı

tezkeresi

Ruhsat

MADDE 3. — Su ürünleri istihsalini bir ni
zama bağlamak ve bu sahada çalışanların du
rumlarını ve çalışmalarını yakından izlemek
maksadiyle (Su ürünleri ruhsat tezkeresi) ihdas
olunmuştur.
Su ürünleri müstahsili gerçek kişiler kendi
leri için ve tüzel kişiler, tüzel kişilikleri adına su
ürünleri ruhsat tezkeresi almak zorundadırlar.
Su ürünleri istihsalinde kullanılan gemiler
için, bunların sahip veya donatanları da, ayrıca
ruhsat tezkeresi almakla mükelleftirler.
Ruhsat tezkeresi Ticaret Bakanlığınca veya
Bakanlığın yetkili kılacağı mercilerce verilir.
Ancak iki ve ikiden fazla kişi veya gemi için
müşterek ruhsat tezkeresi verilmez.
M. Meclisi

tezkeresi

MADDE 3. — Su ürünleri istihsalini bir
nizama bağlamak ve bu sahada çalışanların du
rumlarını ve çalışmalarını yakından izlemek
maksadiyle (Su ürünleri ruhs>at tezkeresi) ih
das olunmuştur.
Su ürünleri müstahsili gerçek kişiler 'kendi
leri için ve tüzel kişiler, tüzel kişilikleri adına
su ürünleri ruhsat tezkeresi almak zorunda
dırlar.
Su ürünleri istihsalinde 'kullanılan gemiler
için, 'bunların sahip veya donatanları da, ayrı
ca ruhsat tezkeresi almakla mükelleftirler.
Euhsat tezkeresi Tanın Bakanlığında veya
Bakanlığın yetkili kılacağı mercilerce verilir.
(S. Sayısı : 210)
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Euhsat tezkerelerinin talep vukuunda ilgili
lere gösterilmesi mecburidir.
Orman bölgelerinde veya sulama tesislerinin
bulunduğu sularda su ürünleri istihsal edecek
müstahsıllar, ruhsat tezkerelerini mahallî orman
veya tarım dairelerine, Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünün mülkiyet ve işletmesi altındaki
sahalarda ise adı geçen Genel Müdürlüğe, önce
den vize ettirmeye mecburdurlar.
Münhasıran spor maksadiyle veya zati ihti
yaç için olta, elağları, sepet, zıpkın, su tüfeği
gibi ufak vasıtalar ile su ürünleri istihsal ede
cek Türklerle yabancı turistler ve Türkiye'de
oturmasına izin verilen yabancı uyruklu kimse
ler ruhsat tezkeresi almakla mükellef değildir
ler.
Euhsat tezkerelerinin verilme tarzı, şekil ve
muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine ait
hükümler Ticaret Bakanlığınca tesbit olunur.
Bu maddedeki tezkereler bedelsiz olarak verilir.
Denizde Can ve Mal Koruma hakkındaki
4922 sayılı Kanun ile buna müteferri Tüzük ve
Yönetmelik hükümleri saklıdır.

Ancak iki ve ikiden fazla kişi vöy',a gemi için
müşterek ruhsat tezkeresi verilmez.
Ruhsat tezkerlderinin talep vukuunda ilgi
lilere gösterilmesi .mecburidir. .
Orman 'bölgelerinde veya sulama tesisleri
nin bulunduğu sularda su ürünleri istihsal ede
cek müstahsıllar, ruhsat tezkerelerini mahallî
.orman veya tarım dairelerine, Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğünün mülkiyet vie işletmesi
•altındaki sahalarda ise adı geçen Genel Müdür
lüğe öncedeni vize ettirmeye mecburdurlar.
Münhasıran spor maksadiyle veya ssati ih
tiyaç için olta, el ağları, sepet, zıpkın, su tü
feği gibi ufak vasıtalar ile su ürünleri istihsal
edecek Türklerle yabancı turistler ve Türkiye'
de oturmasına izin verilen yabancı uyruklu
kimseler ruhsat tezkeresi almakla mükellef de
ğildirler.
Ruhsat tezkerelerinin 1 verilme tarzı, şekil ve
muhteviyatı ile müddeti ve yenilenmesine ait
hükümler Tarım Bakanlığınca tesbit olunur.
Bu maddedeki tezkereler bedelsiz olarak ve
rilir.
Denizde can ve mal koruma hakkındaki
4922 sayılı Kanun ile buna müteferri Tüzük ve
yönetmelik hükümle.ri saklıdır.

B)

Su ürünleri istihsal yerleri :

Kamu tüzel ki§üerine ait istihsal
kiralanması

yerlerinin

B)

Su ürünleri istihsal yerleri

Kamu tüzel kişilerine ait istihsal
kiralanması

yerlerinin

MADDE 4. — Hazinenin veya Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan
dalyanlar, voliler ve içsulardaki su ürünleri istih
sali hakkı Ticaret Bakanlığınca kiraya verilebi
lir.

MADDE 4. — Hazinenin veya Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde veya
Devletin hüküm ve tasarrufu altımda bulunan
dalyanlar, voliler ve içsullardaki su ürünleri
istihsali hakkı Tarım Bakanlığınca kiraya ve
rilebilir.

Kira müddetleri bir seneden az ve on seneden
fazla olamaz. Ancak teknik sebep ve zaruretler
dolayısiyle yahut masrafları kiracı tarafından
verilmek suretiyle yapılacak tesisler ve inşaat do
layısiyle bu gibi istihsal yerlerinin yirmi seneye
kadar müddetle kiralanmaları caizdir.

Kira müddetleri bir seneden az ve on sene
den fazla olamaz. Ancak teknik sebep ve zaru
retler dolayısiyle yahut masrafları kiracı tara
fından verilmek suretiyle yapılacak tesisler ve
inşaat dolayısiyDe bu gibi istihsal yerlerinim
yirmi seneye kadar müddetle kirala.nlmaları ca
izdir.

Üretme havuzu kurulacak istihsal yerleri is
tisnai olarak 30 seneye kadar kiraya verilebilir.

M. Meclisi

Üretme havuzu kurulacak istihsal yerfieri
istisnai olarak 30 seneye kadar kiraya veriLeıbilir.
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Hükümetin telklifi
Kamu

tüzel ki§ileri istihsal
değişiklikler

yerlerindeki

MADDE 5. — Genel, katma ve özel bütçeli
idareler ile Devletin ve Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan is
tihsal yerlerine akar su bağlanması, buraların
genişletilmesi, doldurulması, kurutulması, kıs
men veya tamamen şeklinin değiştirilmesi gibi su
ürünleri istihsaline tesir edebilecek teşebbüslerde
önceden Ticaret Bakanlığının
muvafakatinin
alınması lâzımdır.
Baraj ve suni gollerde alınacak tedbirler
MADDE 6. — Baraj göllerine veya ihdas
olunacak diğer suni göllere su verilmeden önce
su ürünleri bakımından alınması gereken tedbir
lerin tesbiti için ilgililerce Ticaret Bakanlığına
müracaat olunması ve Bakanlıkça lüzum gösteri
len tedbirlerin alınması gereklidir.
Su ürünlerini zarardan koruyacak

tedbirler

MADDE 7. — İçsularm sulama, enerji istih
sali gibi maksatlarla kullanılması halinde bu su
larda mevcut su ürünlerinin yaşama, üreme, mu
hafaza ve istihsalini zarardan koruyacak tedbir
lerin ilgililer tarafından alınması şarttır. Gerek
tiğinde bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu Ti
caret Bakanlığınca ilgililere bildirilir.
İstihsal yerlerinin

sınırlandırılması

MADDE 8. — Devletin hüküm ve tasarru
fu altında bulunan istihsal yerlerinin sınırları,
Ticaret Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında
Maliye Bakanlığının tâyin edeceği bir temsilci
ile mahallî kadastro veya tapu memuru o yerin
sulh hukuk hâkimliğince tâyin edilecek birisi
araştırma müesseselerinden ve ikisi su ürünleri
istihsalinden anlıyan üç bilir kişiden kurulu bir
heyet marifetiyle teamülen malûm ve muayyen
bulunan veya kira mukavele veya şartnamelerin
de gösterildiği veçhile üç nüsha zabıt ve krokiyle
tesbit olunur. Bu zabıt ve krokilerin bir nüshası
Ticaret, bir nüshası Maliye Bakanlıklarına ve
rilir. Bir nüshası da mahallî tapu dairesince
hıfzolunur. Ticaret Bakanlığınca, zabıt ve kro
ki Resmî Gazete ile yayınlanır.
M. Meclisi

Kamu tüzel kişileri istihsal
değişikikler

yerlerindeki

MADDE 5. — Genel, katma ve özel bütçeli
idareler ile Devletin ve Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin hüküm ve 'tasarrufu altında bulunanı
istihsal yerlerine akar su bağlanması, buralarını
genişletilmesi, doldurulması, kurutulması, kıs
men veya tamamen şeklinin değiş tirilmıesi gibi
su ürünleri istihsaline tesirtede'hiileoeıkteşebbüs
lerde önoeklen Tarım Bakanlığının muvafaka
tinin alınması lâzımdır.
Baraj ve suni göllerde alınacak

tedbirler

MADDE 6. — Baraj göllerine veya ihdas
olunacak diğe'r suni ıgöllere su verilmedlen ön
ce su ürünleri 'ba'ki'mın'danı alınması geneken
tedbirlerdin tesbiti için ilgililerce Tarım Bakan1-*
lığına müracaat olunması ve Bakanlıkça lüzum
gösterilen tedbirlerin alınması gereklidir.
Su ürünlerini zarardan koruyacak

tedbirler

MADDE 7. — içsularm sulama, enerji istih
sali gibi maksatlarla kullanılması halinde bu
sularda mevcut su ürünlerinin yaşama, üreme,
muhafaıza ve istihsalini zarardan 1 koruyacak
tedbirlerin ilgililer tarafından alınıması şarttır.
Bu tedbirlerin nelerden ibaret olduğu Tarım
Bakanlığınca tesbit olunur.
Kamu tüzel kişilerine ait dalyanlardan geçiş
MADDE 8. — Devletin hüküm ve tasarrufu
altında bulunan dalyanların kiracıları veya bun
ları işletenler belirli bir geçim veya istihsal faa
liyetinin icabı olarak bâzı iş ve sanat erbabının
dalyanın faaliyetine zarar vermemek şartiyle,
kendi vasıtalariyle dalyandan geçmelerine mü
saade etmekle mükelleftir.
Geçiş şartları ile dalyandan geçeceklerin ria
yet edecekleri hususlar icap ve teamüller de
nazara alınarak Tarım Bakanlığınca tesbit ve
ilân olunur.
Hazinenin veya Devlet Su İşlerinin özel mül
kiyetinde bulunan yerlerde geçiş hakkı Medeni
Kanun hükümlerine göre tesbit olunur.
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Deniz dalyanları ile voli yerlerinin ve nıansaplarm sınırlarının tcsbitinde yukardaki heye
te en yakın liman dairesi temsilcisi, Devlet Su
İşlerinin mülkiyet ve işletin esindeki yerlerde ise
bu Genel Müdürlük temsilcisi de katılır.
Hazinenin ve Devlet Su İşlerinin mülkiyetin
de olan istihsal yerlerinin sınırlarının tcsbitinde
birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
Bu maddede zikredilen heyette vazife gören
memurların harcırahları ile bilirkişiler için
ımahkeımec'e takdir edilecek ücret Ticaret Bafcanlığı tarafından ödenir.
Yeni İstihsal yerleri
MADDE 9. — Yeniden kurulaöaik veya ken
diliğinden teşekkül eden istihsal yeklerinim sı
nırlarının teslbitinde de 8 nci madde hükümleri
uygulanır.
Kamu tüzel, kişilerine ait dalyanlardan

geçiş

MADDE 10. — Devletin hüküm ve tasarru
fu altında bulunan dalyanların kiracıları veya
'bunları işletenler belirli bir geçim, veya istih
sal faaliyetinin icabı olaralk bâzı iş ve sanat erbalbının dalyanın faaliyetine zarar vermelin ek
şartiiyle, kendi vasıtalariyle dalyandan geçme
lerine müsaade etmekle mükelleftir.
Geçiş şartları ile dalyandan geçecekle rin ri
ayet edecekleri hususlar icap ve teamüller de
nazara alınarak Ticaret Bakandığınca teslbit ve
ilân olunur.
Hazinenin veya Devlet Su Işleninin özel
mülkiyetinde bulunan yerlerde geçiş hakkı Me
deni Kanun hükümlerine göre tevsibit olunur.
Dalyan civarındaki voli yerlerinden
faydalanma

Dalyan civarındaki voli yerlerinden
faydalanma
MADDE 11. — Dalyan sınırları içinde veya
dışında Hazineye veya Devlete ait voli yerleri
ayrıca biraya verilmeıdikçıe veya işletilımedikee,
bütün su ürünleri müstahsil lan bu nal ardan ser
bestçe faydalanabilirler.
Ancak dalyan sınırları içimde olup, mevsi
mime göre muayyen yerlerde kurulu bulunduğu
zamanlarda, dalyanın avlusu eiheıtindieki IIa/1neye veya Devlete ait voli yerle tinden fayda- I
M. Meclisi

MADDE 9. — Dalyan sınırları içinde veya
dışında Hazineye veya Devlete ait voli yerleri
ayrıca kiraya verilmedikçe veya işletilmedikçe,
bütün su ürünleri müstansılları buralardan ser
bestçe faydalanabilirler.
Ancak dalyan sınırları içinde olup, mevsimi
ne göre muayyen yerlerde kurulu bulunduğu za
manlarda dalyanın avlusu cihetindeki Hazineye
veya Devlete ait voli yerlerinden faydalanma
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lanma hakkı dalyan sahip veya kiracılarına
aittir. Dalyanın arkasında kalan Hazineye ait
voli yerlerinden dalyan kurulu bulunduğu za
manlarda dahi bütün su ürünleri müstahsil]arı
faydalanabilir.
Bu madde hükmü, özel mülkiyetteki dalyan
larda da uygulanır.

hakkı dalyan sahip veya kiracılarına aittir. Dal
yanın arkasında kalan Hazineye ait voli yerle
rinden dalyan kurulu bulunduğu zamanlarda da
hi bütün su ürünleri mustahsılları faydalana
bilir.
Bu madde hükmü, özel mülkiyetteki dalyan
larda da uygulanır.

Özel mülkiyetteki dalyan ve voli yerleri ile
bunların kanı ulaştı rıinıası

Özel mülkiyetteki dalyan ve voli yerleri ile
bunların kamulaştırılması

MADDE 12. — Medeni Kanunun yürürlüğe
girmesinden evvel sahipleri adına tapuya tebcil
edilmiş olan dalyan ve voli yerleri (olağanüstü
hallerin devam ettiği müddet içindeiki inikatlar
haricolımak üzere) eahipleri tarafından bizzat
veya kiraya verilmek suretiyle devamlı olarak
5 sene işletilm'edi*r veya terk edildiği takdirde
>kamul<a§!tırılaıb ilir.

MADDE 10. — Medeni Kanunun yürürlüğe
girmesinden evvel sahijıleri adına tapuya tescil
edilmiş olan dalyan ve voli yerleri (olağanüstü
sebeplerin devam ettiği müddet içindeki inikatlar
haricolmak üzere) sahipleri tarafından bizzat ve
ya kiraya verilmek suretiyle devamlı olarak 5 se
ne işletilmediği veya terk edildiği takdirde ka
mu! aştı rılabilir.

Üretme

havuzlan

Üretme havuzları

MADDE 13. — Karada üretme havuzu tesis
»ederelk su ürünleri yctiişjtirımjeik iLstiyenler bu te
sislerinin yerini ve mahiyetini bildirmek ve iş
letmeye lüzumlu malûmatı havi proje ve plân
ları vermek suretiyle Ticaret Bakanlığına müra
caat etmekle mükelleftirler.
Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, tek
nik ve ilmî bakımlardan mahzur bulunmadığı
takdirde gerekli müsaade Ticaret Bakanlığınca
verilir.
Deniz ve içsularda yapılacak üretme havuzla
rı da yukardaki hükme ta'bi olmakla beraber bun
ların sınırları 8 nci madde hükmüne göre tesbit
olunur. Ancak bu gibi üretme havuzlarının te
sisine izin verilmeden önce seyrüsefer bakımın
dan bir engel teşkil edip etmedikleri hususunda
Ulaştırma Bakanlığının mütalâası alınır. Deniz
ve içsularda yapılacak üretme havuzları için
4 neü maddenin 2 nci fıkrası hükümleri tatbik
olunur.

M. Meclisi

MADDE 11. •—• Ticari maksatla karada üret
me havuzu tesis ederek su ürünleri yetiştirmek
istivenler bu tesislerin yerini ve mahiyetini bil
dirmek ve işletmeye ait malûmatı havi proje ve
plânları vermek snretivle Tarım Bakanlığına mü
racaat etmekle mükelleftirler.
Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer, tek
nik ve ilmî bakımlardan mahzur bulunmadığı
takdirde gerekli müsaade Tarım Bakanlığınca
verilir.
Deniz ve içsularda yapılacak üretme havuz
ları da yukardaki hükme tâbidir. Ancak bu gibi
üretme lıavuzlarrnın tesisine izin verilmeden ön
ce sevrüsefer bakımından bir engel teşkil edip et
medikleri hususunda - Ulaştırma BakanliR'inın
mütalâası alınır. Deniz ve içsularda yapılacak
üretme havuzları için 4 neü maddenin 2 nci fık
rası hükümleri tatbik olunur.
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BÖLÜM - III

BÖLÜM - I I I
Geliştirme, teşvik ve himaye
A)

Geliştirme, teşvik ve himaye etüt ve

araştırma

MADDE 14. — Su ürünleri ile ilgili her tür
lü ilmî ve teknik araştırma ve etütler üniversitleTerce de yapılır. Üniversiteler araştırma ve
'etütlerin neticesinde Bakanlığa teklif ve tavsi
yede de bulunurlar. Bu teklif ve tavsiyelerden
mümkün ve uygun olanlarının gerçekleşmesine
çalışılır. Bu hükümler özel sektörün yapacağı
ve yaptıracağı araştırmalara ve bunların gerçekleşımıesine mâni olmaz.

Geliştirme

Etüt ve araştırma
MADDE 12. — Tarım Bakanlığı su ürünleri
ile ilgili her türlü ilmî ve teknik ve araştırmaları
yapmak ve yaptırmakla görevlidir.
Bu araştırmalar Tarım Bakanlığı tarafından
Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsüne ve üniver
sitelerin ilgili enstitülerine ve Tarım Bakanlığı
tarafımdan görevlendirilecek diğer yetkili uz
man ve müesseselere yaptırılır.
Araştırmaları yapanlar, araştırma ve etütle
rinin neticelerine göre Tarım Bakanlığına tek
lif ve tavsiyelerde bulunurlar.
Bakanlık bu teklif ve tavsiyelerin gerçekleş
mesi için gereken tedbirleri alır.
Bu araştırma ve etütlerin talhakkufeu için ge
rekli vesait ve ödenek Tarım Bakanlığınca te
min ve araştırma müesses elerine tahsis olunur.
Tarım Baikanlığı tarafından tanzim edilecek
olan etüt ve araştırma programlarının esasları
araştırma müesseseleri ve özel teşebbüsün katı
lacağı bir komite tarafından hazırlanır.
Bu hükümler özel sektörün yapacağı ve yap
tıracağı araştırmalara ve bunların gerçek'leşüne-'
'sine mâni olmaz,

Kooperatifleşme

Kooperatifleşme

MADDE 15. — Su ürünleri müstahsılları
2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
likleri hakkındaki Kanun ile 2836 sayılı Tarım
Kredi Kooperatifleri Kanununa göre koopera
tif ve birlikler kurabilirler.
Bu kooperatif ve birlikler (Su ürünleri Sa
tış Kooperatifleri) (Su Ürünleri Satış Koopera
tifleri Birliği) ve (Su Ürünleri Kredi Koopera
tifleri) ismini alırlar.
Kooperatif ve birliklerin anaımulkavelename
formülleri T. C. Ziraat Banikası Genel Müdür
lüğü ile Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafın
dan müştereken hazırlanır.

M. Meclisi

MADDE 18. — Su ürünleri müstaftısılları
2834 say£ı Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
likleri hakkındaki kanun ile 28;36 sayılı Tarım
Kredi Kooperatifleri Kanununa göre ve mesle
kin özelliklerine uygun kooperatif ve birlikler
kurabilirler.
Bu kooperatif ve birlikler «su ürünleri Sa
tış Kooperatifleri», «;Su Ürünleri Satış Koopera
tifleri Birliği» ve «Su Ürünleri Kredi Koopera
tifleri», ismini alırlar.
Kooperatif ve birliklerin anamufcaıvelenaıme
formülleri T. 0. Ziraat Bankası Genel Müdürlü
ğü ile Bakanlık ilgili dairesi tarafından müşte
reken hazırlanır.
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Eğitim ve öğretim

Eğitim ve öğretim

MADDE 16 — Ticaret Bakanlığı, su ürün
leri istlilhsaK ile uğraşanların meslekî bilgi ve
görgülerini artırmak maksadliyle, diğer Bakan
lıklar ile de işbirliği yaparak yerli ve yabancı
uızsmıanlar idaresinde ücretli veya ücretsiz kurs
lar ve meslek okulları açabilir. Propaganda,
'eğitim ve öğretim için lüzumlu tedbirleri alır.

MADDE 14. — Tarım Bakanlığı, su ürünle
ri istihsali ile uğraşanların meslekî bilgi ve gör
gülerini artırmak maksadiyle, diğer bakanlık
lar ile de işlbirliği yaparak yerli ve yabancı uz
ananlar idaresinde ücretli veya ücretsiz kurslar
ve meslek okulları açabilir. Propaganda eğitim
ve öğretim için lüzumlu tedbirleri alır.
Teşvik ve himaye
tMuafliklar

f

Su ürünleri

MADDE 15. — Gerçek ve tüzel (kişilerin su
ürünlerinin istihsal, muhafaza işleme ve nakli
yesine mütaallik faaliyet bollarına yapacakları
yatırımlar hakkında 31 . 12 . 1960 gün ve 193
sayılı Gelir Vergisi Kanununa 202 sayılı Karnı-*
nun 16 nci maddesi ile eklenen 8 nci bölümün
ek 3 ncü maddesindeki yatırım indirimi niısbetti
% 100 olarak uygulanır. 202 sayılı Kanunun
Geçici 7 nci maddesi ile 199 sayılı Kanunun ge
çici 4 ncü maddesi uygulanmaz.

kredileri

MADDE 17. — Ticaret Bakanlığı, su ürün
leri müstahsıllarının kredi ihtiyacını, meslekin
hususiyetlerine uygun usul ve şartlarla imkân
nisbetinde temin ile görevlidir.
Su ürünleri kredilerinin işleyiş tarzı tüzük
ile tesbi olunur.

MADDE 16. — Su ürünlerinin istihsal ve ih
racatını artırmak maksadiyle, su ürünleri istih
sal vasıta ve malzemelerinde ithal sırasında alı
nan her türlü vergi, resim ve h a r d a n indirme
veya tamamen kaldırmaya Tarım Bakanlığının
teklifi üzerine Balkanlar Kurulu yettikilidir.

BÖLÜM — IV

BÖLÜM : IV

Yasaklar ve zabıta 'hükümleri

Yasaklar ve zabıta hükümleri

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma

yasağı

MADDE 18. — Bomba, torpil, dinamit, kap
sül ve benzeri patlayıcı maddeler, öldürücü ve
ya uyuşturucu maddeler, sönmemiş kireç ve Ti
caret Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın
elektrik cereyanı ile su ürünleri istihsali yasak
tır.
Elektrik cereyanı ile aydınlatma veya mün
hasıran denizlerde olta ile elektroşok usulü ile
su ürünleri istihsali müsaadeye tabi değildir.

M. Meclisi

Patlayıcı ve zararlı maddeler kullanma

yasağı

MADDE 17. — Bomba, torpil, dinamit, kap
sül ve benzeri patlayıcı maddeler öldürücü ve
ya uyuşturucu maddeler sönmemiş kireç ve Ta
rım Bakanlığının müsaadesi alınmaksızın elek
trik cereyanı ve elektroşok ile su ürünleri istih
sali yasaktır.
Tesbit olunacak belli bir aydınlatma gücü
nü geçmemek üzere elektrik cereyanı ile aydın
latma ve münhasıran denizlerde olta ile avlanıma su ürünlerinin denizden çılkanlmasında elek
troşok usulünün uygulanması müsaadeye bağlı
I değildir.
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Bu maddenin uygulanmasına ait esaslar tü
zükte gösterilir.

Sulara zararlı madde

dökülmesi

Sulara zararlı madde dökülmesi

MADDE 19. — Su ürünleri veya bunları is
tihlâk edenlerin veya kullananların sağlığına
veyahut istihsal vasıtalarına malzeme, teçhizat,
alet ve edevata zarar veren maddelerin içsulara
ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarla
rına dökülmesi veya döküleceği şekilde tesisat
yapılması yasaktır.
Hangi maddelerin dökülmesinin yasak ol
duğu tüzükte gösterilir.

MADDE 18. — Su ürünleri veya bunları is
tihlâk edenlerin veya kullananların sağlığına
veyahut istihsal vasıtalarına malzeme, teçhizat,
alet ve edevata zarar veren maddelerin içsula
ra ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya civar
larına dökülmesi veya döküleceği şekilde tesi
sat yapılması yasaktır.Hangi maddelerin dökülmesinin yasak oldu
ğu tüzükte gösterilir.

Yabancıların su ürünleri istihsali yasağı

Yabancıların su ürünleri istihsali yasağı

MADDE 20. — Türk vatandaşı olmıyan ki
şilerin su ürünleri istihsal etmek üzere Türk
kara sularına veya iç sulara girmeleri ve bu
sularda su ürünleri istihsal etmeleri yasaktır.
Ancak üçüncü maddenin 7 nci bendinde ya
zılı yabancı turistler ile Türkiye'de oturması
na izin verilen yabancı uyruklular ve Ticaret
Bakanlığının müsaadeisi ile 14 neü
maddede
gösterilen etüt ve araştırma işlerinde çalışacak
yaibancılar bu hükümden müstesnadır.

MADDE 19. — Türk vatandaşı olmıyan ki
şilerin su ürünleri istihsal etmek üzere 476 sa
yılı Kara Suları Kanununun 8 nci maddesinde
yazılı balıkçılık sahasına veya içsulara girmele
ri ve bu sularda su ürünleri istihsal etmeleri
yasaktır.
Ancak 3 neü maddenin 7 nci bendinde yaızılı
yabancı turistler ile Türkiye'de oturmasına k i n
verilen yabancı uyruklular ve Tarım Bakanlığı
nın müsaadesi gereğince 13 neü maddede göste
rilen etüt ve araştırma işlerinde çalışacak ya
ibancılar bu hükümden müstesnadır.

Akar sularda manialar yapılması

yasağı

MADDE 21. — Ticaret Bakanlığının müsa
adesi alınmadan, akar sularda, su ürünlerinin
geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekil
de ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri mani
alar vücuda getirilmesi yasaktır.
Genel yasaklar, tahdit ve

Akar sularda engellemeler yapılması

yasağı

MADDE 20. — Tarım Bakanlığının müsaa
desi alınmadan akarsularda su ürünlerinin
geçmesine veya yetişmesine engel olacak şekil
de ağlar kurulması, bent, çit ve benzeri engel
ler yapılması yasaktır.

mükellefiyetler

MADDE 22. —
a) Su ürünleri istihsalinde kullanılan is
tihsal vasıtalarının cinsleri, nevileri, çeşitleri,
haiz olmaları gereken vasıf ve şartlar ile bun
ların kullanma usul ve esasları,
b) Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüse
fer, teknik, ilmî bakımlardan bölgeler, mevsim
ler, zamanlar, su ürünleri cinsleri, nevileri, çe
şitleri, ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları
M. Meclisi

MADDE 21. — Su ürünleri istihsalinde kul
lanılan istihsal vasıtalarının cinsleri, nevileri,
çeşitleri, haiz olmaları gereken vasıf ve şartlar
ile bunların kullanma usul ve esasları,
b)1 'Sağlık, memleket ekonomisi, seyrüsefer,
ıteknik, ilmî bakımlardan bölgeler, mevsimler, za
manlar, su ürünleri cinsleri, nevileri, çeşitleri,
ağırlık, irilik, büyüklük gibi vasıfları ve istihsali
yasak olan su ürünlerinden arazî olarak istihsal
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ve istihsali yasak olan su ürünlerinden arızi ola
rak istihsal olunanların deniz veya iç sulara
iadeleri veya bunlar için yapılacak sair mua
meleler, tüzükle düzenlenir. Tüzükte bu ko
nularla ilgili olarak konulacak hükümlere ay
kırı hareket yasaktır.

olunanların deniz veya iç sulara iadeleri veya bun
lar için yapılacak sair muameleler, tüzükle dü
zenlenir. Tüzükte bu konularla ilgili olarak ko
nulacak hükümlere aykırı hareket yasaktır.

Troll

Troll

MADDE 23. —
a) 22 nci maddede gösterilen hususlardan
dip troll'ünü ilgilendirenler ayrı bir tüzükle
düzenlenir. Bu tüzük hükümlerine aykırı ola
rak dip trollu ile su ürünleri istihsali yasak
tır.
b) Orta su trollu ve kombine troll hak
kında 22 nci madde hükümleri uygulanır.
Ancak orta su ve kombine trollun dip trollu
olarak kullanılması yasaktır.

MADDE 22. — a) İç sular, Marmara De
nizi, istanbul ve Çanaıkkale boğazlarında her
çeşit troll ile su ürünleri istihsali yasaktır. İlmî
maksatlarla yapılacak incelemelerde troll kulla
nılabilir.
b) Karasularımız dâhilinde dip trollu ile su
ürünleri istihsali şekli ayrı bir tüzükle düzen
lenir. Bu tüzük hükümlerine aykırı olarak dip
trollu ile su ürünleri istihsali yasaktır.
c1» Orta su trollu hakkında 21 nci madde
hükümleri uygulanır.
Ancak orta su trollunun dip trollu olarak
kullanılması yasaktır.

Yasak su ürünlerinin satışı, nakli ve imalâtta
kullanılması memnuniyeti
MADDE 24. — Zamanlar, mevsimler, cins,
nevi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle
istihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın de
vam ettiği müddet zarfında her ne suretle olursa
olsun satışı, nakli, imalâtta kullanılması yasaktır.
18, 23 ncü maddeler hükümlerine aykırı ola
rak istihsal edilen su ürünlerinin satılması, nak
ledilmesi veya imalâtta kullanılması da yasaktır.

Yasak su ürünlerinin satışı, nakli ve
kullanılması memnuiyeti

imalytta

MADDE 23. — Zamanlar, mevsimler, cins,
nevi, çeşit, irilik, ağırlık, büyüklük itibariyle
istihsali yasak olan su ürünlerinin, yasağın de
vam ettiği müddet zarfında her ne suretle olur
sa olsun satışı, nakli, imalâtta kullanılması ya
saktır.
17, 22 nci maddeler hükümlerine aykırı ola
rak istihsal edilen su ürünlerinin satılması,
nakledilmesi veya imalâtta kullanılması da ya
saktır.

BÖLÜM

BÖLÜM — V

:V

Balıkhaneler

Balıkhaneler

Balıkhaneler ve satış üzerinden alınacak ücret

Balıkhaneler ve satış üzerinden alınacak ücret

MADDE 25. — Balıkhaneler, sünger ve mer
can ile alk ve diğer su nebatlarından gayi'i su
mahsullerinin açık artırma ile toptan satışının
yapıldığı yerlerdir.
Balıkhane ittihaz olunacak yerin tesis plânı
ve lüzumlu diğer malûmat Ticaret Bakanlığına

MADDE 24. — Balıkhaneler, su mahsulleri
nin açı-k artırma ile toptan satışının yapıldığı,
muhafaza edildiği ve sıhhi kontrolünün sağlan
dığı yerlerdir.Balıkhaneler Ticaret Bakanlığına bağlıdır.
Bakanlık tarafından yapılır ve idare olunur-

M. Meclisi
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verilir. İlgili daire ve teşekküllerin de müta
lâası alınmak suretiyle yapılacak tetkikat ne
ticesinde o mahalde böyle bir balıkhane kurul
ması uygun görüldüğü takdirde tesis plânı Ti
caret Bakanlığınca tasdik olunur.
Tasdik edilen pl/ina uygun olarak una edil
diği anlaşılan balıkhanelere Ticaret Bakanlığın
ca işletme müsaadesi verilir.
İşletme müsaadesi olmıyan yerler balıkhane
ittihaz edilemez.
Balıkhanelerde alınacak ücretin miktarı sa
tış bedelinin % 5 ini geçemez. Tatbik edilecek üc
rete ait yüzde nisboti hakkında Ticaret Bakan
lığının muvafakati alınır.

lar. Ancak Balıkhane yapılıncaya kadar beledi
yelerin idaresi devam eder.
Balıkhane yapı projeleri, Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığının mütalâası alınarak Tica
ret Bakanlığınca yapılır.
Ticaret Bakanlığınca idare edilen Balıkha
nelerde alınacak ücretin miktarı satış bedelinin
% 5 ini geçemez.
Bunun dışında her ne nam ile olursa olsun
başikaca bir resim ve ücret alınamaz.
Ücret tarifesi Ticaret ve Tarım Batkanbklannea müştereken hazırlanır.
Bu ücretin yarısı belediye hissesi olarak ay
rılır, ve ertesi ayın onuna kadar belediyeye
ödenir.

Balıkhane dışında satış yasağı

Balıkhane dışında satış yasağı

MADDE 26. — Sünger, alk, mercan ve di
ğer nebatlar haricolmak üzere istihsal olunan
su ürünlerinden karaya çıkarılanların ilk satışı
balıkhanelerde yapılır. Bu hüküm balıkhanesi ol
mıyan yerlerde uygulanmaz. Balıkhanelerde sa
tılması mecburi olan su ürünlerinin satış usul
ve esasları, balıkhanede satılması mecburi ol
mıyan asgari miktarlar bir tüzükle düzenlenir.

MADDE 25. — İstihsal olunan su ürünlerin
den karaya çıkarılanların ilk satışı balıkhane
lerde yapılır.
Balıkhanelerde satılması mecburi olan su
ürünlerinin satış usul ve esasları, balıkhaneler
de satılması mecburi olmıyan asıgari miktarlar
bir tüzükle düzenlenir.
Bu hüküm balıkhanesi bulunmıyan yerlerde
uygulanmaz.

BÖLÜM — VI

BÖLÜM : VI

Çeşitli hükümler

Çeşitli hükümler

Bilgi ve belge vermek

Bilgi ve belge vermek

MADDE 27. — Ticaret Bakanlığı, su ürünle
ri müstahsılları ile su ürünleri ile iştigal eden
tacir, sanayici ve esnaftan bu işlerine mütaallik
lüzumlu göreceği bilgileri ve belgeleri istiyebilir.
İstenilen bilgi ve belgeleri ilgililer tâyin edi
len müddet içinde ve istenilen şekilde vermiyc
mecburdurlar.
Bu madde gereğince verilen ferdî ve hususi
bilgi ve belgeler ifşa edilemiyoeeği gibi veren
ler aleyhine delil ve vesika olarak da kullanımaz.

MADDE 26. — Ticaret Bakanlığı, su ürün
leri müstahsılları ile su ürünleri ile iştigal eden
tacir, sanayici ve esnaftan bu işlerine mütaal
lik lüzumlu göreceği bilgileri ve belgeleri isti
yebilir.
İstenilen bilgi ve bölgeleri ilgililer tâyin
edilen müddet içinde ve istenilen şekilde ver
meye mecburdurlar.
Bu madde gereğince verilen ferdî ve husu
si bilgi ve belgeler ifşa edi'lemiyeceği gibi
verenler aleyhine delil ve veslika olarak da kul
lanılmaz.

M. Meclisi
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kullanılması

MADDE 28. — Ticaret Bakanlığı münhasıran
ilmî ve teknik etüt ve araştırmalar yapılması
maksadiyle ve su mahsulleri avcılığında kullanıl
ması yasak vasıta ve usullerin muayyen yerlerde
ve muayyen müddetle, bu hususta vazifeli ve sala
hiyetli kıldığı kimseler tarafından kullanılmasına
müsaade edebilir.
Yasak vasıta ve usullerle yapılan ilmî ve tek
nik etüt ve araştırmalardan elde edilen su mah
sulleri hiçbir suretle satılamaz.

Yasak vasıta ve hükümlerin istisnaen

kullanılman

MADDE 27. — Ticaret ve Tarım Bakanlık
ları münhasıran ilmî ve teknik etüt ve araştır
malar yapılması maksadiyle ve su ürünleri av
cılığında kullanılması yasak vasıta ve usullerin
muayyen yerlerde ve muayyen müddetle, bu
hususta vazifeli ve salahiyetli kıldığı kimseler
tarafından kullanılmasına müsaade edebilir.
Yasak vasıta ve usullerle yapılan ilmî ve
teknik etüt ve araştırmalardan elde edilen su
mahsulleri hiçbir suretle satılamaz, gerekirse
imha olunur.

Ödenek

ödenek

MADDE 29. — Bu kanunun 8 14, 16 ncı
maddelerinde yazılı işlerin gerektirdiği giderleri
karşılamak üzere her yıl Ticaret Bakanlığı Büt
çesine lüzumlu ödenek konulur.

MADDE 28. — Bu kanunun 12, 14 ncü
maddelerinde yazılı işlerin gerektirdiği giderle
ri karşılamak üzere her yıl Tarım Bakanlığı
bütçesine lüzumlu ödenek konulur.

Teftiş ve murakabe

Teftiş ve murakabe

MADDE 30. — Ticaret Bakanlığı, su ürünle
ri müstahsili arını, su ürünleri ile iştigal eden ta
cir, sanayici ve esnaf ile bunların işyerlerini, is
tihsal vasıtalarını, tesislerini ve işlemlerini, ba
lıkhaneleri, istihsal yerlerini ve istihsal vasıtaları
nı Bakanlık Teftiş kurulu vasıtasiyle teftiş ve
kontrol ettirerek mevzuata göre gerekli muame
leyi yapmıya yetkilidir.
Bakanlık diğer memurlarına da bu görevi ve
rebilir.
Diğer Bakanlık ve belediyelerin kanunî yet
kileri saklıdır.

MADDE 29. — Ticaret Bakanlığı, su ürün
leri müstahsıllarmı, su ürünleri ile iştigal eden
tacir, sanayici ve esnaf ile bunların işyerlerini,
bahkhaneıleri, istihsal yerlerini ve istihsal vası
talarını Bakanlık Teftiş Kurulu vasıtasiyle tef
tiş ve kontrol ettirerek mevzuata göre gerekli
muameleyi yapmaya yetkilidir.
Bakanlık diğer memurlarına da bu görevi
verebilir.

BÖLÜM — VII

BÖLÜM : VII

Usul hükümleri

Usul hükümleri

Muhakeme usulü

Muhakeme

MADDE 31. — Bu kanunda yazılı suçlara
ait takibat Meşhut Suçlar Kanunu hükümleri
ne göre yapılır.
18, 20 ve 23 ncü maddelerdeki suçlara ait dâ
valar asliye ceza mahkemelerinde, d'ğer suçların
dâvaları sulh ceza mahkemelerinde görülür.
M. Meclisi

usulü

MADDE 30. — Bu kanunda yazılı suçlara
ait takibat meşhut suçlar kanunu hükümlerine
göre yapılır.
. 18, 19, 22 nci maddelerdeki suçlara ait dâ
valar asliye ceza mahkemelerinde, bu kanunda
yazılı diğer suçlara ait dâvalar sulh ceza mah
kemelerinde görülür.
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MADDE 32. — Ticaret Bakanlığı Teşkilâ
tında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili
teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç sula
rın muhafaza ve murakabesi ile vazifelendiri
len memur ve hizmetliler ile emniyet ve jandar
ma kuvvetleri bu kanunla ve bu kanuna isti
naden konulan yasaklardan dolayı kovuştur
ma yaparlar. Yukardakiler bu kanun şümu
lüne giren suçlar hakkında zabıt varakası tut
mak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve
elde edilen su ürünlerini zapdetmek ve bunla
rın 33 ncü madde hükmü mahfuz kalmak şar
tiyle adlî mercilere teslim etmekle vazifeli ve
yetkilidir. Gümrük, sahil ve orman muhafaza
teşkilâtı mensupları, belediye zabıtası âmir ve
memurları, kamu tüzel kişilerine bağlı muha
fız, bekçi ve korucular ile gümrük, belediye ve
Hükümet veteriner ve doktorları, Ticaret Ba
kanlığı mcmurlariyle emniyet ve jandarma teş
kilâtının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve
ihtiyar heyetleri üyeleri yukardaki yetki ve
görevleri yapmakla mükelleftirler.

MADDE 31. — Tarım ve Ticaret Bakanlık
ları teşkilâtlarında ve Bakanlığa bağlı su ürün
leri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, de
niz ve iç suların muhafaza ve murakabesi ile
vazifelendirilen memur ve hizmetlileri ile em
niyet ve jandarma kuvvetleri bu kanunla ve bu
kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı,
bu kanun şümulüne giren suçlar hakkında zabıt
varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vası
talarını zapdetmek ve bunları, 32 nci madde
hükmü mahfuz kalmak şartı ile, adlî mercilere
teslim etmekle vazifeli ve yetkilidirler.

Zaptedilen

su ürünleri

MADDE 33. — Zaptolunan su ürünlerinden,
insan gıdası olarak kullanılanların, muhakeme
neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün
değilse en yakın Hükümet, belediye veya sağ
lık merkezi tabiplerinden birine veya Devlet
hastanesinde muayene ettirilerek insan gıdası
olarak istihlâkinde mahzur görülmiyenler der
hal maıhallin en büyük Maliye memuru marife
tiyle ve Maliye teşkilâtı olmıyan yerlerde ih
tiyar heyeti tarafından en yakın satış yerinde
açık artırma suretiyle satılır.
Satışa ait bir zabıt varakası tanzim oluna
rak satış bedeli takibat neticesine kadar adlî
mercilerin emrinde olmak üzere Maliye vezne
sine emaneten yatırılır.
Sanığın mahkûmiyetinin kesinleşmesi halin
de satış bedeli Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
veznesine gönderilir.
Zaptolunan su ürünlerinden kullanılması
veya istihlâki mahzurlu görülenler yetkililerin
raporlarına müsteniden imha olunarak keyfi
yet bir zabıtla tesbit edilir.
M. Meclisi

Gümrük sahil ve orman muhafaza teşkilâtı
mensupları, belediye zabıtası âmir ve memurla
rı, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız bekçi
ve korucular ile gümrük, belediye ve Hükümet
veteriner ve doktorları, Ticaret ve Tarım Ba
kanlıkları memurları ile emniyet ve jandarma
teşkilâtının bulunmadığı yerlerde köy muhtar
ve ihtiyar üyeleri yukardaki görevleri yapmak
la mükelleftirler.

Zaptedilen su ürünleri
MADDE 32. — Zaptolunan su ürünlerinden,
insan gıdası olarak kullanılanların, muhakeme
neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün
hğilse on yakın veteriner veya Hükümet, be
lediye veya Sağlık Merkezi tabiplerinden biri
ne veya Devlet hastanelerinde muayene ettirilc.-ek insan gıdası olarak istihlâkinde mahzur
görülmiyenler derhal mahallin en büyük mali
ye memuru marifeti ile ve maliye teşkilâtı bulunmıyari yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti
tarafından en yakın satış yerinde açık artırma
suretiyle satılır.
Satışa ait bir zabıt varakası tanzim oluna
rak satış bedeli tahkikat neticesine kadar adlî
mercilerin enirinde olmak üzere Maliye vezne
sine emaneten yatırılır.
Sanığın mahkûmiyetinin kesinleşmesi halin
de satış bedeli Su Ürünleri Genel Müdürlüğü
veznesine gönderilir.
Zaptolunan su ürünlerinden kullanılması ve
ya istihlâki mahzurlu görülenler yetkililerin ra
porlarına müsteniden imha olunarak keyfiyet bir
zabıtla tevsik edilir.
(S. Sayısı : 210)
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Zaptedilcn su ürünlerinden insan gıdası
olarak kuUanılmıyan ve muhakeme neticesine
kadar muhafazasına imkân olmıyanlar için de
yukardaki esaslar uygulanır.

Zaptedilen su ürünlerinden insan gıdası ohrak kuUanılmıyan ve muhakeme neticesine k{dar muhafazasına imkân olmıyanlar için de yi
kardaki esaslar uygulanır.

Müsadere olunan eşya ve su ürünleri

Müsadere olunan eşya ve su ürünleri

MADDE 34. — Bu kanun hükümlerine gö
re mahkemece müsaderesine karar verilen su
ürünleri ile istihsal vasıtaları hüküm kesinleş
tikten sonra o mahallin en büyük Maliye me
muru vasıtasiylc açık artırma suretiyle satdarak bedeli Maliye veznesine emaneten yatırılır.
Yasak olan eşyadan satışı mahzurlu görü
lenlerin imhasına ve imha şekline mahkeme ka
rar verir.

MADDE 33. — Bu kanun hükümlerine göre
mahkemece müsaderesine karar verilen muhafa
zası mümkün su ürünleri ile istihsal vasıtaları
hüküm kesinleştikten sonra bedeli Su İşleri Ge
nel Müdürlüğüne gönderilmek üzere Maliye Vez
nesine emaneten yatırılır.
Yasak olan eşyadan satışı mahzurlu görülen
lerin imhasına ve imha şekline mahkeme karar
verir.

MADDE 35. — Emaneten yatırılan paralar
Su İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilir.

BÖLÜM - VIII

BÖLÜM - V I I I

Ceza hükümleri

Ceza hükümleri

Cezalar

Cezalar

MADDE
36. — Bu kanundaki ve bu kanuna müsteniden çıkarılacak tüzüklerdeki ya
sak ve tahditlerle mükellefiyetlere aykırı hare
ket edenlere verilecek cezalar aşağıda gösteril
miştir.
a) 1. 3 ncü maddenin 2 nci fıkras-na gö
re ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsa1
edenler 7 nci fıkraya göre ruhsat tezkeresi ah
makla mükellef olmadıkları ha ] dc bu fıkrada
ki gaye ve maksat dışında su ürünleri istihsal
edenler, fi nci fıkra gereğince ruhsat tez'kereleriııi yetkili mercilere vize ettirmeden fıkrada
gösterilen yerlerde su ürünleri istihsal eden
ler 30 - 500 lira,

MADDE 34. — Bu kanundaki ve bu kanuna
müsteniden çıkarılacak tüzüklerdeki yasak ve
tahditlerle mükellefiyetlere aykırı hareket eden
lere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir :
a) 1. Üçüncü maddenin ikinci fıkrasına
göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istih
sal edenler 7 nci fıkraya göre ruhsat tezkereci
almakla mükellef olmadıkları halele bu fıkradaki
gaye ve maksat dışında su ürünleri istihsal eden
ler 6 nci fıkra gereğince ruhsat tezkerelerini yet
kili mercilere vize ettirmeden fıkrada gösterilen
verlerde su ürünleri istihsal edenler 50 liradan
500 liraya kadar,

2. 3 ncü maddenin 3 ncü fıkrası gereğin
ce gemileri için ruhsat tezkeresi almıyan gemi
sahip veya donatanları 100 - 500 lira,

2. Üçüncü maddenin üçüncü fıkrası gere
ğince gemileri için ruhsat tezkeresi almıvan ge
mi sahip veya donatanları 100 liradan 500 lira
ya kadar,

3. Ruhsat tezkerelerini talep
vukuunda
ilgililere göstermiyenler 10 - 100 lira,
Hafif para ile cezalandırılır.
b) 13 ncü madde gereğince Ticaret Bakan
lığından müsaade almadan üretme havuzu ku-

3. Ruhsat tezkerelerini talep vukuunda ilgi
lilere göstermiyenler 10 liradan 100 liraya kadar,
Hafif para ile cezalandırılır.
b) 11 nci madde gereğince Tarım Bakanlı
ğından müsaade almadan üretme havuzu kurarı-

M. Meclisi
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ranlar 50 liradan 500 liraya kadar hafif para
cezası ile cezalandırılır.
Gerekli niteliği haiz olmayan ve ıslahı
mümkün bulunmıyan tesislerin
faaliyetleri
men ve masrafları failine aidolmak üzere kal
dırılmasına karar verilir.

lar 500 liradan 1 000 liraya kadar hafif para
cezası ile cezalandırılır.
Gerekli niteliğe haiz olmıyan ve ıslahı müm
kün bulunmıyan tesislerin faaliyetleri men ve
masrafları failine aidolmak üzere kaldırılmasına
karar verilir.

c) 18 nci maddedeki yasaklara riayet etmiycnler, bu fiilleri Ceza Kanunu ve diğer
kanunlara göre daha ağır bir cezayı müstelzim olmadığı takdirde G aydan bir seneye ka
dar hapis eezas'yle birlikte 500 liradan 2 000
liraya kadar ağır para cezaiyle cezalandırılır.
Suç konusu su ürünleri ile bunların istihsa
linde kullanılan istihsal vasıtaları zapt ve mü
sadere olunur.
Yukardaki fiiller Türk Ceza Kanununun tat
bikatında memur sayılanlar tarafından işlendi
ği takdirde cezaların iki katı hükmolunur.
Yukardaki bendlerde gösterilen suçların te
kerrürü halinde ayrıca sürgün cezası da hük
molunur.
18 nci maddedeki yasaklara aykırı olarak
istihsal edilen su ürünlerini bilerek satanlar
nakledenler veya bunları imalâtında kullanan
lar 500 liradan 5 000 liraya kadar ağır pare
cczasiyle cezalandırılırlar ve suç konusu sr
ürünleri zapt ve müsadere olunur.

c) 17 nci maddedeki yasaklara riayet etmi
yenler, bu fiilleri Ceza Kanunu ve diğer kanun
lara göre daha ağır bir cezayı müstclzim olma
dığı- takdirde G aydan 1 seneye kadar hapis ce
zası ile birlikte 500 liradan 2 000 liraya kadar
ağır para cezası ile cezalandırılırlar.
Suç konusu su ürünleri ile bunların istihsa
linde kullanılan istihsal vasıtaları zapt ve mü
sadere olunur.
17 nci maddedeki yasaklara aykırı olarak is
tihsal edilen su ürünlerini bilerek satanlar, nak1
edenler veya bunları imalâtında kullananlar
">00 liradan 5 000 liraya kadar ağır para cezası
ile cezalandırılırlar. Suç konusu su ürünleri zapt
ve müsadere olunur.

d) 19 ncu maddeye göre çıkarılacak tü
zükteki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere
riayet etmiyenler 50 liradan 500 liraya kadar
a ğ ^ para cezasiyle cezalandırılır.
Suç fabrika, imalâthane ve atelyo gibi tesis
sahipleri tarafından işlend'ği takdirde 500 lira
dan 5 000 lirava kadar ağır para cezası hükmo
lunur. Bu gibilerin faaliyetleri mcncdilmeklc
beraber masrafları kendilerine aidolmak üzere
tesislerinin zarar vermiyecek hale getirilmesine
karar verilir.
e) 20 nci madden'n birinci bendindeki su
çu işliyen şahıslar 6 aydan 3 seneye kadar hapis
cezası ile cezalandırılır ve istihsal ettikleri su
ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan is
tihsal vasıtaları zapt ve müsadere olunur.
Su ürünleri istihsalinde 18 nci maddedeki
yasak maddeler kullanılmış veya bu gibi madde
ler gemilerde bulunmuş, yahut 24 ncü madde ge
reğince hazırlanacak Tüzüğe aykırı hareket edilM. Meclisi

d) 18 nci maddeye göre çıkarılacak tüzük• teki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet
Ttmiycnler 50 liradan 500 liraya kadar ağır para
-> ezası ile cezalandırılır.
Suç fabrika, imalâthane ve atelve gibi tesis
rahipleri tarafından işlenildiği takdirde 500 li
kadan 5 000 lirava kadar ağır para cezası hük
molunur. Bu gibilerin faaliyetleri menedilmekle
Vraber masrafları kendilerine aidolmak üzere
tesislerinin zarar vermiyecek hale getirilmesine
karar verilir.
e) 19 ncu maddenin birinci bendindeki suçu
işliyen şahıslar 6 aydan 3 seneye kadar hapis ce
fası ile cezalandırılır ve intihsal ettikleri su ürün
leri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal
vasıtaları zapt ve müsadere olunur.
Su ürünleri istihsalinde 18 nci maddedeki ya"•.ak maddeler kullanılmış veya bu gibi maddeler
^cmifl'erdo bulunmuş, yahut 25 nci madde gereğin
ce hazırlanacak tüzüğe aykırı hareket edilmiş ise
faillere verilecek hapis cezasının asgari haddi 1 se
nedir.
f) 20 nci maddeye aykırı hareket edenler 100
liradan 1000 liraya kadar hafif para cezası .ile
cezalandırılır. Bu gibilerin faaliyetleri men edil
mekle beraber masrafları kendilerine aidolmak
(S. Sayısı : 210)
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iniş ise faillere verilecek hapis cezasının asgari
üzere mânalarının zarar vermiyecek hale getiril
haddi bir senedir.
melerine karar verilir.
f) 21 nci maddeye aykırı hareket edenler
g) 21 nci maddenin (a) bendine göre çıka
100 liradan 1 000 liraya kadar hafif para cezarılacak tüzağo aykırı hareket edenler 500 liradan
siyle cezalandırılır. Bu gibilerin faaliyetleri me1003 liraya krdar ağır para cezası ile cezalan
jıedilmekle beraber masrafları kendilerine aidoldırılır. Ve suç konusu su ürünler zapt ve müsa
mak üzere manialarının zarar vermiyecek hale
dere olunur.
getirilmesine karar verilir.
Avnı maddenin (b) bendine göre çıkarılacak
g) 22 nci madden!n (a) bendine göre çıka
tüzüğe aykırı hareket edenlere 500 liradan 5000
rılacak tüzüğe aykırı hareket edenler 500 lira
liraya, kadar a/hr para cezası verilir, ve suç konu
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezasiyle ceza
su su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Bu kabil
landırılır ve suç konusu su ürünleri zapt ve mü
su ürünlerini Merck satanlar, nakledenler veya
sadere olunur.
bunların imalâtında kullananlara 200 liradan
1000 liraya kadar ağır pra cezası verilir. Ve ya
Aynı maddenin (b) bendine göre çıkarılacak
rıca suç konusu su ürünleri zapt ve müadere edi
tüzüğe aykırı hareket edenlere 500 liradan 5 000
lir.
liraya kadar ağır para cezası verilir ve suç konu
su su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Bu ka
h) 22 nci madde ile bu maddeye ait tüzük
bil su ürünlerini bilerek satanlar, nakledenler
te1?-' dirvt**f>llTne miHıaM'k vı^ak T'o t a h d i t l e ve
veya bunları imalâtında kullananlara 200 lira
mükellefiyetlere aykırı hareket edenler 6 aydan
dan 1 000 liraya kadar ağır para cezası verilir
1 seneye kadar hapis ve 500 liradan 20 000 liraya
ve ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve müsa
kadar a^ır para eczası ile cezalandırılır. Ve is
dere edilir.
tihsal olunan su ürünleri zapt ve müsadere olu
h) 23 ncü madde ile bu maddeye ait tüzük
nur.
teki diptrollune mütaallik yasak ve tahdit
Tekerrür halinde 2 rrvsli ceza hükmokmur ve
lere ve mükellefiyetlere aykırı hareket edenler
".-i"! konusu su lininlerinin istihsalinde kullanılan
5 000 liradan 20 000 liraya kadar ağır para ceza
irA'h'sal vasıtaları da zapt ve müsadere edilir.
siyle cezalandırılır ve istihsal olunan su ürünleri*
Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevzapt ve müsadere olunur.
-v^ılorden dintrollu adlan denizde vova tonlanıp
Tekerrür halinde suç konusu su ürünlerinir.
bok!ova alınmış durumda tesbit edilenlerle göz
istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları da zapt
alıklıkları tâyin olunan a ^ a r i ölenlerden küçük
ve müsadere edilir.
d'Mniıı ağl-arM^n her ne surotle olurca olsun geYasak bölgelerde veya yasak zaman ve mev
rniVı'nd^ bulunduranlar da yukardaki fıkraya
simlerde dip trollu ağları denizde veya topla
göre cezalandırılır.
nıp bordoya alınmış dunumda tesibi't edilenler
CHta su trollunun veva ıkomib'ne trollu d : p
le göz açıklıkları tâyin olunan asgari ölçüler
trollu olarak kullananlar b a l o n d a vr^arıdaki
den küçük dip trollu ağlarını her ne suretle
1 ve 2 nei f'ik^nirr-d'i va^lı e^ali'** '-<•>""'!•'»
olursa olsun gemilerinde bulunduranlar da yu
22 nci maddedeki yasaklara ve tahditlere ay
karıdaki fıkralara göre cezalandırılır.
kırı olarrik intihsal edilmiş su ürün 1 erini satan
Orta su trollunu veya kombine trollu dip
lar, nakledenler veya bunları imalâtında kulla
troll'u olarak kullananlar hakkında yukarıda
nanlara, 500 l'radan 1 000 lirava kadar ağır pa
ki 1 ve 2 nei fıkralarda yazılı cezalar verilir.
ra cezası hükmolunmaikla beraber ayrıca suç ko
23 ncü maddedeki yasaklara ve tahditlere
nusu su ürünleri de zar>t ve müsadere olunur.
aykırı olarak istihr.il edilmiş su ürünlerini sa
•i) -23 ncü madde ile satışı nakli ve imalât
tanlar, nakledenler veya bunlan
imalâtında
ta, kullanılması yasak edilen su ürünleri satanlar,
kullananlara 500 likadan 1 000 liraya kadar
nakledenler veva imalâtta kullananlar hakkında
•ağır para cezası hii km olunmakla beraber ayrıca
100 liradan 500 liraya kadar hafif para cezası
suç konusu su ürünleri de zapt ve müsadere
hükmolunur. Ve ayrıca suç konusu su ürünleri
olunur.
zapt ve müsadere edilir.
M. Meclisi
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i) 24 ncü madde ile satışı naıkli ve imalât
ta kullanılması yarak edilen su ürünlerini sa
tanlar. nakledenler veya imalâtta kullananlar
hakkında 100 l"r?,dın 500 liraya kadar hafif pa
ra cezası hükmolunur ve ayrıca suç konusu su
ürünleri zapt ve müsadere edilir.
j) 26 ncı maddedeki balıkhane dışında sa
tış yapma yasağına riayet etmiyenler 100 lira
dan 1 000 liraya kadar hafif para cezasiyle ce
zalandırılır ve suç konusu su ürünleri zapt vo
müsadere olunur.
k) 27 nci madde gsreğince Ticaret Bakan
lığı tarafından istenilen malûmatı vermiyeoıler
veya yanlış malûmat verenler 100 liradan 1 000
liraya kadar ağır para cezasiyle cezalandırı
lır.
Şahıslara ait fe^dı ve hususi malûmatı ifşa
eden mamurlar hakkında da aynı ceza verilmokle beraber ayrıca üç ay hidematı âmmeden
ımcmnuiyet cezası da hükmolunur.

j) 25 nci maddedeki balıkhane dışında satış
yapma yasağına riayet etmiyenler 100 liradan
1 000 liraya kadar hafif para cezası ile cezalan
dırılır ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsa
dere olunur.
k) 26 ncı madde gereğince Tarım Bakanlığı
tarafından istenilen malûmatı vermiyenler veya
yanlış malûmat verenler 100 liradan 1 000 lira
ya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

BOLÜM - I X

BÖLÜM — IX

Yürürlük hükümleri

Yürürlük

hükümleri

Tüzükler

Tüzükler

MADDE 37. — Kanunun 17, 19, 22, 23 ve
26 ncı maddelerine ait tüzükler kanunun yürür
lüğe girdili tarihten itibaren en geç 6 ay için
de yürürlüğe konulur.

MADDE 35. — Kanunun 17, 18, 21, 22 ve
25 nci maddelerine ait tüzükler* kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç. 6 ay
içinde yürürlüce konulur.

Yürürlükten

kaldırılan

hükümler

MADDE 38 — 27 Ağustos 1287 tarihli Dersaadet ve Bilâdi Selâsrde Midye ve İstiridye
ihracı hakkındaki Nizamname 18 Sefer 1299
tarihli Zabitai Saydiye Nizamnamesi, 19 Ni
san 1298 tarihli Der-aadet ve Tevabiî Balıkha
ne İdaresine dair Nizamname, 6 Nisan 1340 ta
rihli İstanbul ve Tevabiî Balıkhanesine Müte
allik Nizamnamesinin birinci ve üçüncü mad
delerinde muharrer rüsumun tezyiline dair 465
sayılı Kanun, 18 sefer 1299 tarihli Zaıbi'fcai Saydı'.vo N'zr.ımnames'ne bâzı mevat tezyidine dair
18 . 1 . 1926 tarih vt 721 sayılı Kanun. 22 Ni
san 1926 tarihli vr Zabitai Saydiye ye İstanbul
ve Tevabiî Balıkhane İdareleri Nizamnameleri
nin bâzı mevaddmı muaddil 820 sayılı Kanun.
M. Meclisi

Yürürlükten

kaldırlan

hükümler

MADDE 33. — 27 Ağustos 1287 tarihli Dersaadet ve Bilâdi Selâsede Midye ve İstiridye
ihracı hakkındaki Nizamname 18 sefer 1299 ta
rihli Zabitai Saydiye Nizamnamesi. 19 Nisan
12C8 tarihli Dersaadet ve Tevabiî Balıkhane
İdaresine dair Nizamname, 6 Nican 1340 tarih
li İstanbul ve Tevabiî Balıkhanesine mütaallik
Nizamnamesir.in birinci ve üçüncü maddele: in
de muharrer rüsumun tezyiline dair 405 sayı
lı Kanun, 18 Sefer 1299 tarihli Zabitai Saydi
ye Nizamnomeo"ne bâzı mevat tezyidine dair
18 . 1 . 192G tarih ve 721 sayılı Kanun, 22 Ni
san 1926 tarihli ve Zabitai Sıydiyc ve İstanbul
ve Tevabiî Balıkhane tdereleri Nizamnamele
rinin bâzı mevaddmı muaddil 820 sayılı Ka(S. Sayısı ; 210)
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5639 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri
•kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sayılı
Kanunun bâzı maddelerinim tadiline dair 6829
sayılı Kanunun 2 nci ek maddesinin IV No. lu
fıkrasının 1, 2 ve 3 neü bendleri ile 5887 sayılı
Harçlar Kanununun 10 ncu cetvelin 57 No. su
yürürlükten kaldınJ mistir.
815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 neü maddeısûrudeiki yasaklar bu kanunun 3 neü maddesi
nin 7 nci bendine uygun hareket eden yabancı
turistler ve Türkiye 'de oturmasına izitı verilen
yaibancı uyrulklu kcmuseler ile 14 neü maddeye
göre etüt ve araştırma işlerinde çalıştırılacak
yalbancılara uygulanmaz.
Bu kanunun uvgulanımasmda diğer kanun
ların bu kanuna aykırı olan hükümleri tatbik
olunmaz.

nun, 5639 sayılı Kanunun 3, 4 ve 5 nci mad
deleri Kaçakçılığın Men ve Takibine dair
1918 sayyılı Kanunun bâzı maddelerinin tadiline
dair 6829 sayılı Kanunun 2 nci ek maddesinin IV
No. lu bendinin 1, 2 ve 3 neü fıkraları ile 5887
sayılı Harçlar Kanununun 10 ncu cetvelin 57
No. su yürürlükten kaldırılmıştır.
815 sayılı Kabotaj Kanununun 3 neü mad
desindeki yasaklar bu kanunun 3 neü maddesi
nin 7 nci bendine uygun hareket eden yabancı
turistler ve Türkiye'de oturmasına izin verilen
yabancı uyruklu kimseler ile 12 nci maddeye
göre etüt ve araştırma işlerinde çalıştırılacak
yabancılara uygulanmaz.
Bu kanunun uygulanmasında diğer kanun
ların bu kanuna aykırı olan hükümleri tatbit
olunmaz.

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Bu kanunun yayım
landığı tarihte genel hükümlere göre kurulmuş
olan su ürünleri kooperatiflerinden 15 nci mad
deye göre Tarım satış kooperatifleri ve birlikleri
ile Tarım kredi kooperatifleri kanunlarına göre
teşkilâtlanmak istiyenler statülerinde âdi genel
kurul toplantıları için derpiş olunan toplanma ve
karar nisapları ile kooperatiflerini feshedebilir
ler.

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayım
landığı tarihte genel hükümlere göre kurul
muş olan su ürünleri kooperatiflerinden 13 neü
maddeye göre Tarım Satış Kooperatifleri ve bir
likleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri kanunla
rına göre teşkilâtlanmak istiyenler statülerin
de âdi genel kurul toplantıları için derpiş olu
nan toplanma ve karar nisapları ile koopera
tiflerini feshedebilirler.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 17, 19,
22, 23 ve 26 nci maddelerine ait tüzükler yürür
lüğe girinceye kadar 37 nci maddede yazılı hü
kümlerin alâkalı kısımlarının uygulanmasına de
vam olunur.

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 17, 18,
21, 22 ve 25 nci maddelerine ait tüzükler yü
rürlüğe girinceye kadar 36 nci maddede yazı
lı hükümlerin alâkalı kısımlarının uygulanma
sına devam olunur.

MADDE 39. — Bu kanunun 15 nci maddesi
ile geçici birinci maddesi hükümleri yayımı tariihinde, diğer hükümleri yayımından altı ay sonra
yürürflüğe girer.

MADDE 37. — Bu kanunun 13 neü madde
si ile geçici birinci maddesi hükümleri yayımı
tarihinde, diğer hükümleri yayımından altı ay
sonra yürürlüğe girer.

MADDE 40. — Bu kanunun hükümlerini Ba
banlar Kurulu yürütür.

MADDE 38. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür.

26 . 3 . 1966
Başbakan
8. D emir el

Devlet Bakanı
C. Bilgehan

Devlet Bakanı
R. Sezgin

Devlet Balkanı
K. Ocak

Devlet Bakam
A. F. Alişan

Adalet Balkanı
H. Diriçer
M. Meclisi
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Hükümetin teklifi
İçişleri Bakanı
JVFillî Savunma Bakanı
A. Topaloğlu
F. Sükan
Dışişleri Balkanı V.
Maliye Bakanı
/. Gür san
F. 'Sükan
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
E. Erdinç
O. Dengiz
Ticaret Ba'kanı
Sağ. ve Sos. Y. Bakam
M. Zeren
E. Somunoğlû
Tarım Bakanı
Güm. ve Tekel Bakanı
B. Bağdaş
/. Tekin
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Balkanı
8. öztürk
A. N. Erdem
En. ve Ta. Kay. Bakanı
Sanayi Bakanı
/ . Beriner
M. Turgut
tmar
ve
îskân Balkanı
Turizm ve Ta. Bakanı
H. Menteşeoğlu
N. Kürşad
Köy işleri Balkanı
8. O. Avoı

..>.

M. Meclisi
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