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MADDE 1 – 22/3/1971 tar hl ve 1380 sayılı Su Ürünler Kanununun 3 üncü maddes başlığı le b rl kte
aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“Su ürünler ruhsat tezkereler ve z nler :
MADDE 3 – T car amaçlı su ürünler avcılık faal yet nde bulunacak gerçek ve tüzel k ş ler le t car amaçlı su
ürünler avcılık ya da yet şt r c l k faal yet nde kullanılacak gem ler ve d ğer su vasıtaları ç n Tarım ve Orman
Bakanlığından ruhsat tezkeres veya z n alınması zorunludur.
Ruhsat tezkereler n n veya z nler n ver lmes ne, yen lenmes ne, süres ne, ptal ne ve ruhsat kod numarasının
gem ye yazılışına, türler n avlanma m ktarlarına, bölgesel avcılığa ve av araçlarına göre ver lecek z nlere, amatör
amaçlı avcılık faal yetler nde türlere, yerlere ve yöntemlere göre bel rlenen esaslar dah l nde get r lecek sınırlamalar
veya ruhsata tab olacaklar le yerl ve yabancı uyruklu k ş lerce yapılacak amatör avcılığa ve bu madden n
uygulanmasına l şk n usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmel kle bel rlen r.
Ruhsat tezkereler n n veya z nler n yetk l lerce talep ed lmes hal nde göster lmes zorunludur.
10/6/1946 tar hl ve 4922 sayılı Den zde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümler saklıdır.”
MADDE 2 – 1380 sayılı Kanunun 4 üncü maddes aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“MADDE 4 – Haz nen n veya Devlet Su İşler Genel Müdürlüğünün mülk yet nde veya Devlet n hüküm ve
tasarrufu altında bulunan den z ve çsularda veya bu yerlerden su alınarak karada yapılacak su ürünler üret m
tes sler nde veya bu alanları ıslah etmek suret yle projeye dayalı olarak yapılacak su ürünler yet şt r c l ğ
yatırımlarında, ht yaç duyulan su ve su alanları le den z ve çsulardak su ürünler st hsal hakkının k ra yöntem ve
tekn k şartları, süreler ve yıllık bedeller , üret m yerler n n özell kler d kkate alınarak Tarım ve Orman Bakanlığınca
tesp t ed l r. Bu yerler gerçek veya tüzel k ş lere, gel rler l özel dareler ne, l özel dareler kaldırılan llerde se
yatırım zleme ve koord nasyon başkanlıklarına a t olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığınca k raya ver leb l r. Bu
yerlerden Tarım ve Orman Bakanlığınca bel rlenen alanlarda avcılık yoluyla st hsal hakkı, başkalarına
devred lmemes şartıyla, öncel kle st hsal n yapılacağı yerde kurulan, üyeler beş yıldan az olmamak üzere üret m
bölges nde kamet eden, münhasıran su ürünler st hsal veya pazarlaması le şt gal eden su ürünler kooperat fler ne
veya b rl kler ne, bunların k ralamaması hal nde se gerçek veya tüzel k ş lere Tarım ve Orman Bakanlığınca
k ralanab l r.
Projel olarak yapılacak yatırımlarda ht yaç duyulacak karasal alanların k ralama şlemler bu madde
hükümler çerçeves nde; taşınmazın tesc ll olması durumunda mal k kuruluş tarafından, Devlet n hüküm ve tasarrufu
altındak alanlardan olması durumunda se M ll Emlak Genel Müdürlüğü b r mler mar fet yle yapılır.
Den z ve çsularda veya bu yerlerden su alınarak karada su ürünler yet şt r c l k bölgeler bel rlen rken Çevre
ve Şeh rc l k Bakanlığı le Kültür ve Tur zm Bakanlığının uygun görüşü alınır; altmış gün çer s nde cevap
ver lmemes hal nde uygun görüş ver lm ş sayılır.
İst hsal hakkı k raya ver len alanlarda yapılacak t car , amatör, rekreasyonel amaçlı avcılık ve yet şt r c l k
faal yetler le st hsal hakkı k raya ver len türler le lg l usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
çıkarılan yönetmel kle bel rlen r.”
MADDE 3 – 1380 sayılı Kanunun 17 nc maddes ne b r nc fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdak fıkra
eklenm ş, mevcut k nc fıkrası aşağıdak şek lde değ şt r lm ş ve maddeye aşağıdak fıkra eklenm şt r.
“Balıkçı gem ler n n barınma, av araç ve gereçler n depolama, tam r ve bakımlarını yapma, avlanılan veya
yet şt r len ürünler karaya çıkarma, depolama, kontrol, ver toplama g b avcılık ve yet şt r c l kle lg l h zmetler n
yer ne get r lmes amacıyla, ht yaç duyulan kıyılarda Tarım ve Orman Bakanlığının tekl f yle, Çevre ve Şeh rc l k
Bakanlığı le Kültür ve Tur zm Bakanlığının uygun görüşü alınarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca balıkçı
barınakları üst yapıları le b rl kte yapılır.”
“Balıkçı barınaklarından yararlanma hakkı öncel kl olarak t car balıkçılara ve su ürünler yet şt r c ler ne
a tt r. Balıkçı barınakları ve bunlara a t üst yapı tes sler nden faydalanma hakkı M ll Emlak Genel Müdürlüğünün
görüşü alınarak, Tarım ve Orman Bakanlığınca süres on yıldan fazla olmamak üzere su ürünler le lg l kooperat f
veya kooperat f b rl kler ne ya da üret c b rl kler ne 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümler ne tab olmaksızın
pazarlıkla k raya ver l r. İlan ed len otuz günlük süre ç nde kooperat fler veya kooperat f b rl kler nden ya da üret c
b rl kler nden talep vak olmazsa 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğ nce Tarım ve Orman Bakanlığınca gerçek
veya tüzel k ş lere hale le ver l r.”
“Balıkçı barınaklarının şlet lmes ne, denetlenmes ne ve bu madden n uygulanmasına l şk n d ğer usul ve
esaslar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı le Çevre ve Şeh rc l k Bakanlığının uygun görüşü alınarak Tarım ve Orman
Bakanlığınca çıkarılan yönetmel kle bel rlen r.”
MADDE 4 – 1380 sayılı Kanunun 18 nc maddes n n b r nc fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı,” bares
“Cumhurbaşkanı yetk l d r.” şekl nde değ şt r lm ş ve k nc fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – 1380 sayılı Kanunun 22 nc maddes n n b r nc fıkrasında yer alan “Tarım Orman ve Köy şler ”
bares “Tarım ve Orman” şekl nde ve k nc fıkrası aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“Akarsular üzer nde kurulmuş veya kurulacak olan baraj ve regülatör g b su yapılarında su ürünler n n
geçmes ne mahsus balık geç d yapılması ve şler durumda bulundurulması zorunludur. Ancak yüksekl ğ y rm
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metreden fazla olan su yapılarında, masrafları müteşebb sçe karşılanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığınca
yapılacak veya yaptırılacak b l msel araştırma ve nceleme sonucu balık geç tler n n şlevs z olacağının anlaşılması
hal nde balık geç d dışında farklı göç yapıları, asansörle taşıma, yapay ortamda üret l p kaynağa bırakma g b
tedb rler alınab l r. Bu madde kapsamındak balık geç d , balık asansörü ve d ğer yapılara l şk n projen n onayı,
kontrollüğü ve kabulü nşaat tekn ğ açısından Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır.”
MADDE 6 – 1380 sayılı Kanunun 25 nc maddes n n k nc fıkrasında yer alan “su ürünler zabıt ve müsadere
ed lerek haklarında” bares “su ürünler ne el konulup mülk yet kamuya geç r lerek bunlar hakkında” şekl nde
değ şt r lm ş ve maddeye aşağıdak fıkra eklenm şt r.
“Kaynakların korunması amacıyla, su ürünler n n yurt dışına çıkarılması ve canlı olarak yurt ç ne sokulması
zne tab d r. Bu madden n uygulanmasına l şk n usul, esas ve st snalar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından
çıkarılan yönetmel kle bel rlen r.”
MADDE 7 – 22/3/1971 tar hl ve 1380 sayılı Su Ürünler Kanununun 32 nc maddes yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 8 – 1380 sayılı Kanunun 33 üncü maddes aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“MADDE 33 – Tarım ve Orman Bakanlığı teşk latında ve Bakanlığa bağlı su ürünler le lg l teşekküllerde su
ürünler n n, den z ve çsuların koruma ve kontrolü le görevlend r len personel le emn yet, jandarma, sah l güvenl k,
gümrük ve orman muhafaza teşk latları mensupları, beled ye zabıtası am r ve mensupları, kamu tüzel k ş ler ne bağlı
muhafız, bekç ve korucular le emn yet ve jandarma teşk latının bulunmadığı yerlerde köy muhtarı ve ht yar heyet
üyeler bu Kanunla ve bu Kanuna st naden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına g ren kabahatler ve
suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, kabahat n ve suçun şlenmes nde kullanılan st hsal vasıtalarına ve elde ed len
su ürünler ne el koymak ve bu Kanunun ek 3 üncü maddes nde yer alan hükümler çerçeves nde darî para cezalarını
kesmekle vaz fel ve yetk l d rler.”
MADDE 9 – 1380 sayılı Kanunun 34 üncü maddes başlığı le b rl kte aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“El konulan su ürünler ve st hsal vasıtaları:
MADDE 34 – El konulan su ürünler ve st hsal vasıtaları hakkında aşağıdak şlemler yapılır:
a) El konulan canlı olmayan su ürünler nden nsan tüket m nde veya sanay de kullanılması mümkün, ancak
muhafaza ed lmes mümkün olmayanlar, el koyma şlem n gerçekleşt ren görevl ler n ht yaç duyması hal nde en
yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşlarında görevl veter ner hek m, Hükümet, beled ye veya sağlık
merkez tab pler nden b r ne muayene ett r l r.
Tüket m nde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açık artırma
suret yle satılır.
Ancak satışa sunulan su ürünler nden asgar avlanılab l r ağırlıktan ve boy uzunluğundan küçük olanlar le av
yasağı dönem nde avlanmış olanlar perakende satılamaz, yem sanay hammaddes olarak satılab l r. Avlanması
tamamen yasak olan türler se kamu kurum ve kuruluşlarına, b l msel kuruluşlara ya da sosyal yardım kuruluşlarına
bağışlanab l r.
Satışa a t b r zabıt tutanağı düzenlenerek, satış bedel mülk yet n kamuya geç r lmes kararı kes nleş nceye
kadar Haz ne veznes ne emaneten yatırılır. Mülk yet n kamuya geç r lmes kararı kes nleşenler n satış bedel genel
bütçeye gel r kayded l r.
Satılamayan veya muhammen bedel üzer nden alıcı bulamayanlardan, nsan tüket m nde kullanılması mümkün
olanlar Tarım ve Orman Bakanlığınca bel rlenen kamu kurum kuruluşları veya sosyal yardım kurumlarına
bağışlanab l r.
b) El konulan st hsal vasıtalarından sah pler bell olanlar, mülk yet n kamuya geç r lmes kararı
kes nleş nceye kadar Tarım ve Orman Bakanlığınca bel rlenen alanlarda yed em nde tutulur.
Sah plen lmeyen veya mülk yet n kamuya geç r lmes kararı kes nleşen st hsal vasıtaları satılamaz, kamu
kurum ve kuruluşlarına veya b l msel kuruluşlara bağışlanab l r.
c) Bağışlanamayan su ürünler veya mülk yet n kamuya geç r lmes kararı kes nleşen bağışlanamayan st hsal
vasıtaları mha ed l r. İnsan tüket m nde kullanılması sakıncalı görülen, sanay de hammadde olarak kullanılması
mümkün olmayan veya kullanılması mümkün olmakla b rl kte satılamayan su ürünler hakkında da aynı şlem
uygulanır. Bu Kanunla ve bu Kanuna st naden konulan yasaklardan dolayı el konulan su ürünler nden canlı olanların
yaşam alanlarına adeler veya bunlar ç n yapılacak d ğer şlemler Tarım ve Orman Bakanlığınca bel rlen r.
d) F lî mkânsızlıklar neden yle el konularak mülk yet kamuya geç r lmes mümkün olmayan st hsal
vasıtaları ve ürünler n ka m değer n n mülk yet n n kamuya geç r lmes ne de karar ver leb l r.
Bu Kanuna aykırı f ller net ces nde, st hsal vasıtaları, su ürünler ve d ğer su vasıtalarına uygulanan el
koyma, yed em n, bekletme, muhafaza, mha, sökme, nakl ye ve d ğer şlemlere a t masraflar aykırılığı şleyenden,
gem sah b veya donatandan tahs l ed l r.
Bu Kanunda düzenlenen mülk yet n kamuya geç r lmes kararları val tarafından ver l r. Bu madden n
uygulanmasına l şk n usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmel kle düzenlen r.”
MADDE 10 – 1380 sayılı Kanunun 35 nc maddes başlığı le b rl kte aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“Mülk yet kamuya geç r len eşya ve su ürünler :
MADDE 35 – Bu Kanun hükümler ne göre mülk yet kamuya geç r lmes ne karar ver len muhafazası mümkün
su ürünler le st hsal vasıtaları hakkında mülk yet n kamuya geç r lmes kararı kes nleşt kten sonra aşağıdak şlemler
uygulanır:
a) Su ürünler satılarak bedel genel bütçeye gel r kayded lmek üzere Haz ne veznes ne yatırılır.
b) İst hsal vasıtaları kamu kurum ve kuruluşlarına veya b l msel kuruluşlara bağışlanab l r, bağışlanamayanlar
mha ed l r.
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Yasak olan eşyadan satışı mahzurlu görülenler n mhasına ve mha şekl ne l şk n hususlar yönetmel kle
düzenlen r.”
MADDE 11 – 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddes başlığı le b rl kte aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“İdar yaptırımlar:
MADDE 36 – Bu Kanundak ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmel klerdek yasak, sınırlama ve
yükümlülüklere aykırı hareket edenlere ver lecek cezalar aşağıda göster lm şt r:
a) 3 üncü madden n;
B r nc fıkrasına göre ruhsat tezkeres almadan t car amaçlı su ürünler avcılığı yapan k ş lere b n Türk
l rasından beş b n Türk l rasına kadar, gem ler ve d ğer su vasıtaları ç n sah p veya donatanlarına beş b n Türk
l rasından ell b n Türk l rasına kadar darî para cezası ver l r.
İk nc fıkrasına göre çıkarılan yönetmel ktek amatör avcılıkla lg l usul ve esaslara aykırı hareket eden
k ş lere k yüz ell Türk l rasından beş yüz Türk l rasına, amatör avcılıkta kullanılan gem ler ç n sah p veya
donatanlarına beş yüz Türk l rasından beş b n Türk l rasına kadar, t car avcılıkla lg l usul ve esaslara aykırı hareket
edenlere beş b n Türk l rasından ell b n Türk l rasına kadar darî para cezası ver l r.
Üçüncü fıkrasına aykırı olarak z n ve ruhsat tezkeres n talep hal nde yetk l lere göstermeyen t car amaçlı su
ürünler avcılığı yapan k ş lere ve gem ler ç n sah p veya donatanlarına b n Türk l rası darî para cezası ver l r.
3 üncü madde le zorunlu kılınan ruhsat tezkeres veya z n almadan elde ed len su ürünler ne el konularak
mülk yet n kamuya geç r lmes ne karar ver l r.
Ayrıca 3 üncü madde le zorunlu kılınan ruhsat tezkeres n almadan gırgır ağları veya orta su trolü ya da d p
trolü, algarna g b d p sürütme av araçları kullanılarak ya da dalarak t car avcılık yapılması hal nde st hsal
vasıtalarına, d ğer av vasıtaları le avcılık yapılması hal nde se lk tesp tte gem har ç st hsal vasıtalarına, kabahat n
tekrarı hal nde se st hsal vasıtalarına el konularak mülk yet n kamuya geç r lmes ne karar ver l r.
b) 4 üncü maddeye göre avcılık st hsal hakkını k ralayanlardan yönetmel kle bel rlenen kurallara aykırı
hareket eden; su ürünler kooperat fler n n veya b rl kler n başkan ve yönet m kurulu üyeler ne ayrı ayrı k b n beş
yüz Türk l rasından y rm beş b n Türk l rasına kadar, gerçek veya tüzel k ş lere k b n beş yüz Türk l rasından y rm
beş b n Türk l rasına kadar darî para cezası ver l r. Aynı kabahat n tekrarında darî para cezaları k katı olarak
uygulanır ve k ra sözleşmeler ptal ed l r.
c) 7 nc maddede bel rt len f ller lg l merc lerden z n almaksızın yapanlara, f l n çsularda gerçekleşmes
hal nde on b n Türk l rası, den zlerde vuku bulması hal nde se y rm b n Türk l rası darî para cezası ver l r. Çıkarılan
kum, çakıl, taş ve benzer maddelere el konularak mülk yet n kamuya geç r lmes le lmî ve tekn k bakımlardan
st hsal yerler n n esk şekl ne döndürülmes n n mümkün olduğu durumlarda, masrafları yapanlara a t olmak üzere
esk şekl ne döndürülmes ne mülk am r tarafından karar ver l r.
d) 9 uncu madde kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığınca bel rlenen tedb rler almayanlara beş b n Türk
l rasından ell b n Türk l rasına kadar darî para cezası ver l r.
e) 13 üncü madden n b r nc fıkrasına aykırı olarak kurulduğu Tarım ve Orman Bakanlığınca tesp t ed len tes s
sah pler ne on b n Türk l rasından yüz b n Türk l rasına kadar darî para cezası ver l r. Tes s n yönetmel kte bel rt len
şartlara uygun hale get r lmes ç n doksan gün süre tanınır. Bu süre sonunda aykırılığın devam etmes durumunda lk
ver len darî para cezası k katı olarak uygulanır. Aykırılığın g der lmes ya da tes s n faal yet ne son ver lmes ç n
otuz gün daha süre ver l r. Bu süre sonunda aykırılığın devam ed yor olması durumunda darî para cezası lk ver len
cezanın üç katı olarak uygulanır ve tes s n mülk am r tarafından kapatılmasına karar ver l r.
13 üncü maddeye göre çıkarılan yönetmel k hükümler ne aykırı hareket edenlere beş b n Türk l rasından ell
b n Türk l rasına kadar darî para cezası ver l r.
f) 17 nc maddeye dayanılarak çıkarılan yönetmel k hükümler ne aykırı hareket eden; kooperat fler n,
kooperat f b rl kler n n veya üret c b rl kler n n başkan ve yönet m kurulu üyeler ne ayrı ayrı k b n beş yüz Türk
l rasından y rm beş b n Türk l rasına kadar, gerçek veya tüzel k ş lere k b n beş yüz Türk l rasından y rm beş b n
Türk l rasına kadar darî para cezası ver l r. Aynı kabahat n tekrarı hal nde darî para cezaları k katı olarak uygulanır
ve k ra sözleşmeler ptal ed l r.
g) 19 uncu maddeye aykırı hareket edenlere on b n Türk l rası darî para cezası ver l r. İst hsal ed len su
ürünler le aykırılığa neden olan eşya, alet, edevat, teçh zata el konularak mülk yet n kamuya geç r lmes ne karar
ver l r.
h) 20 nc maddeye göre çıkarılan yönetmel ktek yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket edenlere
beş b n Türk l rası darî para cezası ver l r. Kabahat; fabr ka, malathane ve atölye g b tes s sah pler ve bunların
sorumlu kıldığı k ş ler tarafından şlend ğ takd rde, beş b n Türk l rasından ell b n Türk l rasına kadar darî para
cezası ver l r. Tesp t ed len aykırılığın bel rlenen sürede g der lmemes hal nde faal yetler n n durdurulmasına ve
masrafları kend ler ne a t olmak üzere tes sler n n zarar vermeyecek hale get r lmes ne kontrolü yapan kurum
tarafından karar ver l r.
20 nc maddeye aykırılık teşk l eden durumun kalktığının tesp t ed lmes durumunda bu tes sler n yen den
faal yet ne kontrolü yapan kurum tarafından z n ver l r.
) 21 nc madden n b r nc fıkrasına aykırı hareket edenlere y rm b n Türk l rası darî para cezası ver l r ve
st hsal ett kler su ürünler le bunların st hsal nde kullanılan st hsal vasıtalarına el konularak mülk yet n kamuya
geç r lmes ne karar ver l r.
j) 22 nc madden n b r nc fıkrasına aykırı hareket edenlere b n yed yüz Türk l rası darî para cezası ver l r. Bu
g b ler n faal yetler kontrol yapan kurumca durdurulur ve masrafları kend ler ne a t olmak üzere engeller n
kaldırılmasına karar ver l r.
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22 nc madden n k nc fıkrasında bel rt len balık geç d n yapmayanlara veya stenen tedb rler almayanlara,
kontrolü yapan kurumca, aykırılığın g der lmes ç n su yapısının n tel ğ d kkate alınarak on sek z ayı geçmemek
üzere yeterl süre ver l r. Bu süre zarfında aykırılığın g der lmemes hal nde, yüz b n Türk l rasından k yüz ell b n
Türk l rasına kadar darî para cezası ver l r. Müteak p kontrollerde de aynı yöntem uygulanır ve aykırılığın
g der lmed ğ n n tesp t hal nde, b r önce uygulanan darî para cezası k katı olarak uygulanır. Balık geç d veya d ğer
göç yapıları bulunduğu halde bunları çalışır vaz yette tutmayanlara, taşıma yapmayanlara ve Tarım ve Orman
Bakanlığınca öngörülen tedb rler yer ne get rmeyenlere, ell b n Türk l rası darî para cezası ver l r.
k) 23 üncü madden n b r nc fıkrasının (a) bend le (b) bend ne göre t car amaçla yapılan avcılık
faal yetler ne yönel k olarak yönetmel kle get r len hükümlere aykırı hareket edenlere b n yed yüz Türk l rası ve
kullanılan gem ler ç n sah p veya donatanlarına k b n beş yüz Türk l rası darî para cezası ver l r, st hsal olunan su
ürünler ne el konularak mülk yet n kamuya geç r lmes ne karar ver l r. Aykırılığın gırgır ağları le avlanan balıkçı
gem ler kullanılarak yapılması hal nde, bu gem ler ç n sah p veya donatanlarına ceza üç katı olarak uygulanır.
Kabahat n şlenmes nde kullanılan gem ler le gerçek veya tüzel k ş ler n ruhsat tezkereler ; kabahat n lk defa
şlenmes hal nde b r ay, k nc defa şlenmes hal nde üç ay süre le ger alınır, tekrarlanması hal nde ptal ed l r ve
gem har ç st hsal vasıtalarına el konularak mülk yet n kamuya geç r lmes ne karar ver l r. Aykırılığın bu Kanuna
st naden bölgeler, mevs mler ve zamanlar veya st hsal vasıtalarının ha z olmaları gereken asgar vasıf ve şartlar le
bunların kullanma usul ve esasları bakımından yapılan düzenlemelere uyulmayarak şlenmes hal nde, gem ler
har c ndek st hsal vasıtalarına da el konularak mülk yet n kamuya geç r lmes ne karar ver l r.
İçsular, Karaden z, Marmara Den z , İstanbul ve Çanakkale boğazlarında, gem lerdek faal yetler n
yürütülmes nde gerekl olan aydınlatma har ç, ağlarla avlanma amaçlı ışık kullanan veya bu amaca uygun ışık
donanımı bulunduran gem ler ç n sah p veya donatanlarına ell b n Türk l rası darî para cezası ver l r, st hsal ed len
su ürünler ne ve gem har ç, av gem s ne bağlı olup olmadığına bakılmaksızın avcılık amacıyla ışık sağlayan her türlü
su vasıtalarına ve edevatına el konularak mülk yet n kamuya geç r lmes ne karar ver l r. Kabahat n şlenmes nde
kullanılan gem ler le gerçek veya tüzel k ş ler n ruhsat tezkereler ; kabahat n lk defa şlenmes hal nde b r ay, k nc
defa şlenmes hal nde üç ay süre le ger alınır, tekrarlanması hal nde ptal ed l r ve gem har ç st hsal vasıtalarına el
konularak mülk yet n kamuya geç r lmes ne karar ver l r.
23 üncü madden n b r nc fıkrasının (a) bend le (b) bend ne göre amatör amaçla yapılacak avcılık
faal yetler ne yönel k olarak yönetmel kle get r len hükümlere aykırı hareket edenlere beş yüz Türk l rası, kullanılan
gem ler ç n sah p veya donatanlarına yed yüz ell Türk l rası darî para cezası ver l r, st hsal olunan su ürünler ne ve
gem har ç kullanımı yasak st hsal vasıtalarına el konularak mülk yet n kamuya geç r lmes ne karar ver l r. Aynı
kabahat n tekrarı hal nde st hsal olunan su ürünler ne ve gem har ç st hsal vasıtalarına el konularak mülk yet n
kamuya geç r lmes ne karar ver l r.
1) 24 üncü madden n b r nc fıkrasının (a) bend nde bel rt len alanlarda trol le su ürünler st hsal nde
bulunanlara on b n Türk l rası darî para cezası, kullanılan gem ler ç n sah p veya donatanlarına y rm b n Türk l rası
darî para cezası ver l r ve st hsal olunan su ürünler le st hsal vasıtalarına el konularak mülk yet n kamuya
geç r lmes ne karar ver l r. F l n k yıl ç nde tekrarı hal nde kullanılan gem ler n sah p veya donatanlarına b r yıldan
üç yıla kadar hap s ve beş b n günden on b n güne kadar adl para cezası ver l r ve st hsal olunan su ürünler le
st hsal vasıtalarına el konularak müsaderes ne hükmolunur.
24 üncü maddeye göre çıkarılan yönetmel ktek d p trolüne l şk n yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı
hareket edenlere ve kullanılan gem ler ç n sah p veya donatanlarına yed b n Türk l rası darî para cezası ver l r,
st hsal olunan su ürünler ne el konularak mülk yet n kamuya geç r lmes ne karar ver l r. Kabahat n şlenmes nde
kullanılan gem ler le gerçek veya tüzel k ş ler n ruhsat tezkereler ; kabahat n lk defa şlenmes hal nde b r ay, k nc
defa şlenmes hal nde üç ay süre le ger alınır, tekrarlanması hal nde ptal ed l r ve gem har ç st hsal vasıtalarına el
konularak mülk yet n kamuya geç r lmes ne karar ver l r.
Aykırılığın bu Kanuna st naden bölgeler, mevs mler ve zamanlar veya st hsal vasıtalarının ha z olmaları
gereken asgar vasıf ve şartlar le bunların kullanma usul ve esasları bakımından yapılan düzenlemelere uyulmayarak
şlenmes hal nde, gem ler har c ndek st hsal vasıtalarına da el konularak mülk yet n kamuya geç r lmes ne karar
ver l r.
Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevs mlerde d p trol ağları den zde veya toplanıp bordaya alınmış
durumda tesp t ed lenler, göz açıklıkları tay n olunan asgarî ölçülerden küçük d p trolü ağlarını her ne suretle olursa
olsun gem ler nde bulunduranlar le orta su trolünü veya komb ne trolünü d p trolü olarak kullananlar hakkında, bu
bend n k nc ve üçüncü paragraflarındak cezalar uygulanır.
m) 23 ve 24 üncü maddeler le get r len yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı olarak elde ed len su
ürünler le 25 nc madde le satışı, nakl ve malatta kullanılması yasak ed len su ürünler n nakledenlere, satanlara
beş b n Türk l rası, bunları malatta kullananlara, şleyenlere, muhafaza edenlere ve hraç edenlere on b n Türk l rası
darî para cezası ver l r. Ayrıca kabahat konusu su ürünler ne ve yapılan malatlara el konularak mülk yet n kamuya
geç r lmes ne karar ver l r.
25 nc madden n üçüncü fıkrasına aykırı hareket edenlere beş b n Türk l rasından yüz b n Türk l rasına kadar
darî para cezası ver l r. Ayrıca kabahat konusu su ürünler ne, st hsal ve nak l vasıtalarına el konularak mülk yet n
kamuya geç r lmes ne karar ver l r. F l n k yıl ç nde tekrarı hal nde bu f l şleyenlere b r yıldan üç yıla kadar hap s
ve beş b n günden on b n güne kadar adl para cezası ver l r ve st hsal olunan su ürünler ne, st hsal ve nak l
vasıtalarına el konularak müsaderes ne hükmolunur.
n) 28 nc maddede bel rt len b lg ve belgeler , lg l lere zamanında ve doğru olarak vermeyenlere, yed yüz
Türk l rası darî para cezası ver l r.
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o) 29 uncu madde hükümler ne aykırı hareket edenlere, sek z yüz ell Türk l rası darî para cezası ver l r.
Kabahat konusu yasak vasıtalara el konularak mülk yet n kamuya geç r lmes ne karar ver l r.
p) Ek 4 üncü maddede yer alan yükümlülüklere uymayan gem ler ç n sah p veya donatanlarına b n Türk
l rasından beş b n Türk l rasına kadar, yet şt r c l k tes sler sah pler ne se beş b n Türk l rasından y rm beş b n Türk
l rasına kadar darî para cezası ver l r.
r) Ek 5 nc maddede yer alan yükümlülüklere aykırı hareket edenlere, avladıkları ürünler Tarım ve Orman
Bakanlığınca bel rlenen karaya çıkış noktalarından boşaltmayan gem ler ç n sah p veya donatanlarına b n Türk
l rasından beş b n Türk l rasına kadar darî para cezası ver l r.
s) Ek 6 ncı maddede yer alan düzenlemelere aykırı hareket eden gerçek k ş lere on b n Türk l rası, tüzel
k ş lere y rm b n Türk l rası darî para cezası ver l r.
t) Ek 7 nc maddede yer alan düzenlemelere aykırı olarak t car su ürünler avcılığı yapan gem lerden Tarım ve
Orman Bakanlığınca ruhsatlandırılmış olanlar ç n sah p veya donatanlarına on b n Türk l rasından otuz b n Türk
l rasına kadar darî para cezası ver l r. Ruhsat tezkeres ne sah p olmayan gem ler ç n se sah p veya donatanlarına
y rm b n Türk l rasından ell b n Türk l rasına kadar darî para cezası ver l r.
Bu maddede yazılı darî para cezaları, tam boyu on k metre dah l y rm k metreye kadar olan gem ler ç n k
katı, y rm k metre ve daha uzun gem ler ç n üç katı olarak uygulanır.
Kabahat konusu f ller n tekrarı, kabahat n tesp t ed ld ğ tar hten t baren k yıl ç nde lk cezaya konu
kabahat n tekrar şlenmes n fade eder.
Bu maddede sayılan kabahat konusu f ller n tekrarı hal nde b r nc fıkranın (b), (e) ve (f) bentler le (j)
bend n n k nc paragrafı har ç olmak üzere, darî para cezaları k katı olarak uygulanır.
Ruhsat tezkereler ne geç c süre le el konulan balıkçı gem ler n n bu süre çer s nde avcılık yapmaları hal nde,
bu gem lere avlanma araçları ve donanımlarıyla b rl kte el konularak mülk yet n kamuya geç r lmes ne karar ver l r.
Mülk yet n kamuya geç r lmes kararı ver len balıkçı gem ler n n Tarım ve Orman Bakanlığınca ver len tüm
z n ve ruhsat tezkereler de ptal ed lm ş sayılır.”
MADDE 12 – 1380 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddes aşağıdak şek lde değ şt r lm şt r.
“EK MADDE 3 – 36 ncı maddede yer alan darî para cezaları mahall n en büyük mülk am r le Sah l
Güvenl k Komutanlığının yetk ve sorumluluk alanlarında Sah l Güvenl k Komutanlığı tarafından görevlend r len
personel tarafından uygulanır. Mülk am rler darî para cezası verme yetk ler n 33 üncü maddede bel rt len görevl lere
devredeb l r.
Val mülk yet n kamuya geç r lmes yetk s n ldek mülk dare am rler nden b r ne veya Tarım ve Orman
Bakanlığı l müdürüne devredeb l r.
Cezaların ver lme usuller , makbuzların şekl , dağıtımı ve kontrolüne l şk n usul ve esaslar yönetmel kle
düzenlen r.
İdarî yaptırımlara karşı tebl ğ tar h nden t baren onbeş gün çer s nde yetk l dare mahkemes nde dava
açılab l r.
Bu Kanuna göre ver len darî para cezaları tebl ğ tar h nden t baren b r ay ç nde öden r.”
MADDE 13 – 1380 sayılı Kanuna aşağıdak ek madde eklenm şt r.
“EK MADDE 4 – Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünler avcılık ve yet şt r c l k ver ler n elde etmek,
faal yetler n zlemek ve kural hlaller n tesp t etmek amacıyla her türlü tekn k alet ve s stemlerden yararlanab l r,
uzaktan algılama s stemler kurab l r, kurdurab l r ve şleteb l r, bu konularda lg l ulusal ve uluslararası kurum ve
kuruluşlarla ş b rl ğ yapab l r.
Su ürünler avcılık ve yet şt r c l k ver ler n n elde ed lmes ve zlenmes amacıyla gem lerde ve yet şt r c l k
tes sler nde bulundurulması stenen s stem ve c hazların Tarım ve Orman Bakanlığınca bel rlenen özell klere uygun ve
şler durumda olması zorunludur. Tarım ve Orman Bakanlığınca bel rlenen sürede bu zorunluluklara uymayanların
aykırılık g der l nceye kadar faal yette bulunmasına z n ver lmez. Bulundurulması stenen s stem ve c hazların hang
balıkçı gem ler ve yet şt r c l k tes s tarafından kullanılacağına ve bu madden n uygulanmasına ve st snalara l şk n
usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmel kle düzenlen r.”
MADDE 14 – 1380 sayılı Kanuna aşağıdak ek madde eklenm şt r.
“EK MADDE 5 – Balıkçı gem ler n n büyüklük ve yaptıkları faal yete göre, avladıkları su ürünler n Tarım ve
Orman Bakanlığınca bel rlenen karaya çıkış noktalarından boşaltması, avcılık veya yet şt r c l k yoluyla elde ed len su
ürünler n n nak ller nde Tarım ve Orman Bakanlığınca bel rlenen belgeler n bulunması, bu belgeler n sten ld ğ
şek lde gönder lmes zorunludur.
Bu madden n uygulanmasına l şk n usul ve esaslarla zorunluluktan muaf tutulacaklar le st sna sağlanacak
faal yet ve durumlara l şk n hususlar Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılan yönetmel kle düzenlen r.”
MADDE 15 – 1380 sayılı Kanuna aşağıdak ek madde eklenm şt r.
“EK MADDE 6 – Tarım ve Orman Bakanlığından z n alınmadan den z ve çsularda balıklandırma yapılması
veya bu kaynaklara d ğer su ürünler n n bırakılması yasaktır.
Bu madden n uygulanmasına l şk n usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca bel rlen r.”
MADDE 16 – 1380 sayılı Kanuna aşağıdak ek madde eklenm şt r.
“EK MADDE 7 – Başka ülkeler n karasularında, münhasır ekonom k bölgeler nde veya uluslararası sularda
t car su ürünler avcılığı yapacak gem ler n sah p veya donatanlarının Tarım ve Orman Bakanlığınca bel rlenen
şartlara uyması zorunludur.”
MADDE 17 – 8/9/1983 tar hl ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 nc maddes n n b r nc fıkrasının (h)
bend nde yer alan “ l özel dareler nce” bares “Tarım ve Orman Bakanlığınca” şekl nde değ şt r lm şt r.
MADDE 18 – Bu Kanun 1/1/2020 tar h nde yürürlüğe g rer.
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MADDE 19 – Bu Kanun hükümler n Cumhurbaşkanı yürütür.
21/11/2019
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