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Denizlerimizde, doğal göl, baraj ve akarsularımızda yaşayan başta balıklar olmak üzere tüm su
canlılarını korumak, bu kaynakları gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde bırakmak adına Su
Ürünleri Kanununda değişiklik yapıldı.

Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında yapılan toplantıda, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda
yapılan değişiklikler hakkında ilçe kaymakamlarına ve ilgili kurum yöneticilerine bilgilendirmede
bulunuldu.  

AVLANMA AMAÇLI IŞIK KULLANANA 50 BİN TL CEZA

Değiştirilen Su Ürünleri Kanununa göre, iç sular, Karadeniz, Marmara Denizi, İstanbul ve
Çanakkale boğazlarında, gemilerdeki faaliyetlerin yürütülmesinde gerekli olan aydınlatma hariç,
avlanma amaçlı ışık kullanan gemiler için sahip veya donatanlarına 50 bin lira idari para cezası
verilecek.

PARASI HAZİNE’YE YATIRILACAK
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Mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilen, muhafazası mümkün su ürünleri ile istihsal
vasıtaları, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı kesinleştikten sonra; su ürünleri satılarak bedeli
genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine veznesine yatırılacak. İstihsal vasıtaları ise kamu
kurum ve kuruluşlarına veya bilimsel kuruluşlara bağışlanabilecek, bağışlanamayanlar imha
edilecek. Yasak olan eşyadan satışı mahzurlu görülenlerin imhasına ve imha şekline ilişkin
hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

RUHSATSIZ TİCARİ AVCILIĞA 50 BİN TL’YE KADAR PARA CEZASI

Bu kanun ve çıkarılan yönetmeliklerdeki yasak, sınırlama ve yükümlülüklere aykırı hareket
edenlere para cezaları verilecek. Buna göre, ruhsat tezkeresi almadan ticari amaçlı su ürünleri
avcılığı yapan kişilere bin liradan 5 bin liraya kadar, gemiler ve diğer su vasıtaları için sahip
veya donatanlarına 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

AMATÖR AVCILARA 500 TL’YE KADAR CEZA

Amatör avcılıkla ilgili usul ve esaslara aykırı hareket eden kişilere 250 liradan 500 liraya, amatör
avcılıkta kullanılan gemiler için sahip veya donatanlarına 500 liradan 5 bin liraya kadar, ticari
avcılıkla ilgili usul ve esaslara aykırı hareket edenlere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para
cezası uygulanacak.

İzin ve ruhsat tezkeresini, talep halinde yetkililere göstermeyen ticari amaçlı su ürünleri avcılığı
yapan kişilere ve gemiler için sahip veya donatanlarına bin lira idari para cezası verilecek.

KOOPERATİF BAŞKANLARI DA ÇOK DİKKATLİ OLACAK

 2 / 4



Kaçak Balık Avlayanlara Ağır Cezalar Getirildi
Çarşamba, 15 Ocak 2020 14:16 - 

Avcılık istihsal hakkını kiralayan kooperatif, kooperatif birliği veya köy birliklerinin,
düzenlemelere aykırı hareket eden başkan ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı 2 bin 500
liradan 25 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Aynı kabahatin tekrarı halinde idari para
cezalarının iki katı uygulanacak ve kira sözleşmeleri iptal edilecek.

Baraj göllerine veya ihdas olunacak diğer suni göllere su verilmeden önce su ürünleri
bakımından alınması gereken tedbirlerin tespiti için Tarım ve Orman Bakanlığına başvurulacak.
Bakanlıkça belirlenen tedbirleri almayanlara 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası
uygulanacak.

İZİNSİZ TESİSE 100 BİN TL CEZA

Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınmadan kurulan su ürünleri yetiştiricilik tesislerinin
sahiplerine 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Tesisin yönetmelikte
belirtilen şartlara uygun hale getirilmesi için 90 gün süre tanınacak. Bu süre sonunda aykırılığın
devam etmesi durumunda ilk verilen idari para cezası iki katı olarak uygulanacak. Aykırılığın
giderilmesi ya da tesisin faaliyetine son verilmesi için 30 gün daha süre verilecek. Bu süre
sonunda aykırılığın devam ediyor olması durumunda idari para cezası, ilk verilen cezanın üç
katı olarak uygulanacak ve tesisin, mülki amir tarafından kapatılmasına karar verilecek.
Bakanlığın yönetmelikle belirlediği usul ve esaslara uymayanlar hakkında 5 bin liradan 50 bin
liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

TÜRK VATANDAŞI OLMAYAN AVCIYA 20 BİN TL CEZA

Bomba, torpil, dinamit, kapsül ve benzeri patlayıcı maddeler, öldürücü veya uyuşturucu
maddeler, sönmemiş kireç, elektroşok ve hava tazyiki ile su ürünleri avlayanlara 10 bin lira idari
para cezası verilecek, istihsal edilen su ürünleri ile aykırılığa neden olan eşya, alet, edevat,
teçhizata el konulacak.

Gerçek ve tüzel kişilerin, su ürünlerinin istihsal, muhafaza, işleme ve nakliyesi için yapacakları
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yatırımlar için yüzde 100 indirim uygulanmasına ilişkin düzenlemeye aykırı hareket eden
kooperatif, kooperatif birlikleri veya üretici birliklerinin başkan ve yönetim kurulu üyelerine ayrı
ayrı 2 bin 500 liradan 25 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Aynı kabahatin tekrarı
halinde idari para cezalarının iki katı olarak uygulanacak ve kira sözleşmeleri iptal edilecek.

Yabancı turistler ile etüt ve araştırma işlerinde çalışacak yabancılar dışında su ürünleri avcılığı
yapan Türk vatandaşı olmayan kişilere 20 bin lira idari para cezası uygulanacak.

AKARSUYA AĞ KURANA 1700 TL

Tarım ve Orman Bakanlığının müsaadesi alınmadan akarsularda su ürünlerinin geçmesine veya
yetişmesine engel olacak şekilde ağlar kuran, bent, çit ve benzeri engeller yapanlara 1700 lira
idari para cezası verilecek.

Akarsular üzerinde kurulmuş ve kurulacak olan baraj ve regülatör gibi tesislerde su ürünlerinin
geçmesine mahsus balık geçidi veya asansör yapmayanlara veya istenen tedbirleri
almayanlara, kontrolü yapan kurumca, aykırılığın giderilmesi için su yapısının niteliği dikkate
alınarak 18 ayı geçmemek üzere yeterli süre tanınacak. Bu süre zarfında aykırılığın
giderilmemesi halinde 100 bin liradan 250 bin liraya kadar idari para cezası verilecek. Müteakip
kontrollerde de aynı yöntem uygulanacak ve aykırılığın giderilmediğinin tespiti halinde, bir önce
uygulanan idari para cezasının iki katı uygulanacak. Balık geçidi veya diğer göç yapıları
bulunduğu halde bunları çalışır vaziyette tutmayanlara, taşıma yapmayanlara ile Tarım ve
Orman Bakanlığınca öngörülen tedbirleri yerine getirmeyenlere, 50 bin liralık ceza uygulanacak.
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