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Deniz Sorunları Özel İhtisas Komisyonu Deniz İçi Canlı 
Kaynakları Alt Komisyonu Ön Raporu

I- GİRİŞ

Başbakanlık makamının, Türkiyenin denizlere ilişkin sorunları
nı incelemek amacıyla bir özel ihtisas komisyonu kurulması yolunda
ki isteği-üzerine söz konusu komisyonun yön ve boyutlarını saptamak 
için 20.3.1975 tarihinde ilgili kuruluşların iştirakiyle bir toplan
tı yapılmıştır. Bu toplantıda Kuruluş temsilcilerince denizlere 
ilişkin sorunlarımız değişik açılardan ele alınarak ayrıntılı bir 
biçimde tartışılmış ve Kurulması önerilen Komisyonun yararları belir
tilmiştir.

Deniz Sorunları özel İhtisas Komisyonu 26.3.1975 günü yüptlğı 
ilk toplantıda çalışmaların :

1- Siyasi ve Uluslararası İlişkiler
2- Dipaltı ve Dipüstü Maden Kaynakları
3- Deniz İçi Canlı Kaynaklarının İşletilmesi ve Korunması
4- Deniz Ulaştırması
5 -- Den i z Endüst' r i s i
6- Denizlerin kirlenmesine ilişkin sorunları, incelemek için 

kurulacak 6 alt Komisyonca sürdürülmesine ve çalışmaların Nisan ayı 
içinde sonuçlandırılmasına karar verilmiştir.

Deniz içi Canin Kaynaklarıyla ilgili üç nolu alt komisyon, DPT, 
İstanbul ve Ege Üniversitesi Hidrobiyoloji Enstitüleri, İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi II* Zooloji Enstitüsü, Ulaştırma Bakanlığı



Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü,- 
E.B.K.Ganel Müdürlüğü, görevlilerinin iştirakiyle 3, 7, 14, 21 
Nisan 1975 günlerinde yaptığı 4 toplantı ile çalışmalarını tamam
lamıştır.

Çalışmaların kendileriyle ilgili bölümlerine Bayındırlık Ba
kanlığı ve Jandarma Genel Kumandanlığı elamanlarının katılmaları 
da sağlanmıştır. Başlangıçta toplantılara katılacağı bildirilen 
Dışişleri Bakanlığı ilgililerinin katkısı sağlanamamıştır.

II- Çalışmaların Kapsamı

Deniz Sorunlarına İlişkin bir Özel İhtisas Komisyonu kurulma
sıyla sonuçlanan çalışmalar Dış işleri Bakanlığınca belirtilen 
gereklere dayandığı için, alt komisyon çalışmalarının bu gereklere 
yararlı olabilecek bir yöne çevrilmesi amaç edinilmiştir. Bu bakım
dan çalışmaların doğrudan doğruya denize, özellikle^uluslararası su
lara dayalı kesimine özel bir ağırlık verilmesi istenmiş^, dolaylı 
olarak denize dayalı fakat ülke kara alanında çözümlenecek sorunla
ra ana çizgileriyle dokunulmakla yetinilmiştir.

Ana komisyonca çalışmaların bir ay içinde sonuçlandırılması , 
kararlaştırıldığı için ait kojnisy .n çalışmalarının ayrıntılara gir
meksizin öncelikle deniz içi canlı kaynaklarıyla ilgili ana sorun 
gruplarının belirlenmesine yöneltilmesine bu alanda yoğunlaştırılma
sı esas alınmıştır. Bu bakımdan özellikle önceki raporlarda bulunan 
dökümanter bilgilerin ve teknik ayrıntıların derlenip bu raporda 
tekrarlanması amaç edinilmemiştir.



III- Üretimle İlgili Sorunlar

1- Üretim Alanıyla İlgili Sorunlar

a- Süveyş ve Cebelitarık ötesi Üretim alanları.

Dünya nüfusu ve hayat standardının hızlı bir artış 

göstermesi sonucu devletlerin karavülkelerindeki doğal kaynakları

nın değerlendirilmesinde ekonomik sınırlara ulaşılmıştır. Bu sınır

ların ötesinde üretimi arttırmak için teknolojilerde büyük devrim- 

lere gerek duyulmaya başlanmıştır. Bu teknolojik gelişmelerin büyük 

yatırımları gerektirmesi sonucu bütün ülkelerin dikkatleri bugüne 

kadar gereğince değerlendirilmeyen deniz kaynaklarına yönelmiş, de

nize sahile olmayan ülkeler bile açık denizlerin imkânlarından ya

rarlanma yollarını aramaya başlamışlardır.

Bugün, yıllar önce karalarda cereyan aden olaylar denizlerde 

tekrarlanmaya başlamış, ülkelerin açık denizlerdeki dünensiz iliş

kileri düzenli fiili durumlar haline dönüşmüş, daha ileri gidilerek 

bu fiili durumlara ‘hukuki boyutlar verilmeye başlanmıştır.
v ■

Bugün 20 yıl öncesine kadar r. xk deniz olarak kabul edilen su

ların cnemli bir bölümü ulusal sulara dönüşmüş, diğer önemli bir 

bölümünde de Uluslararası irtifak hakları denebilecek kuvvetli hak

ların ol uşumu dünya kamu oyunca benimsenmiştir. Bu akımın sürdürül

mesi sonucu yakın bir gelecekte açık deniz ve uluslararası sular 

kavramının yerini tamamen ulusal sular veya üzerinde ulusal haklar 

teşekkül etmiş uluslararası sular kavramına bırakması olağan olacak

tır.



Bu günlerde üçüncüsü sürdürülen Deniz hukuku KonferanslarYda 
bu gelişimi belirli prensiplere bağlamak ihtiyacından ortaya çık
mıştır,

Yapılagelen konferansların tartışma ortamı genellikle bugüne 
kadar yaratılan fiili durumlara dayandırıldığı gibi,bu günden son
ra yapılacak uluslararası konferans ve anlaşmaların temelinde de 
bundan sonra yaratılacak fiili durumlar yer alacaktır. Bu bakımdan 
vakit kaybetmeden uluslararası sulara açılarak buralarda ulusal 
varlığımızın duyurüLması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu gün yaratılamıyan fiili durum ve buna dayalı hukuki sonuç
ların ileride yaratılması imkânsız olacağından,bu zorunluluğu mev
cut ekonomik şartlar ve imkânlar yönünden değerlendirip geçersiz 
kılmak ve ertelemek akıllıca ve tutarlı bir davranış olamıyacak, 
buna mukabil üzerinde hak yaratılmış olan ve ekonomik olarak değer- 
lendirilemiyen uluslararası suların ileride ekonomik olarak işletil
mesi imkân dahiline girebilecektir.

Bütün bu gelişmelerin bir gereği olarak İkinci ve üçüncü Plân 
dönemlerinde açık deniz balıkçılığı;.! geçilmesi bir ilke olarak be- v 
nimsenmiş, ancak bu konuda belirgin bir gelişme kaydedilmesi mümkün 
olamamıştır; Kısa dönemde verimliliği ve ekonomik yapılabilirliği 
tartışmaya açık olan bu konu ekonomik ilgi alanlarımızın geliştiril
mesi ve uzun dönem yararlarımızın en üst düzeye çıkartılması yönün
den konuyla ilgili önemli bir ana sorun olarak ortaya çıkmakta ve 
güncelliğini sürdürmektedir.

b- Bitişik denizlerde, ulusal alanların Dışındaki Üretim 
' Alanları

Akdeniz ve Ege denizlerinde ulusal alanların dışında önemli 
bir su ürünleri üretimimiz yoktur. Akâenizde, balık geçit alanlarının



saptamış ve balıkçı teknelerinin bu amaçlara göre yapılmamış olması 
ve doğal olarak Akdenizin su ürünleri yönünden fakirliği buna neden 
olmaktadır. Ege Denizinde su ürünleri avcılığının ulusal alanların 
dışına çı katmamasının tekne yapısı dışında başlıca nedeni bu alanlara 
geçiş ve buralarda avlanma haklarının bir güvenceye bağlanamamış ol
masıdır.

'ioBalık avcılığı, Çevre denizlerimizden yanlız Karadenizde ulusal 
alanlarımızın dışına uzanabilmekted'ir. Ancak ekonomik önemi olan ba
lık stoklarının kıyılarda yoğunlaşmış bulunması ve bu stokların pa- 
zar-lanabilır miktarlarda avlanma imkânlarının sağlaması bu denizde de 
ulusal alanların dışındaki avcılığın sınırlı ve belirli türlere bağ
lı kalmasına sebeb olmaktadır. Bununla birlikte aşağıda kısaca doku- ■ 
nulacağı üzere Karadenizde üretim alanlarının kıyıdaş ülkeler arası
da belirli ölçülere göre paylaşılması yakın geleceğin bir sorunu olarak 
ortaya çıkabilecektir.

c- Ulusal Üretim Alanları :

a) Kara suları, ulusal Balıkçılık alanları ve İç Denizler.
476 Sayılı Karasuları Kanununa göre en düşük cezir hattın

dan başlıyarak denize doğru altı mil uzanan karasularımız her yönüy
le, buna bitişik ikinci bir1altı millik şerit parçası balıkçılık da
hası oxarak kabul edilmektedir. Denizin bu kesiminde uluslararası hu
kuka uygun olarak avlan-a hakkı münhasnan Türk vatandaşlarına aittir.

Ancak devletlerin denizlere ilişkin ilgi alanları Karasularının 
veya münhasır avlanma alanlarının ötesinde kesin bir şekilde sona 
ermej'ip kıta sahanlığı veya ekonomik ilgi alanı adlarıyla açık deniz
lere değeri- gittikçe azalarak devam etmektedir. AYrıca karasularının 
genişletilmesi açık denizlerden gereğince yararlanana yan ülkelerde 
genel bir eğilim haline gelmiş bulunmaktadır.



b) Kıta Sahanlığı
Ülke ilgi alanlarının karalardan denizlere doğru uzantısında 

karasularından sonra kıta sahanlığı yer almaktadır. Ancak kıta sa
hanlığının ulusal hukukumuzca henüz düzenlenmemiş olması bu alana 
ilişkin haklarımızın neler olduğunun açıkça ortaya konmasına imkân 
bırakmamaktadır. Diğer yandan kıta sahanlığı kapsamının yasalar yö
nünden formüle edilmesinde yararlarımıza en uygun alternatifleri 
geliştirmeye yarıyacak teknik ve biyolojik etüdler gereğince geliş
tirilememiştir. Sununda tesiriyle yasa taslaklarında verilen tarif
ler yararlarımızı en iyi koruyan alternatifler olmaktan ziyade ulus
lararası alanda tasvib görmesi daha muhtemel olan alternatifler 
olmaktadır.

Dışişleri Bakanlığında ilgili kurul ıhların oluşturdukları bir 
komisyonca hazırlanan "Kıta Sahanlığı Kanun Taslağı,, nda verilen 
tarif sahanlığın üstünde yer alan su kütlesini kapsamadığı için bu 
tasarı deniz dibine bağlı olmadan su kütlesi içinde yaşiyan canlı 
kaynaklar yönünden hiç bir yenilik getirmemektedir. Ayrıca Kıta sa
hanlığı ile karasularını takip eden ve su ürünleri avcılığı yönünden 
Türk ülkesinin bir parçası sayılan ikinci 6 millik şerit birbiryle 
çakışabilmelekedir.. Bu alanların çakıştığı yerlerde gerek deniz dibi 
ve altı gerekse bunların üstündeki su kütlesindeki yararlarımız ge
reğince korunabilmektedir. Kıta sahanlığının 12 millik şeridi hşıîıâ—- 
dan son bulması halinde kıta sahanlığının son hududuyla 12 millik 
şeridi beli gin hat arasında kalan yerlerde su kütlesine ilişkin 
haklarımız korunabilmekte fakat deniz dibine ve dip altına ilişkin 
haklarımız korunamamaktadır. Diğer yandan kıta sahanlığının 12.millik 
şerit dışında son bulması halinde kıta sahanlığının dış hududuyla 
12 millik şerit arasında kalan alanlarda dip ve dipaltı kaynakları
mız korunabilmekte fakat bunların üstündeki su kütlesine ilişkin 
haklarımız korunamamakta yada bu alanda, korunmağa değer bir ilgimi
zin olmadığı varsayımı benimsenmiş olmaktadır.



c) Ekonomik Alan,

Kıta sahanlığının ötesinde denizlere ilişkin ulusal ilgi 
lanın son uzantısı uluslararası hukukta yeni gelişmeye başliyan bir 
konu mlan ekonomik ilgi alanıdır. Deniz içi canlı kaynakların işle
tilmesi ve korungası yönünden ulusal yararlarımıza en uygun hukuki 
hükümler biyolojik, teknik ve ekonomik gereklere dayalı bir biçimde 
henüz formüle edilmiş değildir.

Ulusal ilgi alanlarımızı oluşturan karasuları, su ürünleri avcı
lık alanı, kıta sahanlığı ve ekonomik alanla ilgili hükümlerin ya ge
nel bir yasa içinde ya da bir birini taraamlıyan konuyu bütünüyle kap
sayan birbiriyle ilişkili bir yasalar demeti içinde sistematik bir 
biçimde düzenlenmesinde büyük yararlar görülmektedir.

Bu yönden kıta sahanlığı kanun tasarısındaki ilgili hükümlerin 
karasuları kanunuyla tutarlı hiç bir karışıklığa meydan vermeyecek 
bir biçimde geliştirilmesinde yarar vardır.

2- Ulusal sular ve Bitişik Denizlerde Potansiyel Saptanmasına 
İlişkin Sorunlar :
Bitişik denizlerimizi oluşturan Akdeniz, Ege denizi ve Kara 

denizde tümünü kavrayan ve bu deni ierde, yıllık avlanabilir kapasite
yi saptayan ve bu kapasite içinde Türkiye'nin yararlanabileceği miktarı 
belirten genel bir çalışma ve bu çalışmaya bağlı uluslararası bir an
laşma -revcut değildir.

Ulusal sularımızdan sadece karadenizde karasularımız ve hemen 
ötesindeki fiili av alanlarımızda hamsi ve istavritle ilgili olarak 
1972 yılında yapılan bir çalışmaya göre buralarda genel hamsi'stoku 
1.000.000 kon ve avlanabilir kapasite 270.000 ton, genel istavrit 
stokumuzla 500.000 olarak saptanmıştır. Diğer av alanlarında diğer su 
ürünlerimizle ilgili olarak -derli toplu bir potansiyel saptama çalış
ması yapılabilmiş değildir.



1972 istatistiklerine göre yurdumuzda avlanan hamsi ve istav

rit miktarları 112.000 ton ve 26.000 ton dolayındadır. Bu rakamla

rın ışığında ortaya çıkan durum yıllık avlanma kapasitesinin avla

nabilir miktarların çok altında oluşudur. Bunun başlıca nedeni Su 

Ürünleri pazarlamasını çeşitli kısımların oluşturması taşıma, muha

faza ve satışıyla ilgili soğuk zincirin gereğince kurulamamış, var

olanlardan su ürünleri yönünden gereğince yararlanılamamış oluşudur.

Bu konuda en belirgin sorun bütün alanları ve türleri kapsıyan 

stok ve avlanabilir miktar tesbiti yapılamamış oluşudur. Bundan do

layı bazı alanlarda bazı türlerin aşırı avlanmasına karşılık diğer 

alanlarda diğer türlerin gereğince avlanamaması durumu ortaya çık

maktadır.

Ayrıca bazı alanlarda özellikle Marmarada bir takım avlanma 

yasaklarının bazı türler lehine doğal dengeyi bozarak ekonomik değe

ri olan balık türlerinin azalmasına yol açtığı ve populasyon dinamiği 

yönünden bir sorun olarak ortaya çıktığı görülmektedir.

3- Üretim Araçları ve Üretim Teknolo.jisiyle İlgili Sorunlar.

Su Ürünleri avcılığının bu günkü avlanma.; alanlarına bağlı kal

ması halinde mevcut balıkçılık filosunun sayı, yapı ve bileşim yö

nünden ekonomik ve amaçlara yeterli olduğu kabul edilebilmektedir. 

Ancak su ürünleri avcılığımızın bu aşamayla bugünkü av alanların 

ötesine taşması söz konusu olduğu takdirde mevcut filonun yetersiz 

kalacağı açıktır.

Diğer taraftan pazar şartlarını geliştirerek talebi ve buna 

bağlı olarak üretimi arttırdığımız takdirde avcılık ekonomisi yönün

den kıyı açığındaki balık alanlarının değerlendirilmesi ve balıkçı
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teknelerinin derinlerde avlanmayı mümkün kılacak biçimde gelişti
rilmesi gerekebilecektir. Ayrıca; bütün dünyaca en etkili av me- 
todlarından sayılan ortasu trolü ve pelajik trolle avcılık tekniği
nin bizde hiç kullanılmaması ve ışıkla avcılık tekniğinin de geliş
tirilememiş olması da bir sorundur.

4- Üretimle İlgili Personel Sorunları

Türkiyede su ürünleri sektörünün deniz ürünleri bölümünde ba-. 
lıkçı, tayfa ve işçi nlarâk çalışan 129.000 kişinin, diğer iş kolla
rında çalışanlara sağlanan sosyal güvenceden yoksun bulunması, bu 
kesimde devamlı ve kalifiye personel teminini engellemesi bakımından 
en önemli bir sorundur. Ayrıca, deniz balıkçılığının süreklilik arz- 
etmeaesi yanında tayfa ve işçilere ödenen ücretin günümüzde asgari 
geçim standartlarının altında oluşu, sektörün gelişmesini engelleyen 
diğer önemli bir etken olarak görülmektedir.

Kamu sektörü dışında düzenleyici saha elamanları olarak nite
lendirilebilecek komisyoncu ve kabzımallar ise, özellikle finansman 
ve pazarlama konularında örgütleıimemiş üreticilerin gelirlerini' olum
suz y-önde etkilemektedir. Bu konuda kooperatiflerin etkinlikleri de 
yeterli değildir.

5~ Üretimle İlgili. Alt yanı Tesisleri

Balıkçılığımızın geliştirilmesinde önemli rolü olan balıkçı 
liman ve barınakları ile üst yapı tesislerinin ihtiyaçlara gereği 
kadar cevap varemeyişi ve bunların işletilmelerinin belirli bir dü
zene göne yürütülemeyişi bu bölümün önemli bir sorunudur.



6- Üretimle İlgili Organizasyonlar

Deniz ürünleri üreticilerinin organizasyonunu sağlayan kuruluş
lar kooperatifler ve kooperatif birlikleridir. Balıkçılığımızın 
gelişmesinde önemli rolü olacağı düşüncesiyle kurulması öngörülen 
ve çeşitli yasalarla birçok kolaylıklar sağlanan kooperatifler, ge
reksinmeleri aynı olan üyelerin, birleşmelerinden çok, yasaların 
tanıdığı kolaylıklardan yararlanmak amacıyla kurulan; ana işlemleri
ni sürdüremedikleri için de kooperatifçilikten beklenen yararın dı
şında kalan başarısız örgütlerdir.

II- TAÇİMA VE MUHAFAZA İLE İLGİLİ SORUNLAR

Su ürünleri yapısı itibariyle normal çevre koşullarında 
en çabuk bozulan gıda maddelerindendir. Bu nedenle istihsal edilen 
ürünün kalitesini ve besin değerini kaybetmeden tüketiciye sunulma
sı için, istihsal edildiği andan itibaren soğuğun etkisine alınması 
ve bunun tekniği çerçevesinde tüketiciye aktarılması gerekmektedir.
Bu gereğin yerine getirilmesi- . soğuk depoları ve frigorifik ulaş
tırma vasıtalarını içeren soğuk zincir sisteminin geliştirilmesi 
ile gerçekleştirilebilir. Oysa, Türkiyede soğuk hava depolarının 
yetersizliği yanında, bunların su ürünlerine ayrılan bölümü, özellik
le konuyu çözümlemek amacıyla kurulan EBK depolarında > l, Belediye
ler ve özel kesime ait depolarda ^ 3 gibi düşük bir orandadır.

Su ürünleri taşımacılığı genellikle pahalı bir sistem olan ka
rayolu ile yapılmakta olup; frigorifik ve izoterm olmayan; buz, tuz, 
yosun gibi soğutucu ve koruyucuların kullanıldığı ilkel yöntemlerle 
yürütülmektedir. Bunun sonucu, verilen fire miktarı arttığı gibi, 
soğuk zincir sisteminin yetersiz oluşu bölgeler arasındaki tüketim 
dengesiziiğini yaratmakt adır.



III- PAZARLAMA VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ SORUNLAR

Türkiyede değerlendirme ve pazarlama olanaklarının yeter
siz oluşu nedeniyle deniz ürünleri genellikle kıyı şeridinde taze 
olarak tüketilmekte; bazı türlerin üretimi mevcut değerlendirme te
sislerinin kapasitelerine göre ayarlanmakta; zaman zaman da talep 
fazlası üretim:'denize dökülmektedir.

Balıkçılık yapabileceğimiz alanlarda stoklarla bunlardan avla
nabilecek miktarlar tam. olarak bilinmediğinden Türkiyenin deniz 
ürünleri üretim projeksiyonu ile bundan insan gıdasına ve balık unu 
ile yağma ayrılarak miktarların belirlenememiş olması, bu sahada 
yapılacak yatırımların planlanmasında önemli bilgi noksanlığı ola
rak görülmektedir. Diğer taraftan ülke ekonomisine ve su ürünleri 
besin endüstirisine önemli katkısı olmayan deniz ürünleri konserve
ciliği, fiyat yüksekliği ve konserve yeme alışkanlığının yaygınlaş
mamış oluşu nedeniyle gelişeınemektedir.

Ülkemizde mevcut balıkhaneler sayıca yetersiz olup; kapasite 
ve alt yapı tesisleri bakımından da ihtiyaca cevap verememektedir. 
Ayrıca balıkhanelerin işletilmesi ile, satıştan alman rüsum ve
harçlar belirli bir statüye bağlanmamıştir. Balıkhanelerin işletil
mesi 1380 sayılı yasa ile Ticaret Bakanlığına verilmiş; fakat bu 
bakanlığın Su Ürünleri ve Avcılığı İşleri Müdürlüğünün kapatılması 
ile hizmet ortada kalmıştır.

IV- EĞİTİM VE ARAŞTIRMA İLE İLGİLİ SORUNLAR
Bilindiği üzere balıkçılık bilimi biyoloji temeli üzeri

ne kurulan ve çeşitli bilim dallarını içeren özel bir eğitim ve 
öğretim konusudur. Ülkemizde bugün için üniversite düzeyinde bir



öğretim kurumu olmadığından, halihazırda bu konudaki görevler, 
fakülte sonrası eğitim görmüş ziraat yüksek mühendisleri ve biyo
loglar tarafından yürütülmektedir. Hemekadar bu fakültelerde 
balıkçılığa ilişkin bazı dersler okutulmakta ise de, gereği şekil
de konuyu tümüyle ele alabilecek personeli yetiştiren yüksek düzey
de bir öğretim kurumunun bulunmayışı, en önemli bir sorundur.

Denizlerdeki canlı kaynaklardan azami faydalanmak kaynakların 
devamlılığını sağlamak açısından getirilecek esasların araştırma 
neticelerine dayandırılması gerekirken, üniversitelere bağlı mevcut 
iki Araştırma Merkezinin konuda temel araştırmaları dahi tamamlaya
mamış olması nedeniyle sözkonusu esaslar:;: :getirilemediği gibi, ge
tirilen bir takım esaslar da araştırma neticelerine dayandırılma- 
dığmdan tartışma konusu edilmektedir. Raporun buraya kadar olan 
bölümünde işlenen sorunların gereği şekilde boyutlandırılamamasmda 
araştırma yetersizliğininnneden olduğu da görülecektir.

Var olan iki Araştırma Merkezinin yetersizliği yanında, Gıda
larım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindede Deniz Ürünleri Araştırma 
birimlerinin kurulamamış olması, bu Bakanlığın 1380 sayılı kanunun 
14. maddesi ile kendine verilen görevleri yerine getirememesi ve'di
ğer bazı düzenlemelere de girememesi sonucunu doğurmaktadır.

V- DENİZİÇİ CANLI KAYNAKLARLA İLGİLİ KAMU KURULUŞLARI
.1380 sayılı Kanunla Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 

verilen görevler henüz Teşkilât Kanununun çıkmamış oluşu ve teknik 
personel yetersizliği nedenleriyle gereği ölçüde yürütülememek'tedir. 
Limanları, barınakları, çekek yerleri ve buralardaki üst yapi tesis
lerini inşa etmek görev ve yetkisi Bayındırlık Bakanlığına verilmiş
tir. Fakat Plan Dönemlerinde yapımı planlanan bu tesislerin çeşitli



nedenlerle tara olarak gerine getirilemediği gömülmektedir. Diğer 

taraftan dalyanların ıslah edilmesi görevi de bu Bakanlığa aittir. 

Ancak Bakanlık bu sahada hiçbir etkinlik göstermemektedir.

Türkiye'de su ürünlerinin değerlendirilmesi, pazarlaması ve 

soğuk zincirin geliştirilmesi açısından kanunsal yatırımlar yapmak 

görevi E.B.K. na yüklenmiştir. Fakat bu kurumca adı geçen görevler 

gereği ölçüde yerine getirilememektedir.

Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile 

Emniyet ve jandırma Kuvvetleri, orman muhafaza teştilâtları, hükü

met veteriner ve doktorları, belediyeler, köy muhtarları ve ihtiyar 

heyetleri Koruma ve Kontrolla ilgili kamu kuruluşlarıdır. Bu göre

vin gereğinden fazla kuruluşa dağıtılmış olması görevi birbirlerin

den bekler duruma getirirken, konudaki teşkilâtlanmaların da yeter

sizliği nedeniyle etkinlikleri çok zayıf kalmaktadır.

Kirlenme konusunda: ’ çeşitli 'bakanlıkların görevlerini belir

leyen kanun hükümlerinin çizilmemiş oluşu tsteueğiîim konusunda Milli 

Eğitim Bakanlığı ile Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına birlikte 

yetki tanımış oluşu önemli düplikasyonlar o?arak görülmektedir.

1380 sayılı su ürünleri yasasını yürütmekle yükümlü kuruluş 

olan Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kamu kuruluşla

rıyla işbirliği çeşitli nedenlerle istenen düzeye erişememiştir.

VI- ÖZEL SEKTÖE-KAMU İLİŞKİLERİ

Özel kesimin istenen ölçüde örgütlenememesi nedeniyle ka

mu sektörü ile ilişkileri dağınıktır, özel sektörü finanse eden 

ana kuruluş T.C. Ziraat Bankası tarafından su ürünleri üreticileri

nin örgütlenmelerinin teşvik edilmesi ve modem avlanma araç ve



gereçleriyle donatilması için her yıl 50 milyon TL.sı (20 milyon kira 
30 milyon orta ve uzun vadeli .plasman ayrıldığı halde, vadenin kısa, 
faizin yüksek oluşuyla teminat güçlükleri nedeniyle ayrılan bu plasma
nın ancak 10-12 milyon TL. sı kullanılabilmektedir.

VII- ULUSLARARASI BAĞLANTI GEREKLERİ :
- Özellikle Karadenizdeki balık stoklarının korunması amacıyla 

Türkiye, Rusya, Romanya ve Bulgaristan.ortak kararlar almak zorunluluğu 
vardır. Bu bakımdan Türkiye'nin Karadeniz balıkçılık Konseyine girilme
sinde, gerek Karadenizdeki balıkçılığın düzenlenmesinde, gerekse iler
de söz konusu olacak ulusal haklarımızı savunmada söz sahibi, olunması 
bakımından zorunluluk vardır.

Bugüne kadar uluslararası kuruluşlardan teknik bilgi ve parasal 
yönden gereği ölçüde yararlanilamamiştır. Bunun nedenleri konuda ül
kemiz yapısına uygun projelerin hazırlanamamış olması, istenen temel 
verilerin olmaması, yabancı uzmanlara gerekli çalışma koşullarının 
sağlanamamış olmasıdır.

Ortak pazara giriş öncesi balıkçılığımızın geleceği açısından 
anlaşmanın hükümlerini saptanmamış oluşu ve bu konuda gerekli tedbir
lerin alınmayışı da ilerde muhtemel sorunlar yaratabilecektir.

VIII- KURUMSAL DÜZENLEN E.
1- İdari yapının iyileştirilmesi

Su ürünleri sektöründeki faaliyetlerin düzenlenmesi ve 
bu sektörün geliştirilmesi görevleri esas olarak Gıda-Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığına verilmiştir. Görevi yürütmek için bu Bakanlığın için
de kurulan Su Ürünleri Genel Müdürlüğü yeterli elemana sahip bulunma
dığından ve Bölge Müdürlükleri ile' labratuvar ve araştırma merkezleri
ni içeren alt kuruluşlarla yapısını tamamlıyamalığından bu yasa ile 
yüklenen görevleri gereği gibi yerine getirememektedir.



2- Gerekli yasalar ve İkinci derece düzenlemelerin gerçekleş
tirilmesi.
Görevlerin mümkün olduğunca az sayıda kamu kuruluşlarına 

verilmesi 1380 Sayılı yasa ile sağlanamamış, özellikle görevin devr- 
almdığı Ticaret Bakanlığı bir çok yerde gereksiz olarak devreye 
sokulmuştur. Kaldı ki adı geçen Bakanlığın konu ile ilgili bölümü 
kapatılmıştır.

Gerek kanun ve gerekse tüzükle getirilen yasaklamalar yetersiz 
olup; bazılarının da araştırma sonuçlarına dayandırılmadan getiril
miş olması büyük bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır.

Konu ile ilgili ceza hükümleri çoğu yerde cezadan beklenilen 
yararları sağlayamayacak ölçüde yetersiz kalmıştır.

IX- KAYNAKLARIN KORUNMASI
1- Kirlenmenin önlenmesi :

Endüstriyel atıklar: , konut atikları, tarımsal atıklar 
ve deniz ulaşımının neden olduğu deniz kirlenmesi çağımızın önemli 
güncel sorunlarındandır.

Deniz kirlenmesinin denizsel canlıların stoklarını önemli ölçü
lerde azalttığı bazı körfezlerimizde gözle görülür duruma gelmeye 
başlamıştır.

1380 Sayılı yasanın 11, 12, 13. maddeleri suların kirlenmesini 
önlemek amacıyla hükümler getirmiştir. 27.3.1973 tarihinde yürürlüğe 
giren tüzüğün geçici 1 ve 2. maddeleri sanayi tesislerinin 2 yıl, 
belediyelerin 5 yıl içerisinde atıklarını nötralize edecek tedbirler 
almasını emretmiştir. Sanayi tesisleri için öngörülen süre 27.7.1975



tarihinde sona erecek olmasına rağmen bu kuruluşların hemen hiç 
birinin,defalarca uyarıldıkları halde söz konusu tedbirleri al
madıkları saptanmıştır. Bunun nedenleri olarak tesis sahiplerinin 
işe gereken ciddiyeti vermemeleri, bazılarının nötralize tesis 
projesi yaptıracak firma bulamamaları- ve bazılarıninda tesis ile 
ilgili bir fon ayırmaktan kaçınmalarıdır.

Son zamanlarda Karadeniz’ ile Akdeniz arasında seyreden savaş, 
ticaret, yolcu ve balıkçı gemilerinin meydana getirdikleri kirlen
menin önlenmesi konusundaki mevzuat yokluğu da önemli bir sorun
dur.

2- Korunma ve Kontrol :

Deniz ürünleri stoklarının korunması amacıyla yasalarla 
getirilen yasak, tahdit ve mükellefiyetlerin takip ve kontrolünün 
çok etkisiz olduğu bir gerçektir. Bunun nedeni koruma ve kontrolle 
ilgili kamu kuruluşlarının eleman ve araç, gereç bakımından yeter
li olmayışıdır. Özellikle konuda en etkin olması gereken Jandarma 
Genel Komutanlığının sahip olduğu bot sayısı bu görevi yürütmeye 
yeterli değildir.
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