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Anayasamız, ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma planlarının Devlet 
Planlama Teşkilâtı'nca yapılacağını 41 ve 129 uncu maddelerinde 

öngörmüş bulunmaktadır. Bu amaçla, 1960 yılında, "Devlet Planlama 

Teşkilâtının kurulması hakkmdaki 91 sayılı kanun" yürürlüğe ko

nulmuş ve Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları 
ile yıllık programları hazırlanmıştır.

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çer

çevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında oldu

ğu gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıy

la yürürlüğe konulan Tüzük gereğince "Özel İhtisas Komisyonları" 

kurulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal sektörlerde, 

ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, 

tedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plan

lama Teşkilâtına, Kalkınma Planı çalışmalarında yardımcı olmak, 

plan hazırlıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak ve ülke

nin bütün olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları 
süre; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarının 

hazırlanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki 

uzmanlaşma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.3.1976 tarih DPT-1 

sayılı genelge ile başlatılmışlardır.



özel İhtisas Komisyonları Başkanlık ve üyeliklerine; ilgi

li tüzük gereğince konularının uzmanı olan, temsil ettikleri kuru- 

tuşların görünüşünü yansıtabilecek yetkiye sahip ve gerektiğinde 

ilgili mercilerle koordinasyonu sağlıyabilecek kişilerin seçilme

sine özen gösterilmiştir. Komisyonların raportörlüklerini ise ge

nellikle Devlet Planlama Teşkilâtı uzmanları Yürütmüşlerdir.

Özel ihtisas Komisyonları çalışmalarında tutarlılığın sağla

nabilmesi amacıyla Devlet Planlama Teşkilâtınca bir "çalışma mo

deli" hazırlanmış ve bütün komisyonlardan olanaklar ölçüsünde bu 

modele uyulması istenmiştir. Komisyonlar doğal olarak sektörleri

nin niteliklerine göre bu modele bağlı kalmışlar ancak gerekli 

durumlarda bazı değişiklikler yapmak zorunda kalmışlardır.

Bilindiği gibi Beş Yıllık Kalkınma Planları, "aşamalı planla

ma" yöntemi kullanılarak hazırlamaktadır. "Üç aşamalı Planlama" 

olarak adlandırılabilecek olan bu yöntem genellikle şu çalışmaları 

içermektedir;

1- Kakro inceleme aşaması,

2- Sektör incelemeleri,

3- Mikro inceleme aşaması veya proje çalışmaları.

Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmaları ve hazırladıkları 

raporlar genellikle her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan 

belgeler olmakla birlikte, özellikle ikinci aşamada (sektör in

celemeleri aşamasında) daha büyük önem ve ağırlık taşımaktadırlar.



Özel İhtisas Komisyonları raporlarında, ilgili kanun ve buna 

bağlı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara 

katılan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla be

lirtilmesi esas alınmıştır, 'Bu nedenle incelenen ve tartışılan ko

nulardaki her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler öaâil) 

raporlarda yer verilmiştir,

İlgili oldukları konularda ve alanlarda, Türkiye için önem

li birer bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyon

ları raporlarından, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırla

nacak Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Ülkemizin temel so

runları olma niteliklerini sürdüregelen; istihdam, hızlı sanayi

leşme, dış ödemeler dengesi, gelirin daha iyi dağılımı, bclge- 

lerarası denge, fiyat istikrarı ve iç tasarrufların artırılması, 

okuma-yazma oranının yükseltilmesi, sosyal güvenliğin yaygınlaş

tırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve düzenli yürütül

mesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması konularında 

önemli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel İhtisas Komisyonlarında 

görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş tüm üyele

re, Devlet Planlama Teşkilâtı, olarak, en içten teşekkürü bir 

borç biliriz.

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI 

MÜSTEŞARI 

Kemal CANTÜRK





GİRİŞ

Türkiye ve Dünya nuLusunun hı 'l arl-ışı karşıaında insan 

beslenmesinde, c .ellikle, hayvansal protein kaynaklarının ge

liştirilmesi ve yenilerinin bulunması zorunluluğu bulunmaktar
dır.

Ülkemizde yo isn şartlarının ağırlaşması ve nüfusun hızla 
artması buna karşı bilhassa hayvansal gıda teminindeki güçlük

ler, halkın besin tüketimini bitkisel gıda maddeleri etrafın

da yoğunlaştırmaktadır. Türkiye'de nüfusun yılda '/> 2,6 olarak 

artışı göz önüne alınırsa; modern beslenme,de günlük fert ba

şına düşen 6 gram civarındaki hayvansal proteinin karşılamak 

üzere gerekli tedbirler alınamadığı takdirde IV. ncü Beş Yıl

lık Kalkınma Planında çok büyük sorunlarla karşı karşıya ge
lineceği artık bilinmektedir.

Yapılan araştırmalar göstemiştirki, su ürünleri insan 

beslenmesinde gerekli olan hayvansal proteini en ucuz olarak 
temin edebilecek kaynaklardan biridir. Balık eti bünyesinde,

T 17-20 arasında protein ihtiva etmekte, vitamin, fosfor , 
iyot gibi maddelerce zencin olması bakımından ülkemizde özel

likle Karadeniz Bölgesinde halkın beslenmesinde önemli bir 
gıda teşkil etmektedir, üremizde doğal imkânları çok müsa

it ve verimli olmasına rağmen son yıllara kadar su ürünlerin-
V

den yeterince faydalanılamamıştir. Fert başına yıllık balık 

tüketimi Portekiz'de 41,0 Kğ, Ispanya'da 36,4 Kg, Fransa'da 

20,4 kğ. iken Türkiye'de 6,0 Kğ'ı geçememektedir. Gerçekte 

nüfusumuzun # 60‘ı yılda ortalama 1,0 kg. balık eti yememek
tedir.



Bu durum bize ileri ve gelişmekte olan Ülkeler'n hayvan
sal protein açığını su ürünlerinden özellikle balık istihsa
linden kapatmayı amaç edindiklerini, bizde ise son yıllara 
kadar konuya gereken önemin verilmediğini göstermektedir.

Türkiye 7200 km» kıyı şeridine, 175,71b km akarsuya, 
203.550 hektar tabii göller, 39*531 hektar baraj ve sayısı 
her gün artan gölet ve rezervuarlara sahip olmasına rağmen 
balıkçılık halen küçük ve geleneksel kıyı balıkçılığı şeklin
de olup, prodüktivesi düşük seviyededir. Uzun yıllar yüksek 
istihsal kapasitesine rağmen gerek kamu ve gerekse özel te
şebbüs yatırımlarının noksanlığı bunun yanında, teknik, bilgi 
yetersizliği, araç-gereç yokluğu , değerlendirme ve pazarlama 
sorunları, kredi yetersizliği, vb. nedenlerle balık, istihsalıı 
de devamlı bir artış olmamıştır.

TÜRKİYRDE YUTARA GÖRE BALIK İSTİHSALİ
    (Ton)

Yıllar İç Su Balıkları Deniz Balıkları Toplam
1952 6 .016 78.487 84.503
1954 5.413 163 .323 168.736
1960 7.149 80.412 87.561
1963 7.043 122.264 129.307
1965 6. }Q 3 126.995 133.378
1967 6.377 193-915 200.292
1969 11.115 156.237 167.352
1.970 13.24 9 166 .080 179.329
1971 14 .442 145 .74 4 160.186
1972(«) 16 .605 171.555 188.160
1973(«) 15 .128 234 .872 250.000
1974(«) 19.000 225 .733 242.783
1975(«) 20.000 240.000 260.000

(■*) Amatör Balıkçıların istihsalleri dahil edilmemiştir. 
Kaynak : 1952-1971 Başbakanlık D.I.E. Yayınları

1972-1974 0 .T . ve H.B. Su Ür. Gn.Md. Ekonomik Araş
tırmaları 
1975 Tahmin



Pirinci ve İkinci Beş Yıllık Planlarda Su Ürünleri poli
tikası tam uygulanamadığı için aşağıda görüleceği üzere geliş
me istenilen şekilde olmamış ve plan hedeflerinin önemli ölçü
de gerisinde kalınmıştır.

Birinci Plan Dönemi İkinci Plan Dönemi
(1962-1967) (1967-1972) (a)

Yıllık Ortalama Artış Yıllık Ortalama Artış
(Yüzde) (Yüzde)

Plan Garçek- Plan Gerçek-
Hedefi 1 eşme Hedefi leşme

Su Ürünleri : 23»O 6.0 9 . 1 9.2

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı
(a) 1968-71 gerçekleşme, 1972 ise tahmindir.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Döneminde ise (1973-1977) ko
nuya yetkili bir teşkilatın Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığı bünyesinde kurulması ile plânda öngörülen ortalama yıllık 
$8,4 artış son yılda gerçekleşmiş ve istenilen üretim hedefi
ne ( 1977 yılında 300.000 ton) ulaşmıştır.



A. Deniz Ürünleri Üretimi ve Avlanma Teknolojisi

Deniz Ürünleri Üretimi ve Avlanma Teknolojisi;

1. Üret, im
2. Avlanma Teknolojisi

olarak g ye ayrılır,

1. Üretim

1.1. Üretim Projeksiyonu

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında 
su ürünleri üretiminin yılda ortalama $ 8,4 artırılması hedef 
alındığı halde, son yıllara kadar mevcut darboğazların aşıla
maması ve öngörülen tedbirlerin gereği şekilde yerine getirile 
memesi nedenleriyle bu hedefe ulaşılamamıştır.

Türkiye'de deniz ürünleri üretimi pro
jeksiyonunun yapılabilmesi .için halen avcılık yaptığımız ve 
yapabileceğimiz sahalardaki stoklarla, bunlardan avlanılabile- 
cek miktarların bilinmesine mutlak zaruret vardır. Oysa ki 
bugüne kadar sadece hamsi ve istavrit stoklarımızı tanıtacak 
bir araştıi'ma gerçekleştirilmiş ve bunların avlanılabileceK 
miktarları bulunmuştur. Ancak bu araştırmada 1972 yılında bir 
defaya mahsus olmak üzere yapıldığından, 0 yıl için bulunan 
yılda avlanabilecek 260.000 ton hamsi ve 150.000 ton istavrit, 
le iTgfİi rakamların bugün geçerliliği şüphelidir.

Türkiye balık üretimini artırmada en 
etken rol oynayacak olan husus soğuk zincir ve değerlendirme 
tesislerinin geliştirilmesi, öncelikle iç pazarlama olanaklar: 
nin artırılmasıdır.



E .B *R. tarafından 1977 de fa:. I: 
geçirilecek olan 300 er ton/gün kapasiteli Patsa ve Trabzon 
balık unu/yağı fabrikaları ile, 197 3 da faaliyete geçirlim 
öngörülen Yakakent ve Çarşıbaşı balık unu/yağı tesisleri ger
çekleştiği takdirde bu fabrikaların hammadde taleplerinden 
dolayı 1974'de 230.000 ton olan deniz ürünleri istihsalinin 
1977 de 299.000.tona v e ondan sonra da yılda ortalama 56 8 
bir artışla 4. Plan Dönemi sonu olan 1981 de 396.000 tona 
çıkabileceği tahmin edilmektedir.

0 halde; yeni tesislerin gerçekleşmesi 
halinde, sadece bu tesislerin hammadde taleplerinden dolayı 
plan döneminde deniz ürünleri artışı yılda ortalama $ 8 civa
rında olacaktır. ■

Bu artışa, nüfus artışından doğacak 
ek balık talebini kısmen karşılamak üzere artırılacak balıkçı
lık faaliyetinden elde olunacak üretim artışı dahil edilmemiş
tir .

1*2. kaynakların Tesbiti

Türkiye'de 1972 de yapılan hamsi ve is
tavrit stoklarının tesbitinden başka kantitatif bir stok tes
biti yapılmamıştır. Bu plan döneminde en önemlilerinden başla
nılarak stok tesbitlerini mutlak gerçekleştirmek gerekmekte
dir. Diğer taraftan stokların durumları devamlı olarak takibe- 
dilmelidir.
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Stokların durumları bilindiği ölçüde 
bunların rasyonel kullanılma esasları belirlenebilecek ve Tür
kiye’nin deniz ürünleri istihsalinde erişebileceği noktalar 
tesbit edilebilecektir.

1.3» Eğitim

Kamu sektörünün konuda yetiştirilmiş 
elemanlara ihtiyacı giderek artmaktadır. Özellikle temel araş
tırmaları yürütebilecek, büyük para, emek ve zaman harcanarak 
başka memleketlerde yapılmış araştırmalardan elde edilmiş ne
ticelerin memleketimiz şartlarındaki geçerliliğini inceleye
bilecek, geliştirilmiş teknolojiyi öğrenmiş olarak, memleket 
için en uygun olanını ortaya çıkarabilecek nitelikte araştı
rıcılarla, işleme, pazarlama ve sevk-idare konularında yetiş
miş elemanlara ihtiyaç olduğundan bu elemanların yetiştiril
mesi amacıyla bu plan döneminde

a) Rir Su Ürünleri Yüksek Okulu'nun 
açılması gerektiği (Bu konuda üyelerin bir kısmı, Kurulacak 
ünitenin fakülte düzeyinde olması gereKtiğini belirtti.)

b) Yine konuda yetişmiş eleman açığı, 
m kapatmak amacıyla, biyolojist, Ziraat Yüksek Mühendisi ve 
Veterinerlerin Lisans üstü formasyonları için progı • alı bir 
çalışmaya geçilmesi gerektiği belirtildi.

Balıkçıların eğitim açısından profesyo
nel olarak bu işi yapan gençlerin ve baliKçı patronlarının kı
sa süreli kurslara tabi tutulması benimsendi.



1.4. Balıkçı Barınaklarının İnşaası Su Ürün
leri Sektörünün faaliyetlerini düzenleyen 1330 Sayılı kanun 
esas görevleri Sı d a-T arım ve Hayvancılık Bakanlığına vernn ': 
ancak balıkçı barınaklarının programlanmasında bu Bakanlığa 
bir görev vermemiştir.

J. 4. B.Y.K.P. nda nerelere hangi özelliklerde ba
lıkçı liman, barınak ve barıma yerlerinin yapılması gerektiği
ni belirlemeyi imkânsız görmüştür. Komisyonun konudaki Kararı 
Yapılacak Balıkçı Barınaklarının yerlerinin belirlenmesi ve 
programlara ithalinde, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Baş
kanlığında ilgi kuruluş temsilcilerinden oluşturulacak bir he
yetçe konu etüd edilmelidir.

1.5. Balıklar, Yumuşakçalar, kabuklular ve
Sünger Üretimi .

Denizlerde mevcut stokların hemen he
men avlanabilir maksimum boyutlarına erişildiği çağımızda, 
birçok ülke önce içsularda daha sonrada denizlerde tabii veya 
suni yetiştiricilikte bir hayli başarı kazanmışlardır. Türkiye 
bugüne kadar deniz ürünleri yetiştiriciliği konusunda henüz 
bir işletme kurulamamıştır.

Deniz ürünleri üretimi konusunu balık
çıya tanıtmak ve teşvik edici olmak üzere demonstratif bazı 
işletmelerin kamu sektörünce kurulması ve plan döneminde muhak
kak gerçekleştirilmedilidir. kurulmasında öncelik verilecek 
işletmeler midye, kefal, çipura, mersin ve karides yetiştiri
ciliği işletmeleri olarak tesbit edilmiştir. Bunlardan mersin
balığı ve karides yetiştiriciliği işletmelerinin amacı bölgesel 
stokları takviye etmek olacaktır.



SLinger mevzuunda memleket in en önemli 
■ve çözümü mutlak şart olan problem ham, yarı işlenmiş veya 
işlenmiş süngerin pazarlamasıdır. Yunansitan'la ilişkilerimi
zin bozulmasından sonra bu problem daha da büyümüş ve birçok 
sünger üreticisi işlerini bırakmıştır. Oysanı denizlerimizde 
zamanında toplanamayan süngerler belirli bir yaştan sonra öl- 
meKte ve milli servet ziyan olmaktadır. Son senelerde yapılan 
bir etüdte toplanan süngerlerin fo 80 inin ölü olduğu görülmüş
tür.

D.E.Y.K.P. nda yapılması zaruri görülen 
işler, öncelikle sünger ürününe pazar araştırılması, süngerin 
işlenerek ihracını şarlamak amacıyla sünger üreticilerinin 
merkezi bir yerde, bir sünger işleme fabrikası kurmalarına 
yardımcı olunması ve stokların tesbit edilerek stoklara zarar 
vermeyecek avcılık esaslarının tesbit edilmesidir.

Deniz ürünleri üreticiliği konusunda 
ele alınması gerekli görülen diğer bir konu deniz yosunları
dır. Beslenmeden Kimya sanayiine kadar birçok yerde kullanıl
ma imkânı olan yosunların denizlerimizdeKi stokları bu plan 
döneminde tesbit edilmelidir.

1.6. Açık Deniz Balıkçılığına Geçişle ilgili 
olarak kurulan komisyonda; bir yandan daha kendi denizlerimiz
deki potansiyelden yeteri kadar istifade edemezken açık deniz 
balıkçılığı (Süveyş ve Cebelitarık ötesi balıkçılık) gibi, 
bizim tradisyonumuza tamamen yabancı olan ve bugünkü şartlarda 
rantabi olmayacağı tahmin edilen bu girişimin ele alınmasının 
henüz erken olacağı görüşü savunulurken bir yandan da Okyanus
larda bugün yaratılacak fiili durumların ileride yasal boyutla- 
ulaş tın İmasında kolaylık sağlayacağı görüşüyle bir filo ile



açık deniz balıkçılığına geçmenin gerekli olduğu görüşü savu
nulmaktadır. Ancak fcu plan döneminde bu tür balıkçılığa geçi
şin gerektireceği hususların tesbit edilerek şartların yara
tılması ve gerekli tedbirlerin alınması şeklinde çalışmaları 
sürdürülmesi uygun olacaktır.

Diğer taraftan bu konunun bir hükümet 
politikası olacağı ve esa3en Bakanlıklararası bir komisyonda 
detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiği de kaydedilmiştir.

2. Avlanma Teknolojisi

Mevcut avlanma filomuz bugünkünden daha fazla 
avlanma kapasitesine sahiptir. Pazarlama olanaklarının yeter
sizliği nedeniyle tam kapasitede çalışılmamaktadır. Türkiye'de 
inşa edilen balıkçı tekneleri kıyı balıkçılığına elverişli tek
nelerdir. Özellikle Karadenizde trol ve gırgır tekneleri her 
av bölgesine ulaşabilmektedir. Ancak kıyı ötesinde avcılık ya
pan balıkçılarımızın sorunlarından en önemlileri arasında, 
tekneleri için telsiz edinememeleri yer almaktadır. Problemi 
çözümlemek amacıyla 3222 sayılı te'İ3İz kanununda değişiklik 
yapmak üzere Bakanlıklar arasında sürdürülen çalışmaların en 
kısa zamanda neticelendirilmesi gerekmektedir.

Bazı deniz ürünlerinin avcılığında kullanılan 
etkili yöntemler ve araç-gereçler Türkiye'de henüz bilinmemek
tedir. Ortasu trolü, orkinos paraketası ve karides trolü bunla
rın en önemlilerindendir.



Bu plan döneminde memleketimizde de kullanıl
ması faydalı görülen araç-gereçler, önce Araştırma Enstitüle
rince denenerek en kullanışlı olan şekli bulunmalı ve daha 
sonra balıkçıya benimsetilerek yaygınlaştırılmasına çalışılma
lıdır .

Diğer.taraftan; çeşitli türlerin yakalanma
sında kullanılan ağların en uygun göz açıklıklarını tayin et
mek amacıyla, türlerin biyolojilerini esas alan bir seri araş
tırmalara da bu plan döneminde ağırlık verilmelidir.

B. İç Su Ürünleri

Genel olarak Türkiye balıkçılığı diğer ülkelere gö
re hem istihsal hem de istihlak bakımından çok geridir. Dünya 
devletleri arasında su ürünleri istihsali bakımından 16 ncı 
sırada yer alan ülkemizin toplam üretimi 250 bin tondur. Bu 
miktarın $ 8'i içsulardan elde edilmektedir. (20 bin ton)
Oysaki toplan göl alanı ve akarsular bakımından oldukça büyik 
potansiyele sahip yurdumuzda içsu üretiminin 20®.000 ton civa
rında bulunması, anılan istihsal sahalarından gerektiği gibi 
faydalanılmadığını göstermektedir .

Tabii göller, kıyı gölleri, baraj gölleri, göletler, 
akarsular ve sulama kanalları içsuları teşkil etmektedirler. 
Akarsular ve kanllar hariç toplam içsu alanı 1.127.046 Hektar
dır .

906.118 Hektar 
66.234
154.000 " :(Su Ürünleri İstih

sal edilen alar)
Göletler : 690 "

Tabii göl alanı 
Kıyı gölleri 
Baraj gölleri



Tabii göl alanının # 30'undan (269.728 Hek) Su ürün
leri istihsal edilmekte geri kalan 636.390 Hektarlık alandan 
ise; birkismim.ii acı, tuzlu veya sodalı oluşu, diğer kısmında 
içerisinde ekonomik öneme haiz su canlılarının bulunmayışı 
bebiyle henüz faydalanılamamaktadır. Tabii göllerde verim or
talama olarak, onbeş, yirmi Kg/Hek’dır,

Yurdumuzun kıyı bölgelerinde hem tatlı su hemde de
niz suyu ihtiva eden çok sayıda Lagün gölü bulunmaktadır. Balık 
cinsleri itibariylede zengin olan bu göllerde verim 40 Kg/Hek. 
dır.

Etüdleri yapılarak balıklandırılmış baraj gölleri
nin sayısı her yıl artmaktadır. Bu göllerden elde edilen verim 
doğal göllere nazaran daha fazladır. Ortalama verim 70 Kg/He:k. 
civarındadır,

Yurdumuzun iklim özellikleri il® akarsularımı am 
rejimlerinin düzensiz oluşu, bu sahalardan elde edilen ortala
ma ürün miktarının 0,632 kg civarında kalmasına sebep olmak
tadır.

Son yıllarda yurdumuzda kültür balıkçılığı yapma 
eğilimi fazlalaşmış ve bu amaçla çeşitli yörelerde 34 adet 
işletme kurulmuştur. Ancak bunlardan 5 adet alabalık 1 adet 
sazan balığı işletmesi istihsale geçmiş olup faaliyetlerini 
çok iyi sürdürmektedirler. Bu işletmelerden toplam olarak 
30 ton alabalık 10 Ton da sazan balığı elde edilmektedir. Diğer 
işletmelerin 19 adedi henüz inşa halindedir. 10 işletme ise in
şaatlarını tamamlamamış fakat henüz istihsal safhasına geçmemiş
lerdir .



SOR'JNIAR :

1) Araştırma ve Araştırıcı EksiKliği :

1.127.046 Hektar toplam su alanında ortalama verim 
15 Kg/lîek.dır. Ancak toplam su alanının 1° 60 - 65 inden ekono
mik olarak faydala nı İm anlaktadır. 60-70 adet boş gölün biyolo
jik ve hidrolojik yönden araştırılması yapılmamıştır. Sadece 
göller bölgesinde 8 adet ve Marmara Bölgesinde 4 adet büyük 
gölün Lımnolojik ön etüdleri İ.Ü.Fen Fakültesi Hidrobiyoloji 
Araştırma Enstitüsü tarafından yapılmış olmasına rağmen II.ka
deme etüdleri (Stok tesbiti ve önemli su ürünleri cinslerinin 
tesbiti) henüz yapılamıştır. Bu husus halihazırda faydalanı
lan göllerden avcılık nisbetinin bilinmememsine ve rantabıl 
balıkçılık yapılmamasına sebeb olmaktadır. Kamu kesiminde çalı 
şan teknik eleman ve araştırıcı sayısındaki yetersizlik boş 
göllerin atıl vaziyette kalmasına neden olmaktadır. Günümüzde 
380 araştırıcı ve teknik elemana ihtiyaç varken halihazırda 
bu rapor 73'dür.

2) Eğitim ve Yayım

Su ürünleri konusunda eğitim yapan okul ve üniver
sitelerin olmayışı teknik eleman ve teknisyen kadroların ek
sikliğine sebeb olmakta bu durum ise hizmetlerin etkin olarak 
yapılmasını engellemektedir. Ayrıca çoğu göl kıyısında yerleş
miş i Ikın (Bilhassa Doğu Anadolu Bölgesinde) ekserisinin av
lanma tekniği hakkındaki bilgilerinin çok az oluşu üretimin 
artırılmasını sınırlandıran faktör olmaktadır.



3) Pazarlama :

Değerlendirme, depolama ve nakliye imkanlarının e l_ 
sikliği istihsalin artırılmasına olumsuz etki etmektedir. İh- 
rah imkanı olan su ürünlerine ait değerlendirme tesislerinin 
yetersiz oluşu bir kısım üreticiye bağımlı duruma getirmekte 
ve elindeki ürünün zararına satmaktadır.

4) Yasak ve Zararlı Avcılık :

Topyekün su ürünlerine zarar veren tehlikeli me- 
todlarla (Dinamit, sönmemiş kireç, kuvvetli ışık vs.) gibi 
yapılan avcılık ile üreme mevsimlerinde konulan yasaklara 
riayet edilmemesi mevcut stokları azalmakta bir çok türlerin- î 
de yok olmasına sebeb olmaktadır. Koruma^-Kontrol örgütünün 
yetersiz oluşu bu hususda alınması ön görülen tetbirlerin 
protiğe dönüştürülmesini sınırlandırmakta ve her geçen gün 
daha fazla kayıplara sebebiyet verilmektedir.

5) Çevre Kirlenmesi

Sanayi kuruluşlarının artık maddeleri ile pis sula
rın ve deterjanların sulara karışması, su canlılarının kitle 
halinde ölmesine yol açmaktadır.

Ülkemizde endüstrileşme her geçen gün artmakta ve 
yeni fabrikalar Kurulmaktadır. Şimdiden artiK maddeler kontrol 
altına alınmasa yakın bir gelecekte su ürünleri yönünden tela
fisi imkânsız kayıplara zuhur edebilir.



j. 6) Kültür Balıkçılığı Sorunları

Kültür balıkçılığında karşılaşılan sorunların ucuz 
ve kaliteli balık yeminin temin edilmemesi gelmektedir. Ayrıca 
yetiştiricilerdeki teknik bilgi eksikliği ile yatırım ve işlet
me kredilerinin zamanında ödenmemeside ya tesislerin öngörülen 
zamanda tamamlanmamasına veya verimli olarak işletilmemelerine 
sebeb olmaktadır. Çoğu işletmelerin şehirlere uzaklığı» yol 
durumunun iyi olmaması ile birim maliyetin yüksekliği hasad 
edilen ürünün pazar lamasında darboğazlar yaratmaktadır.

N5TİCB ;

Su ürünlerinin milletlerin beslenmesinde önemli bir yer 
tutmasından ötürü Dünyamızda tabii_kaynakları koruma ve geliş
tirme çabaları artan bir hızla devam etmektedir. Ülkemizde u- 
zun yıllar ihmal edilmiş olan su ürünleri sektörü 1971 yılın
da çıkartılan 1380 sayılı kanun ile desteklenemeyen ve himaye 
edilmeye başlamıştır. Ancak konunun ülkemiz için çok yeni ve 
çok yönlü olması ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün henüz yurt 
çapında teşkilatlanmamış bulunması sebebi ile, bu kısa dönen 
içerisinde hizmetlerin tüm yurt sathına götürülmesi asgari se
viyede kalmış tır.

IV. ncü Plan döneminde içsu ürünleri sektörünün sorunla-- 
rmm çözülmesi ön görülen tedbirlerin alınması vs bilhassa 
araştırma projelerinin tatbikata intikal ettirilmesi halinde, 
üretimin her yıl asgari 10 artış hızı göstereceği hasırlan
makta olan plan dönemi sonunda 32.500 ton civarında ulaşacağı 
tahmin edilmektedir.



Kültür balıkçılığının yem, hastalıklar ve pazarlama 
sorunlarının çözümü ile kredi ve hibelerin zamanında verilme
si, anılan işletmelerin kısa dönemde üretime geçmesini sağİv 
yaeaktır. 34 adet işletmenin üretime geçmesi halinde yılda 
1000 ton'un üzerinde ürün, istihsal edilebilecektir.

C. Su ürünleri Araş tırmalan

Su ürünleri araştırmaları konusunda IV ncü Reş Yıl
lık Kalkınma Planı dönemleride gerçekleştirilmesi'ne gerek 
duyulan hususlar ;

1) Su Ürünleri konusunda araştırma yapan kuru- \ 
luşlarda reorganizasyona gidilerek bu konuda yapılacak araş- ’ 
tırmalar da dub 1 ikasyonlar önlenmelidir.

2) D.K.Komutanlığı Hidrografi ve Oşinografi Da
iresi çeşitli araştırmaları yapabilme olanağına sahipsede su 
ürünleri ile ilgili direkt araştırmaları yapmamakta ancak; 
resmi temas kurulduğu takdirde su ürünlerini ilgilendiren oşi- 
nografik araştırma çalışmalarını askeri araştırmalar yanında 
yürütebilecektir. Aynı Dairede fosfat, nitrat, silikat, tuzlu
luk, oksijen, akıntı, med-cezir, dalga boyu yükseklikleri ve 
plankton analizlerine ait 16 senelik done ve delta'1ar mevcut 
olup bunlar değerlendirilebilir.

3) Resmi araştırma kuruluşları kuruluş gayeleri
dışında ve belirli nisbette su ürünlerine yönelik araştırmala
rı yapabilir. Bu nedenle; söz konusu imkandan faydalanılabilir.
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4) 5.T. ve Hay. Eakanlığı 1380 sayılı Su Ürünle
ri kanununun 14 ncü maddesine işlerlik getirilmeli; Hidrobiyo
loji Enstitüleri, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi ile 
diğer araştırma kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak su
reliyle araştırmaları yapmalı ve yaptırmalı; Üniversitelere 
bağlı bazı enstitülerin bazı konulardaki (Hamsi, pollusyon 
vs») araştırmaları Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün patronajın
la yapmaları D.P.Teşkilâtı tarafından .yasal olarak empoze edil
melidir.

5) Su Ürünleri konusunda gelişmiş ülkelerdeki 
enstitü ve diğer kuruluşlarla ilişki kurmak suretiyle, bilim
sel ve teknik konularda eleman yetiştirme, literatür ve müş
terek araştırma yürütme üzerine ortak çalışmalara geçilmeli 
bu hususta liderliği G.T. ve Hay. Bakanlığı üstelenmelidir.

6) 1380 sayılı Su Ürünleri kanununun 14.cü mad
desinin işlerliğinin kazandırılması D.P.Teşkilatına empoze edil
meli, diğer konularda olduğu gibi 1380 sayılı kanuna göre Su 
Ürünleri Teşkilât Kanununun bir an önce yürürlüğe girmesi hu
susu D.P.Teşkilatı tarafından ilgili yerlere empoze edilmeli
dir.

7. Araştırmalar için gerekli olan araç-gereç ve 
Kimyasal maddelerin satın alınmasında veya yurt dışından ge
bertilmesinde kolaylıklar sağlanmalı, ödemelerde 2490 sayılı 
yasanın dışına çıkılarak araştırmalar için gerekli ödemeler 
sağlanmalıdır.



8) Araştırmacılar nitelikleri ve katlandıkla
rı güçlükler dikkate alınarak mali yönden tatmin edilmelidir.

9) îubitak bünyesinde "Su Ürünleri Araştırma ve 
İhtisas Gurubu" kurulmalıdır.

10) Uygulamaya dönük araştırmalara öncelik ta
nınmalı ve bunların sonuçları ivedilikle protiğe intikal et
tirilmelidir >

\Ja) Doğal göl ve barajlarımızın limnolojik 
ve biyolojik etüdleri yapılmalıdır.

Xb) Denizlerde ve iç sularda"Su Ürünleri 
Stok teşbihleri" yapılmalıdır.

c) Deniz ve İçsular’da kültür balıkçılığı- y
na geçilmesi ve mevcutların geliştirilmesi için gerekli araş
tırmalar yapılmalıdır.

d) Su Ürünleri işleme ve pazarlama tekno- 
lojesine ilişkin araştırmalar yapılmalıdır.



• D. SU ÜRÜNLERİ KREDİ VS KOOPERATİFLERİ

1. SU ÜRÜNLERİ KREDİLERİ

T.C. Ziraat Bankasınca su ürünleri konusunda açılan 
kredilerin ana gayesi;

- su ürünleri üretiminin arttırılması ve üretimin değer
lendirilmesi,

- Su ürünleri konusundaki girişimlerin milli ekonomi il
kelerine göre yürütülmesi ve ilerlemesi için gerekli kredi
lerin düzenlenmesi ve dağıtılması,

- Eu amaçların elde edilmesine yönelik kuruluşların ku
rulması ve korunması,

- Su ürünleri konusunda kurulmuş ve kurulacak kuruluş
lar ile yapılmış ve yapılacak girişimlere katılınmasıdır.

Su ürünleri üretim bölgelerinde üreticilerin örgütlen
melerine öncelik VErilerek teşvik edilmeleri için her çeşit 
modern avlanma araç ve gereçleriyle donatılması, işletme, si~ 
rüm ve satışta ihtiyaç duyacakları kredilerden geçmişte uzuz 
süreler gereği ölçüde yararlanamadıkları görülmüştür. Son yal
larda konuya önemle eğitel T.C. Ziraat Bankası tarafından sı 
ürünleri üreticileri ve kooperatiflerine açılan krediler, 
mevzuat hükümlerinin yerine getirilmeyişi nedeniyle yeteri 
miktarda kullandırılamamaktadır.



T.C. Ziraat Bankasının su ürünleri, sektörüne ayırdığı 
plasman miktarı (73-350, deniz 3O.8O3 içsularda olmak üzere 
toplam 104153,kişi için) yeterli değildir. Bununla beraber 
talep yetersizliği 'nedeniyle bankanın bu sektöre tahsis et
tiği kaynaklarında tam olarak kullandırılması sağlanamamak
tadır. Bunun başlıca nedeni, kredi isteminde bulunan üreti
ciden, açılacak krediye karşılık banka mevzuatına göre madde 
teminat istenilmektedir. Oysa üreticinin kendi topluluğu dı
şında kredi konusunda kefil bulması genellikle münkün olmadı
ğı gibi, avlanmada kullandığı araç ve gereçlerinden başka 
maddi teminatı da bulunmamaktadır. Bu güçlükler karşısında 
üretici, kredilendirmeyi meslek edinen komisyoncu, kabzımal, 
tüccar gibi şahısları gitmekte ve ağır şartlar altında oldu- 
ğı kredi ile av mevsimine girmektedir. Bunun sonucunda da el
de ettiği ürününü çok düşük fiatlar ile krediye karşılık ver
mektedir.

1.1. Su Ürünleri Üreticilerine Açılan Krediler:

Su ürünleri konusunda çalışan balıkçı ve süngerci
lere T.C. Ziraat Bankasınca verilen krediler 5 grupta toplan
maktadır.

a) Çevirme veya İşletme Kredileri
Çevirme kredileri su ürünleri üreticilerinin bir 

üretim devresindeki devamlı masraflarını karşılamaya ve çe
virme sermayesinin zayıf ve noksan unsurlarını tamamlamaya 
yönelik krediler olup, en. çok 6 ay vade ve İ° 1 0 , 5 faizle ve
rilmektedir.



T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünce çevirme 
kredileri ikraz birimlerinde 1374 yılında yaklaşık fi 3OO ora
nında bir artış yapılarak, krediler üreticileri bugün için 
tatmin edebilecek bir düzeye yükseltmiştir, üreticiye açılan 
krediden 31.8.1970 tarihine kadar; fi 7 oranında faiz alınır
ken bu tarihten sonra yürürlüğe giren kararnamelerle faiz 
oranının fi 10.5 a çıkartılmış olması ve 6 aylık vadenin çok 
ki3a oluşu kredi talep arzusunu kırmaktadır.

b) Donatım Kredileri

Su ürünleri üreticilerinin her çeşit üretim 
araç ve gereçleri, küçük deniz motorları, tekneler, üretimde 
kullanılacak diğer malzeme demir*başlar ile donatılması ama
cıyla açılan donatma kredilerinin vadeleri, sağlanacak araç 
ve malzemenin dayanma sürecinin yarısını geçmemek üzere 6 şar 
aylık taksitlerle ençok 5 yıldır. T.C. Ziraat Bankasının şu
belerinin su ürünleri üreticileriyle, kooperatif ve birlikle
rine re'sen açabileceği donatma kredisi miktarı 20.6.1974 ta
rihinde üreticiler için 5.000,- TL. sından 25.000.- TL, sına, 
kooperatifler için 100.000,- TL. sına yükseltilmiştir. Ancak 
bu miktarların üzerindeki talepler için Genel Müdürlükten yet
ki alınması ger ekmektedir.

c) Sürün ve Satış Kredileri

T.C. Ziraat Bankasınca iç ve dış piyasalarda de
vamlı sürün ve satış kaabiliyeti olan her türlü şartlar altın
da muhafazası mümkün bulunan su ürünlerinin sürün ve satışım 
kolaylaştırmak üzere üreticilere açılan kredilerdir» Bu kre
diler rehin alınan su ürünleri değerlerine Bankaca tesbit eli- 
edilen oranda marj uygulanmak suretiyle en çok 6 ay vade ve 
fi 10.5 faizle verilmektedir.



d) Tesis ve Edindirme Kredileri

T.C. Ziraat Bankası su ürünleri üreticilerine, 
üretim, üretme, işleme,, değerlendirme için her çeşit tesisler'' 
yapmak, üretim, üretme, işleme ve değerlendirme ile doğrudan 
doğruya ilgili olan her türlü bina yapmak, kullanma ve dayan
ma süresi/ 5 yıldan fazla olan üretim ile doğrudan doğruya il
gili bulunan herçeşit araç ve gereği satın almak amacıyla en- 
çok 20 yıl vade ile % 10,5 faizle tesis ve edindirme kredileri 
açmaktadır.

T.C. Ziraat Bankasının projeye dayalı alabalık 
işletmeciliği yapan tesislere verdiği tesis ve edindirme kre
dileri yeterli ve uygundur® Bankanın bu kredi uygulamasında 
izlediği politika üretici üzerinde çok olumlu bir etki uyan- _ 
dırmaştır.

e) Su Ürünleri Sanayii Kredileri

T.C. Ziraat Bankasınca? su ürünleri sanayii te
sisleri kurdurmak veya bu sanayiiye iştirak .atmek, kurulmuş 
veya kurulacak sanayiinin kredi ihtiyacını karşılamak, su ürün
leri üretimine ve imalatına gerekli alet, malzeme, makina, 
araç ve cihazların ülke içinde imalatı ile uğraşanları destek
lemek amacıyla açılan su ürünleri sanayii kredilerine ençok 
20 yıl vade verilmekte ve $ 10,5 faiz alınmaktadır.



1.2) SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ VS ORTAKLARINA AÇILAN

KREDİLER

Su ürünleri kooperatiflerinin ve ortaklarının so

rumluluk haddi ortakların taahhüt ettikleri sermaye payının 

belirli emsali ile sınırlı olduğundan T.C. Ziraat Bankasınca 

bu kuruluşlara ancak taahhüt edilmiş sermaye tutarının sta

tülerinde belirtilen misli kadar kredi açılabilmektedir. Ban

ka şubeleri bir su ürünleri kooperatifine ancak 100.000.TL. 

sına kadar re'sen genel kredi açmak yetkisine sahiptir. Bu 

miktardan fazla talep edilen krediler Genel Müdürlükten alı

nacak yetkiye dayanılarak açılmakta ve kullandırılmaktadır.

Kooperatif ortaklarının çevirme ve donatma kredi

leri dışında kalan diğer konulardaki ihtiyaçlarına ait kredi

ler, maddi teminat karşılığında Bankaca doğrudan doğruya üre

ticiye açılmaktadır. Faiz ve vadeleri, üreticiye açılan kre

dilerde uygulanan faiz ve vadelerin aynıdır.

1.3) T.C. ZİRAAI BANKASININ 1975 YILI PROGRAMI

REALİZASYORU VE 1976 YILI PLASMANLARI

a) Kısa vadeli krediler: Su ürünleri istihsal gi

derlerini karşılamak amacıyla, balık ve sünger üreticilerine 

açılan kredilerin bakiyesi 30.6.1975 tarihi itibariyle 

12.372.286.- TL.sı olup, bu konuya tahsis edilen plasman mik

tarı 20.000.000.TL.sidir. Balık ve sünger üreticilerinin üre

tim giderlerini karşılamak amacıyla 1976 yılında 30.000.000 

lira ayrılmıştır.



b) Orta ve uzun vadeli krediler: 1975 yalında ba
lıkçılığın ve süngerciliğin geliştiği bölgelerde üreticinin 
teşkilatlanması teşvik edilmiş5 bunlara öncelik tanınmış ba
lıkçı ve süngercilerin her nev'î modern avlama araç ve ge
reçleriyle teçhiz edilmesine çalışılmıştır. Bu konuya 
30.000.000 liralık plasman tahsis edilmiş olup, 30.6.1975 
tarihi itibariyle balıkçı ve süngerciler üzerindeki kredi 
bakiyesi 15.612.248 liradır,

1976 yılında ise balıkçıların ve süngercilerin 
kurdukları ve kuracakları kooperatiflere her türlü kredi ko
laylığı sağlanacaktır. Su ürünleri üretiminin artırılması, 
pazarlatması ve piyasada değer fiatla satılması için balık
çılığın ve süngerciliğin geliştiği ve gelişmeye müsait oldu
ğu bölgelerde üreticinin her nev'i avlama araç ve gereçleriy- ’ 
le teçhizi amacıyla lüzumlu kredi açılacak açık deniz balık
çılığı ve kültür balıkçılığının gelişmeye müsait olduğu böl
gelerde bu nev'i yetiştiricilik teşvik edilecektir. 1976 yı
lında balıkçı ve süngercilerin, kültür balıkçılığı yapan üre
ticilerle, açık deniz balıkçılığı yapacak olanların av vası
tası ve malzemeleriyle teçhizi gayesiyle bu konudaki kredi
ler için 40.000.000.- TL,sı ayrılmıştır.

2- SU ÜRÜNLERİ BİRLİK VE KOOPERATİFLERİ
Türkiye'de su ürünleri sektörünün ana sorunlarından 

biri de üreticilerin yeterli ve bilinçli ölçüde örgütleneme- 
meleridir. Son yıllarda kooperatifçiliğin gelişmesine paralel 
olarak 133 kooperatif, 4 birlik ve 4 de dernek kurulmuştur. 
Ancak kurulan bu örgütlerin çoğunun amaçlarına uygun biçimde 
faaliyet göstermelerine ve gelişmelerine, mali güçlerinin ye
tersizliği engel olmaktadır.



2.1- Su Ürünleri Kooperatif Birlikleri

Türkiye'de S.S. Karadeniz Balıkçılık İstihsal- ve 

Satış Kooperatifleri Birliği Giresun; S.S. Marmara Bölgesi 

Balıkçılık Kooperatifleri Birliği Karaköy/İstanbul, Batı Ka

radeniz Balık Müstahsilleri Kooperatifleri Birliği Şişli/İs

tanbul ve Eğridir ve Hoyron Gölleri Civarı Balıkçılık Koope

ratifleri Birliği Senirkent/lsparta olmak üzere dört tanedir.

Birliklerin bölgelerindeki tüm kooperatifleri kap

samaları gerekirken çeşitli nedenlerle bazı kooperatiflerin 

birliklere girmedikleri veya alınmadıkları görülmüştür. Koo

peratiflerin gelişebilmeleri ve verimli çalışmalara girebil

meleri için bölgeler itibariyle bir birlik adı altında top

lanmaları gerekmektedir.

2.2. Su ürünleri Kooperatifleri:

Türkiye'de 22 sahil ilinde ve 20 iç ilde toplam 

133 adet su ürünleri kooperatifleri kurulmuştur• Bu koopera

tifler istihsal ve satış balık müstahsilleri, üretim-işleme 

ve değerlendirme, balık avcıları, süngercilik, üretim ve pa

zarlama, üretim-tüketim ve kalkınma konuları adı altında ku

rulmuşlardır. Kooperatiflerin kuruluş yılları 1952-1973 ara

sında olup, üye sayıları 7.920 kişi olarak tesbit edilmiştir.

Bu 133 kooperatifin 30 tanesi su ürünleri koopera

tif birliklerine, 1 tanesi de Mukobirüğe bağlıdır. Geri ka

lan 102 kooperatiften 22 tanesi birliklere girmek istememek

te veya imkan bulamamaktadır. Yine su ürünleri kooperatifle

rinin 98 inde yönetim kurulunca faaliyetler aktif ve enerjik



olarak, düzenlenmekte, ortaklar ile müdür ve yönetim kurulu 

arasında gerekli güven ve ahenk sağlanmaktadır. 35 koopera

tifte ise yönetim kurulu çalışmamakta, yönetim kurulu, o. 

taklar ve müdür arasında güvensizlik bulunmaktadır» Ortaklar 

kooperatifçiliğin yararına gerektiği gibi inanmamakta ve ba

zı kooperatif başkan ve yönetim kurulu üyeleri balıkçılıkla 

iştigal etmemektedirlero Risturn ilkesine göre kooperatif

lerin yıl sonu işletme fazlalarının üyelerin kooperatifle 

yaptıkları alışverişe göre dağıtımında.133 kooperatiften 

110 unda hiç dağıtılmamış, 5 kooperatifte ana sermaye eklen

miş, 5 kooperatifte yedek akçeye ayrılmış, 3 kooperatifte 

yatırım için harcanmış, 1 kooperatifte bina, Maliye ve P.C. 

Ziraat Bankasına olan borcu yatırılmış ve ancak 9 koopera

tifte üyelere dağıtılmıştır.
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E. Koruma - Kontrol ve Yasaklar

Dünya Nüfusunun hızla arttığı asrımızda beslenme 
konusu çok büyük önem kazanmıştır» Milletler bir taraftan 
mevcut imkanların zorlarken bir taraftan da yeni beslenme 
alanları aramaktadırlar» İlmin ve tekniğin en ileri bulundu
ğu çağınızda hala açlıktan ölen insanlar, mevcuttur.

Büyük potansiyele sahip Su Ürünleri kaynaklarından 
yararlanmak, hızla artan nüfusumuzun hayvansal protein ihti
yacını temin etmek, istihlâk olunmayan ve ihtiyaç fazlası 
Su Ürünlerinin ihracını geliştirmek, mevcut Su Ürünlerimizin 
kalite ve stoklarını muhafaza etmek için Koruma-Kontrol gö
revinin yapılması elzemdir» Bu görev 1380 sayıli Kanun ve 
bu Kanuna istinaden çıkarılan Su Ürünleri Tüzüğü çerçevesin
de yapılır.

I38O Sayılı Kanun herne kadar 22.3.1971 tarihinde 
kabul edilmişse de bu günün şartlarına cevap verecek durum
dan değildir. Kanımızca çıkarılması aceleye gelmiş iyice 
tetkik edilmeden çıkarılmış bir Kanundur. Bu bakımdan Kanu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve günümüz şartlarına 
cevap verdiği gibi gelecek içinde kullanışlı olması gerek
mektedir» Kanunda yapılacak değişikliğe paralel olarak Tü- 
züktede değişiklik söz konusudur.



1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞMESİ 
ÖNGÖRÜLEN HÜKÜMLER

Ruhsat teskereleri ilgili dairelerin 
mütalaası al anmak suretiyle valiliklerce 
verilir.

Teklif edilen değişik
lik     : Ruhsat teskereleri Su ürünleri kuruluşla

rının teklifiyle mahallinin büyük mülki 
amirinin onayı ile verilir.

Madde 3. 4neü Bent

Esas metin

Gerekçe  __ : Teskere almadaki formaliteleri ortadan
kaldırmak, vatandaşın en yakın yerden 
teskeresini almasını sağlamak.

fenci Bent :  : Orman Bölgelerinde veya sulama tesisleri
nin bulunduğu sularda su ürünleri istih
sal edecek müstahsiller, ruhsat teskerele
rini mahalli or®an ve devlet su işleri teş'- 
kilatma önceden vize ettirmeye mecburdur
lar.

Teklif edilen değişikiik : 6ncı Bent kaldırılmalıdır.

Gerekçe " : Vizede aranılacak şartların mevcut olup
olmadığını ve vize işlemini yapan su ürün 
leri teşkilatıdır, orman ve D.S.İ yasak 
ve tahdit koymuşsa zaten teşkilata bildi
receğinden, ayrıca bahsedilen kuruluşlar
dan önceden vize alınması gerekmez.



m-1 in : Bu Haddedeki tezkereler (hiçbir harç ve resim
alınmaksızın) verilir.

'•■kİi f edilen degls 'klik

Ticari maksatla alınacak teskereler için 
harç ve resim Gıda- î'arım ve Hayvancılık 
hınca tesbit edilir.

■ >.rekce : Büyük çapta ticari gaye için yapılan istihsal ile
sportif balıkçılık arasında hiçbir ayrıcalığın 
bulunmayışı ruhsat teskerelerine, bir formalite 
olmaktan ileriye önem verdirmemekte; eline teske
re alan, istediği kadar balık avlayabilmekte, buna 
mukabil sportif balıkçılığa, bir fark olmadığı 
halde tahditler konulmuş bulunmaktadır. Bu günkü 
balık fiatları ve balıkçılık heveslilerinin istih 
sellerini bir nizama bağlıyabilmek için cuz'i de 
olsa bir ücret alınması zorunlu görülmektedir.

latide 4. 4.cü Bent
Kira şartnamelerinin teknik şartları ve süreleri 
mahallerinin özellikleri nazara alınarak ilgili 
bakanlıklarca tesbit olunur»

C’eklif edilen değişiklik

Kira şartnamelerinin teknik şartları ve süreleri 
mahallerinin özellikleri dikkate alınarak ve ilgi 
li bakanlıkların mütalâasıyla Gıda-j- Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığınca tesbit olunur.

alınacak
Bakanlı-



Gerekçe :

Madde 5» 
Esas metin

l.ci Bent

Teki:' t edi

Aynı iş için birden fazla bakanlığa yetki ta
nınması tatbikatta büyük zorluklar çıkarmakta 
ve lüzumsuz gecikmelere sebebiyet vermektedir»

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
istihsal yerlerinin sınırları, Tarım Bakanlığı 
temsilcisinin başkanlığında Maliye Bakanlığının 
tayin edeceği bir temsilci ile mahalli kadostro 
veya tapu memuru o yerin sulh hukuk hakimligün
ce tayin edilecek birisi araştırma müesseselrrin- 
den ve ikisi su ürünleri istihsalinden anlıya:, 
üç bilirkişiden kurulu bir heyet marifetiyle te
amül en malûm ve muayyen bulunan veya kira muka
vele veya şartnamelerinde gösterildiği veçhile 
üç nüsha zabıt ve krokiyle tesbit olunur. Bu za>- 
bıt ve krokilerin bir nüshası Ticâret, bir niü- 
hası Maliye Bakanlıklarına verilir.Bir nüshasıc a 
mahalli tapu dairesince hıfzolunur. Tarım -bakar-- 
lığmca, zabıt ve kroki Resmi Gazete ile yayın
lanır .

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan is
tihsal yerlerinin sınırları, Gıda- Tarını ve Hay 
vancılık Bakanlığı temsilcisinin başkanlığında 
Maliye Bakanlığı temsilcisi ile mahalli kadost
ro veya tapu memunu o yerin sulh hukuk hakimli - 
ğince tayin edilecek birisi araştırma müessese- 
lerinden ve ikisi Su Ürünleri istihsalinden a- 
lıyan üç bilirkişiden kurulu bir heyet marife
tiyle teamülen malum ve muayyen bulunan veya kı
ra mukavele veya şartnamelerinde gösterildiği 
veçhile dört nüsha zabıt ve kroki ile tesbit olu
nu:'. Bü zabıt ve krokilerin iki nüshası Gıda- Ta 
rım ve Hayvancılık, bir nüshası Maliye Bakanlık
larına verilir. Bir nüshası da mahalli tapu dai
resince hıfzolunur. Tarım Bakanlığınca, zabıt ve 
kroki. Resmi Gazete ile yayınlanır. •



Gerekçe :

2.ci Bent :

Esas Metin :

Teklif Edilen Derişiklik :

Gerekçe :

Madde 7- 
Esas Metin ;

a- Maliye Bakanlığının mahalli temsilci
sinin katılması tatbikatta hiçbir sakınca 
yaratmamakta ve gecikme önlenmektedir, 
b- Ticaret Bakanlığı sehven konmuştur.

Deniz dalyanları ile voli yerlerinin ve 
mansaplarm sınırlarının tesbitinde yuka
rıdaki heyete en vakm liman dairesi tem
silci, Devlet su işlerinin mülkiyet ve iş
letmesindeki yerlerde ise bu Genel Müdür
lük temsilcisi de katılır.

Denizlerde ve liman dairesi bulunan göller
deki sınır tesbit işlemlerinde en yekin 
liman dairesi temsilcisi, Devlet su işle
rinin mülkiyet ve işletmesindeki yerlerde 
ise bu Genel Müdürlük temsilcisi de katı
lır.
Denizler tümü itibariyle istihsal sahası 
sayılacağından, hudut tesbitinde ayırım 
yapılması mümkün görülmemekte; dalyan, vo 
li ve mansaplar dışında yapılacak hudut 
tesbitlerinde de aynı temsilcinin bulunma 
sı zorunluğu doğmaktadır.

Genel, katma ve özel bütçeli idareler ile 
Devletin ve kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan istih
sal yerlerinde akarsu bağlanması, burala
rın genişletilmesi, doldurulması, kurutul
ması kısmen veya tamamen şeklinin değişti
rilmesi gibi su ürünleri istihsalinde te
sir edebilecek teşebbüslerde önceden Tarım 
Bakanlığının mütalâası alınması lâzımdır.



Teklif Edilen Değişiklik

Gerekçe :

Madde 14. Son Bent 
Eaas »etin :

Genel, katma ve özel bütçeli daireler ile 
devletin ve kamu iktisadi teşebbüslerinin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan baraj 
dalyan, voli yerleri, göller, havuzlar, akar 
sular ve denizler, akarsu bağlanması, bura
ların genişletilmesi, doldurulması, kurutul
ması, kısmen veya tamamen şeklinin değişti
rilmesi ve herne surette olursa olsun bunlar 
ve benzeri yerlerin balıklandırılması, balık 
İsındırmak üzere çalışmalar yapılması, diğer 
su ürünlerinin yetiştirilmesi gibi su ürün
leri stoklarına ve istihsaline tesir edebilo— 
cek faaliyetlerde önceden Gıda- Tarım ve hay
vancılık Bakanlığından müsâade alınması mec
buridir.

Su Ürünlerine ait istihsal, yetiştirme ve ül
kemiz için en ekonomik türlerin te6biti v.b. 
görevlerin tümünü Bakanlığımız yürüttüğünden 
ülkemizdeki sularda, hakanlığımızla koordin&e- 
yon sağlanmadan balıklandırma yapılması varır
dan çok zarar tevlit edebileceğinden, bu de
ğişikliğin mutlaka yapılması gerekmektedir.

Bu hükümler özel sektörün yapacağı ve yaptı
racağı araştırmalara ve bunların gerçekleş
mesine mani olmaz.

Teklif edilen değişiklik : Bu hükümler özel sektörün yapacağı ve yapf
raöağı araştırmalara ve bunların gerçekleş
mesine mani olmaz. Ancak, yapılacak ve yap
tırılacak araştırmaların mahiyeti Gı-da- Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirilecek 
önceden müsaade alınması mecburidir.

Gerekçe Serbestçe araştırma yapılması su ürünlerinin 
stokları, nesillerinin korunması ve istihsali 
bakımından büyük sakıncalar doğurur»



Hadde İŞ. Son Bent :

Esas Hetin : Denizcilik Bankası da aynı esasa göre kredi
açabilir.

Teklif edilen derişiklik : Turizm ve Denizcilik Bankaları da aynı esa
sa göre kredi açabilirler.

Gerekçe : Turistik bölgelerde turistlerin beslenme so
runlarını halletmek için Turizm Bakanlığı da 
balıkçılara kredi vermek istemektedir.

Madde 17* ikinci bent :

Esas metin' i Kurulmuş ve kurulmakta olan balıkçı barınak
larına. ilave edilen üst yapı tesislerinden 
faydalanma hakkı kooparatif birliği veya ko- 
oratiflere süresi on yıldan az olmamak üzere 
Maliye Bakanlığınca 2409 sayılı kanun hüküm
lerine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya ve
rilir. İlan edilen 30 günlük süre içinde ko
operatiflerden talep vaki olmazsa 2490 sayı
lı kanun gereğince Maliye Bakanlığınca özel 
veya tüzel kişilere ihale edilir.

Teklif edilen değişiklik '•

Kurulmuş ve kurulmakta olan balıkçı barınak
ları ile bunlara ilave edilen üst yapı tesis 
lçrinden faydalanma hakkı kooperatif birliği 
veya kooperatiflere süresi 10 yıldan az ol

mamak üzere Maliye Bakanlığınca 2400 sayılı 
kanun hükümlerine tabi olmaksızın pazarlıkla 
kiraya verilir, ilân edilen 30 günlük süre 
içinde kooparatiflerden talep vaki olmazsa 
2490 sayılı kanun gereğince Maliye Bakanlı
ğınca özel veya tüzel kişilere ihale edilir^



Gerekçe ;

Madde 20. l.ci Bent : 

Esas Metin :

Teklif edilen değig İki i k.

Gerekçe :

Yapılan barınaklar- bazı illerde kum ve ben
zeri motorlarca işgal edilmekte, gerçek ga
yenin dışında kullanılmaktadır. Bunun kesin 
olarak önlenmesi gerekmektedir.

8u tîrünleri veya bunları istihlâk edenlerin 
veya kullananların sağlığına veyahut istih
sal vasıtalarına malzeme, teçhizat, alet ve
edevata zarar veren maddelerin içsulara ve 
denizlerdeki istihsal yerlerine veya civar
larına dökülmesi veya döküleceği şekilde te^ 
sisat yapılması yasaktır.

Su ürünleri veya bunları istihlâk edenlerin 
veya kullananların sağlığıma ‘veyahut istih
sal vasıtalarına malzeme, teçhizat, alet ve 
edevata zarar veren maddelerin iç sulara ve 
denizlere dökülmesi yasaktır. Bilimim sana
yii kuruluşları ile işyerleri de atık sula
rını zararsız hale getireçek tedbirleri al

mak ve tesisleri kurmakla yükümlüdürler. Za
rarlı maddelerle, atıkların nelea olduğu ve 
hangi ors ;da dönülebilecekleri bir yönetme
likle düzenlenir.

Madde hükmünde denizlerdeki istihsal yerle
rinden bahsedilmektedir.ki bugün açık deniz
ler dahi bir istihsal sahasıdır; Bu bak n 
yasağın bütün denizleri kapsaması gerekir. 
Gene mad/ -de boşaltılması (Döküleceği) şe
kilde tezisat yapılamayacağı hükmü; yaptı
rılması -görülen tasviye tesislerinin, bel
li oranı -daki maddeleri istihsal sahaları
na dökcV 'meleri bakımından değiştirilmesi 
ger ekme i- .-d ir.



Madde 23»
Eaas Metin; a)Sn Ürünleri istihsalinde kullanılan istih

sal vasıtalarının haiz olmaları gereken as
garî vasıf ve şartlar ile hanların kullan
ma usul ve esasları; 

b)Sağlık,memleket ekonomisi,seyrüsefer,teknik 
ilmi bakımlardan bölgeler,mevsimler,saman- 
ler Su Ürünleri cinsleri,çeşitleri,ağırlık, 
irilik,büyüklük gibi vasıfları ve istihsa
li yasak olan Su Ürünlerinden arız? olarak 
istihsal olunanların deniz veya iç sulara 
iadeleri veya bunlar için yapılacak sair 
muameleler tüzükle düzenlenir»
Su Ürünlerinden yapılacak insan gıdaları 
ile sanayide kullanılacak maddelerin ima
lât, standardizasyon, iç tüketim,ihracat ve 
bunların kontrol usulleri tüzükle düzenle
nir»

Teklif Edilen. Değişiklik: a)Su ürünleri istihsalinde kullanılan is
tihsal vasıtalarının haiz olmaları gereken 
asgari vasıf ve şartlar ile bunların kulla» 
ma usul ve esasları;
b)Sağlık,memleket,ekonomisi,seyrüsefer,tek
nik,ilmi bakımlardan bölgeler.mevsimler, 
zamanlar,Su Ürünleri cinsleri,çeşitleri, 
ağırlık,irilik,büyüklük gibi vasıfları iti
bariyle istihsali yasak olan su ürünleri 
ile bunlardan arızî olarak istihsal olunan
ların deniz veya içsulara iadeleri veya 
bunlar için yapılacak sair mu&melerier biı 
yönetmelikle düzenlenir.
Su Ürünlerinden yapılacak insan gıdaları 
ile sanayide kullanılacak maddelerin ima
lat, standardizasyon, iç tüketiıa ve ihraca
ta hazırlanma tekniği ile bunların kontrol 
usulleri bir yönetmelikle düzenlenir.



Gerekçe: B« maddedeki hükümle ülkemis balıkçılığının
korunması re av, alet, salaeme ve vasıtala- 
rx 'bakıaınâaa. devamlı değişliklikler ara 
ettiğinden, tüsükle tespiti mümkün oİsamak
tadır*

Madde 25« l.ei Bent;

Esas Metin:
Zamanlar» mevsimler, cins, nevi, çeşit, 
irilik, ağırlık, büyüklük, itibariyle istih
sali yasak olan gtt Ürünlerinin, yasağın de
vam ettiği müddet zarfında her ae suretle 
olursa olsun satışı, nakli, imalatta kul
lanılması yasaktır.

Teklif Bdilen Değişiklik;;
25.cü maddenin (b) fıkarıs hükmünce çıkı- 
rılacak yönetmelikle sağlık, memleket 
ekonomisi, seyrüsefer, teknik ve ilmi 
bakımlardan Bölgeler, samanlar, mevsimler, 
cineler, çeşitler, ağırlık, irilik, büyük
lük gibi vasıfları itibariyle istihsalin 
yasaklanan ya ürünlerinin yasağın devam 
ettiği, müddet zarfında keme suretle olur
sa olsun satışı, nakli, imalâtta kullanıl
ması yasaktır.
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Madde 26- 2.ci Bent:

Ssas Metin: Balıkhaneler Ticaret Bakanlığına Bağ
lıdır.

Teklif Edilen Değişiklik: Balıkhaneler Gıda-Tarım ve Hayvancı
lık Bakanlığına Bağlıdır.

Gerekçe: Balıkçılıkla ilgili Bütün işlemler Ba~ 
kanlıaızca yürütüldüğünden Ticaret 
Bakanlığın bn işi Bir türlü Benimseme- 
mektsdir. Bıteki» Bu güne kadar da 
tek Bir balıkhane ele alınmamıştır,.

4.cü Bent:

Esas Metin; Balıkhane yapı projeleri, sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının mütalâası 
alınarak Ticaret Bakanlığınca yapılır,

Teklif Edilen Değişiklik: Balıkhane yapı projeleri, Sağlık ve 
Sosyal Yardrua Bekarlığının mütalaası 
alınarak Gıda-Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığınca yapılır.
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın
ca idare edilen balıkhanelerde alına
cak ücretim miktarı satış Bedelinin 
% 5 İni gaçmemez.

Gerekçe; 2.ci Bentteki değişikliğe paralel ola
rak Bn değişikliğin otomatıkman yapıl
ması gerekir.



Hadde 27. ikinci Bent:

Balıkhanelerde satılması mecburi olan su 
ürünlerinin satış usul ve esasları, balık
hanelerde satılması mecburi olmayan as/s- 
ri miktarlar bir tüzükle düzenlenir.

Bsas Hetin :

I

Teklif Edilen Değişiklik = Balıkhanelerde satılması mecburi olan su
ürünlerinin satış, usul ve esasları, ba
lıkhanelerde satılması mecburi olmayan as 
gari miktarlar bir yönetmelikle düzenle
nir.

Gerekçe: Balıkhanelerdeki satış usul ve esasları
ile dışta satılacak asgari miktarların 
tüzükle düzenlenmesi, pratikte.büyük güç- 
lükler doğurmaktadır. Site :im üç yıldır 
bu tüzük çıkarılmamıştır.

Hadde 28. l.ci Bent: 

Bsas Hetin: Tarım Bakanlığı, su ürünleri müstahsille
ri ile su ürünleri ile iştigal eden ta
cir, sanayici ve esnaftan bu işlerine mü- 
taallik lüzumlu göreceği bilgileri ve 
belgeleri isteyebilir.

Teklif Bdilen Değişiklik: Gıda-Tarım ve Hayvancılık Eakanlığı gö
revli memurları vasıtasıyla -'azılı veya 
sözlü olarak, su ürünleri müstahsilleri 
ile su ürünleri ile iştigal eden tacir, 
sanayici ve esnaftan bu işlerine mütaal- 
lik lüzumlu göreceği bilgileri ve belge
leri isteyebilir.

Gerekçe; Görevin ' -elliği bakımından, tatbikatta
çikabile ak güçlükleri bertaraf etmek 
için, bu egişiklik öngörüldü.



Madde 29. l.ci Bent; 
Esas Metin:

Teklif Edilen Derişiklik:

Gerekçe:

Madde 30. 
Esas Metin:

Teklif Edilen Derişiklik:

Gerekçe:

Ticaret ve Tarım Bakanlıkları münhasıran 
ilmî ve teknik eiüd ve araştırmalar yapıl
mağı maksadiyle ve Su Ürünleri avcılığın
da kullanılması yasak vasıta ve usullerin 
muayyen yerlerde ve muayyen müddetle, bu 
hususta vazifeli ve salahiyetli kıldığı 
kimseler tarafından kullanılmasına müsa
ade edebilir.
Gıöa-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı münha
sıran ilmî ve teknik etüd ve araştırmalar 
yapılması maksadiyle ve Bu Ürünleri avcı
lığında kullanılması yasak vasıta ve usul
lerin muayyen yerlerde ve muayyen müddet
ler, bu hususta vazifeli ve salahiyetli 
kıldığı kimseler tarafından kullanılmasına 
müsaade edebilir.
Bu müsaadenin verilmesi için Ticaret Ba
kanlığı yapılan yazışmada,bu Bakanlıkça 
da belirtildiği gibi 14-.cü madde ile bü
tün araştırmalar ve Su Ürünleri Tüzüğünün 
tatbikatı Bakanlığımıza ait bulunduğuna 
göre, maddenin de bu şekilde değişmesi ncî 
maldir.

Bu Kanunun 14,16 ncı maddelerinde yazılı 
işlerin gerektirdiği giderleri karşılaman 
üzere her yıl Tarım Bakanlığı Bütçesine 
lüzumlu ödenek konulur.
Bu Kanunun 14 ve 16 neı maddeleri ile Su 
Ürünleri istihsalinin bir nizama bağlan
ması ve ekonomik türlerin yetiştirilmesi, 
İslah,adaptasyon çalışmaları gibi tüm hiz
metlerin gerektirdiği giderleri karşılasak 
üzere her yıl Gıda-Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı bütçesine lüzumlu ödenek konulur 
Su Ürünleri hizmetlerinin yürütülmesi ta
kımından maddenin bu şekilde değiştirilme
si gerekmektedir.



Kadde 56: Eu Ijanundaki ve bu kanuna müsteniden çıkarılan Büzük-
lerdeki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere aykırı hareket eden
lere verilecek cezalar aşağıda gösterilmiştir.

it

a)-l. üçüncü maddenin ikinci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi 
almadan su ürünleri istihsal edenler 7 nci fıkraya göre ruhsat tez
keresi almakla mükellef olmadıkları halde bu fıkradaki gaye ve maksat 
dışına su ürünleri istihsal edenler 6 ncı fıkra gereğince ruhsat tez
kerelerini yetkili mercilere vize ettirmeden fıkrada gösterilen yer
lerde su ürünleri istihsaleedenler İOOO liradan 5000 İiraya kadar.

2. üçüncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince gemileri için 
ruhsat tezkeresi almıyan gemi sahip veya donatanları 1000 liradan 
5000 liraya kadar.

5. Ruhsat tezkerelerini talep vukuunda ilgililere gösterni- 
yenler 500 liradan 2500 liraya kadar.

para cezası ile cezalandırılırlar. Suçun tekrarı tealinde 
1 aydan 5 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

b)-13 üncü madde gereğince Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğından müsaade almadan üretme havuzu kuranlar 5000 liradan 10000 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Gerekli niteliğe haiz olmıyan ve ıslâhı mümkün hulunmıyan 
tesislerin faaliyetleri men ve masrafları failine ait olmak üzere kal
dırılmasına karar verilir.

c)- 19. uncu maddedeki yasaklara göl ve akarsularda riayet et- 
miyenler 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile birlikte 1000 lira
dan 5000 liraya kadar ağır para cezası ile

19 uncu maddedeki yasaklara denizlerde riayet etmiyenler bir 
yıldan 2 yıla kadar hapis cezası ile Dirlikte 10000 liradan 2000 
liraya Kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

d)-20 nci maddeye göre çıkarılan tüzükteki yasak ve tahditler
le mükellefiyetlere riayet etmiyenler 1000 liradan 5000 liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Suç fabrika, imalâthane ve ateiye gibi tesis sahipleri tara
fından işlenildiği takdirde 1000' liı .dan 50000 liraya kadar ağır 
para cezası hükmoluuur. Bu gibil-rin maliyetleri senedilmekle bera
ber masrafları Kendilerine ait o, ‘ak zere tesislerinin zarar verim- 
yecek hale getirilmesine karar vxii ; ,



e)- 21 insi Haddenin birinci bendindeki suçu işliyen =anıs 
lar 3 seneden 5 3eaeye kadar hapis cezası ile cezalandırılır ve is
tihsal ettikleri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan 
istihsal vasıtaları zapt ve müsaadene olunur.

Su ürünleri istihsalinde 19 uncu maddedeki yarılı maddelerin 
penilerde bulunması yahut»

27 inci madde gere “'ince hazırlanacak tüzüğe ayrın hareket 
edilmesi halinde verilecek hapis cezası bir yıldan aşağı olamaz.

i)- 22 nci maddeye aykırı hareket edenler 520 liradan 5000 li
raya kadar ahır para cezası ile cezalandırılır. Bu gibilerin faali- 
yetleri men edilmekle beraber masrafları kendilerine ait olmak üze
re manilerinin zarar veraiyecek hale getirilmelerine karar verilir,

g)- 23 üncü maddenin (a) benline göre çıkarılan tüzüğe aylan 
hareket edenler 1000 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. V e suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur, 
üerne maksatla olursa olsun O.T. veli. Bakanlığının müsaadesi alın
madan damızlık balık, yavru ve yumurta satışı ve nakledenler 1 sene
den 3 seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılarak 5000 liradan 
10000 liraya kadar ağır para cezası uygulanır. Suç unsurları zapt 
ve müsadere edilir.

Aynı maddenin (o) bendine göre çıkarılan tüzüğe aykırı hareket 
edenlere 1000 liradan 10090 liraya kadar ağır para cezası verilir, 
ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Bu kabil su ürün
lerini bilerek satanlar, nakledenler veya bunları imalatında kulla
nanlara 1000 liradan 5000 liraya kadar ağır para cezası verilir ve 
ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve. müsadere edilerek suç işliyen 
bu kimselere 5 ay ile 2 seneye kadar hapis cezası verilir.

h ) - 24 ncü maddenin (a),(b)»(c),(d), fıkraları ile bu maddeye 
ait tüzükteki dip trola müteallik yasak ve tahditlere ve mükellefi
yetlere aykırı hareket edenler 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası 
ile birlikte 10000 liradan 50000 liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır ve istihsal olunan su ürünleri zapt ve müsadere olu
nur .

Tekerrürü halinde 2 misli ceza hükmolunur ve suç konusu su 
ürünlerinin istihsalinde kullanılan istihsal vasıtalarının tamamı 
zapt ve müsadere edilir.



i liselerde ve n yu --i'.: ve mevsim .• :.i * re
'i .hrı dörı: vaya toplanıp boldaya alınmış durumda ı üt '■si
lenlerle yoz arü'l ıklan tayin o konan aspari ölç 111 erden Icüçü:: ; it 
trollü ayların.: m nnyıe ilursn olsun ye silerinse bıılrnsur;
lar l" i'ukarıâa’vı fıkra—. pire cezanlandırılır.

Orta su trolmn vey 3 kanbine trolü dir. t ola:-’’: kullnı: n
lar h ükmüa vukariski bir ve 2 inci fıkralarla sılı cezalar 
verilir.

■il.1- üncü nıûiedeki vasri:fara ve tahditlere iyi: iri olars-.. is
tihsal edilmiş su ürünlerini çatanlar, nakledenler veya omları 
Iralatınca kullananlara 5000 liradan 10C00 liraca kadar rho -ara 
cezası hükmolfljtrıaklşt beraber ; aydan 6 am kadar cm alandır ılır. 
Ayrıca suç konusu nu ürünleride zapt ve müsadere edilir.

i)-- 25 inci madde ile satışı, nakli ve imalâtta k-lls.Liılnn- 
sı ussak ’ edilen su ürünlerini a canlar, nakledenler veya, imalatta 
■mılımanlar ‘.arkında 1000 lira-an 5000 liraya kadar alır pıra 
cezası ile beraber 5 a “d an 6 sn kadar hanin cezası aüknolrr >>r s 
ayrıca suç konusu su ürünleri de za; t ve müsadere edilir.

j)- 27 inci maddedeki balıkhane dışında satış yama yasa- 
*pırım riayet etmiyenler 500 liradan 2530 liraya kadar wir sara 

cezası ile cezaLuıdırılır ve suç konusu su ürünleri zapt ve riis -- 
dere- olunur, bııçun tekrarında iki misli ceza verilir.

k)$ 28 inci madde pere ince lı la-rarım ve mar.vancılık Sakar
lı; ı tarafından istetilen biİyiyi v-erimyenler veya yanlın bil i
verenler 1000 li.mdan 5000 liraya ' adar ayır yara cezası ile
cezalandırılır.



Madde 37.

Madde 38 
Esas Metin:

Teklif Edilen

Madde 39.

Bu madde hükmünce kararlaştırılan terih çok 
gerilerde kaldığından maddenin tamamen kal
dırılması veya yalnızca 19 ve 24. maddeler 
şeklinde değiştirilmesi gerekir.

Bu Kanunun 7»8,9,10 ve 22 nci maddelerinde 
öngörülen hususlarda 6200 sayılı Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü Vazife ve selâhiyet- 
leri hakkmdaki ^anuunda Devlet Su İşlerine 
tanınan haklar ve yetkiler bakidir.

Değişiklik: 6200 Sayılı DÎS. Genel Müdürlüğü Vazife
ve Salâhiyetleri hakkındaki Kanun tetkik 
edildiğinde, görülecektir ki 1380 sayılı ka
nunun zikredilen maddeleri ile çelişkili bir 
durum yoktur. Ve 7,8,9».0 ve 22. maddelerde 
hükme bağlanan hususlar Su Ürünlerinin korun
maları ve nesillerinin idamesi bakımından, 
mutlak lüzumlu hükümler olduğuna göre; ülke 
mizdeki içsuların büyük çoğunluğunda faali 
yet gösteren DSİ. nin bu hükümleri tatbik 
edip etmemekte serbest bırakılması gibi bu 
durumun yaratılması hiçbir surette düşünüle
mez. Kaldı ki Su Ürünlerinin yeniden yetiş
tirilmesi bakımından da faaliyet gösteren 
DSİ. nin dahi bu maddenin yürürlükte kalma
sında yarar göreceği düşünülemez. Bu bakım
dan pratikte hiçbir yararı bulunmıyan bu 
maddenin tümü ile ve mutlak surette kaldırıl
ması gerekir.
Bu madde metninin birinci fıkarısının 5887 
sayılı harçlar Kanununun lO.ncu eatvelin 
57*no,sundan sonraki kısmına aşağıdaki para
graf ilave edilmiştir. " 3025 sayılı(Van 
Gölü İşletmesine ait)Kanunun 4/B Maddesi, 
Orman Bakanlığı kuruluş ve Teşkilat Kanunu
nun ilgili maddesi yirürlükten kaldırılmış
tır. "



P. Tesis, Donatım ve Ulaşım :

IV.'ncü Beş Yıllık Kalkınma Plaı—-a Tesis, Dona
tım ve Ulaşım Su Ürünleri sektörü içinde ir. yer işgal et
mektedir. Konuyu 3 alt grupta incelemek gerekmektedir.

1. Balıkçı Barınakları, Limanlar ve Balık Hailesi,

2. Balıkçı Av Araç ve Gereçleri,

3. Ulaşım.

1. BALIKÇI BARINIKLARI, LİMANLAR VE BALIKÇI HALLERİ

Bugüne kadar bir çok balıkçı barınakları yapılmış 
ve yapılmasına devam edilmektedir. Ekli Tablo 1966 yılından 
1975 yılına kadar yapılmış ve yapılmakta olan balıkçı barınak
larının durumlarını göstermektedir.

Balıkçılığımızın inkişafı denizlerimizin bu günkü 
servet ve bereketlerinden daha iyi bir şekilde faydalanılması 
üretimin arttırılması, 7130 km yi bulan kıyılarınızda avlanma 
sahalarının gelişmesi bu zahmetli meslekte çalışan vatandaşla
rın can ve mal emniyetini sağlamakla kabildir.



TÜRKİYE'DE YAPILMIŞ VE YAPILMAKTA OLAK BALIKÇI 
BARINAKLARININ DAĞILIMINI GÖSTEREN TABLO

tesisin adi ILI
Kopa Limanı balıkçı 
rıhtımı
Söğütli mahallesi kü
çük barınma yeri
Bozukkale mahallesi 
küçük barınma yeri
İşlampaşa mahallesi 
küçük barınma yeri
Gülbahar mahallesi 
küçük barınma yeri
Rize Balıkçı limanı
İyilere balıkçı bar.
Yeniay balıkçı bar.
Trabzon limanı balık
çı rıhtımı
İnçir limanı balıkçı 
barınağı
Görele balıkçı barın.
Giresun Limanı
Kışlaönü balıkçı bar.
Fatsa balıkçı limanı
Samsun limanı balıkçı 
rıhtımı
Yakakent balıkçı bar. 
Sinop balıkçı barınağı 
Abana balıkçı limanı 
İnebulu limanı 
Şile balıkçı limanı

Artvin
İLÇESİ DÜŞÜNCELER

Rize
Rize

Rize

Rize

Rize
Rize

Kopa

Merkez
Merkez

Merkez

Merkez

Merkez
Merkez

Elektrik ve su tesi
satı inşa halindedir.
T.C.K. tarafından 
inşa edilmiştir.

Trabzon Sürmene Tevsi edilmektedir.
Trabzon Merkez İnşa halindedir.

Trabzon Vakfıkebir

Giresun Görele İnşa halindedir.
Giresun Merkez
Ordu perşembe
Ordu Patsa
Samsun Merkez İnşa halindedir.

Samsun Alacam Tevsi edilmektedir.
Sinop Merkez
Kastamonu Abana İnşa halindedir.
Kastamonu İnebolu
İstanbul Şile Elektrik ve su tesisa

tı inşa halindedir.
İğmeada balıkçı limanı K.eli Dsnirköy



TESİSİN ADI İLİ İLÇESİ DÜŞÜNCELER

Rumelifeneri balıkçı 
limanı

İstanbul Sarıyer Elektrik ve su tesi
satı inşa halindedir

Kamkapı balıkçı bar. İstanbul Bakırköy M II II

Tekirdağ balıkçı bar. Tekirdağ Merkez

Karadeniz Ereğli 
balıkçı barınağı

Zonguldak Ereğli

Hasköy balıkçı bar. Tekirdağ Hasköy Yapılmakta olanlar

Şarköy balıkçı bar. Tekirdağ Şarköy N M

Kefken balıkçı bar. İzmit Kefken II II

Poyrazköy Balıkçı bar. İstanbul Beykoz N II

Karamürsel (Ereğli) 
balıkçı barınağı

İzmit Karamürsel II II

Amasra balıkçı bar. Zonguldak Amasra II II

Agva Balıkçı barınağı İstanbul Agva w n

Karaburun balıkçı bar. İstanbul Kemerburgaz n II

Mimar Sinan balıkçı 
barınağı

İstanbul II II

Sil.ivri barınağı İstanbul II M

Gemlik barınağı Gemlik İnşa halindedir.

Dutliman köyü barınağı Dutliman İnşası tamamlanmış

Erdek Tatlısu K.bar. Erdek II II

Erdek karşıyaka K.bar. Erdek İnşa halinde

Erdek çakır köyü bar. Erdek M II

Erdek Şahinburgaz 
K. barınağı

Erdek İnşası tamamlanmış

Erdek barınağı Erdek W II

Yiğitler köyü barınağı Yiğitler II II

Marmara adası barınağı M n

Marmara adası Aşmalı 
köyü barınağı

Aşmalı M II

Marmara Adası Saraylar 
köyü barınağı

Saraylar M II
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TESİSİN ADI___________

Karabiğa barınağı

Lapseki Şevketiye 
köyü barınağı

Çanakkale koltuk bar.

Bozcaada barınağı

Gökçeada barınağı

Gökçeada kaleköy bar.

Eceabat barınağı

Çanakkale Kilitbahir 
köyü barınağı

Çanakkale seddülbahir 
köyü barınağı

Çanakkale An burun 
mevkii barınağı

Gelibolu küçük 
mürakip barınağı

Finike balıkçı bar.

Kalkan bannma yeri 

Karaduvar bal. bar. 

Dikili bannma y.inş.

Güzelbahçe bar. yeri

Urla bannma yeri

Kaynarpınar bar.yeri

Karaburun bar.yeri

Dalyanköy barınma y. 
Kuşadası bannma yeri 
Karatoprak bar.yeri 
Gerince bannma yeri

Yalıkavak bar. yeri 
Bozburun barınma yeri 
Palamutbükü bar.yeri 
Akköy bannma yeri

İLİ______  İLÇESİ

Karabiga

Lapseki

Çanakkale

Bozcaada

Gökçeada

Gökçeada

Eceabat

Çanakkale

Çanakkale

Çanakkale

Gelibolu

Antalya Finike

Antalya Kaş

Mersin K.duvar

İzmir Dikili

İzmir

İzmir Urla

İzmir K.burun

İzmir K.burun

İzmir Çeşme
Aydın Kuşadası
Muğla Bodrum
Muğla Datça

Muğla Bodrum
Muğla Marmaris
Muğla Datça
Aydın Söke

DÜŞÜNCELER__________

İnşa halinde 

İnşa halinde

İnşası tamamlanmış 

İnşa halinde 

İnşası tamamlanmış 

İnşası tamamlanmış
II II

II II

II II

İnşa halinde

İnşası tamamlanmış

Elektrik ve su tesisa
tı inşa halindedir.

Yapılmakta olanlar
II II

Elektrik tesisatı in
şa halinde

II II II

H II II

II II II

M II II

II II II

II II II

II II II

II II II

Yapılmakta olanlar
II II

II II

w ıı



Balıkhane ve balık pazarları balıkçı müstahsilin kazanç 
yönünü, güvenliğini, istihsalini, müstehlikin talep arzusunu 
tayin eden yerlerdir.

Yurdumuzdaki Su Ürünleri satış yerleri iki grup altında 
incelenmiştir. x .

a- Organize edilmemiş satış yerleri,
b- Organize edilmiş satış yerleri,
a- Organize edilmemiş yerlerdeki satış iskelede, deniz

kenarlarında, mahalli pazarlarda, meydanlarda sergi üzerinde 
veya seyyar arabalar içinde yapılan satışı ifade eder. Satı
lan balık az miktarda olup taze tüketilmek üzere parekende 
olarak tüketiciye sunulur. Yurdumuz Su Ürünleri Üretiminin 
1/4 ü bu şekilde satılmaktadır. Sahil yerleşim merkezlerinde 
yapılan araştırmalarda 126.011 ton olan Su Ürünleri üretimi
nin İ° 21.3'nün organize edilmemiş yerlerde satıldığı tesbit 
edilmiştir. (Tablo 1) Özellikle balıkhanelerin olmadığı ve 
değerlendirme tesislerinin yer almadığı ilçelerde Su Ürünle
rinin büyük çoğunluğu düzensiz bir şekilde pazarlanmaktadır.

b- Balıkhaneler, satış mağzalan (Şahıs, şirket, koo
peratif ve birliklerin) organize edilmiş satış yerleridir. 
Araştırmada Su Ürünleri işleme tesislerine yapılan satışta 
organize edilmiş 3atış olarak değerlendirilmiştir. (Tablo 1) 
den kıyı ilçelerimizdeki organize satış detaylı olarak göste
rilmiştir. Tablodan görüleceği üzere ilçeler toplam Su Ürün
leri üretiminin i» 33.8'i balıkhanelerde, # 10.6'sı satış

* : Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Gn.Md.
Yayın No:3, 1973 yılında Türkiyede Su Ürünlerinin Muha
faza, İşleme ve Pazarlama Olanakları, Sorunlar ve Ted
birlerinin Araştırılması.
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SO ÜRÜNLBRİ SATIŞI TABLO i 1 *

İu.1 I— *' I İlkede üreti Oryanize Sdilme- Organize Edilmiş Yerlerdeki Satış tlçe dışına Gönderi
len Su Ürün
le ri i-iktarı

niş ferlerdeki
satış

Balıkhaneler
de

Satış ma 
larında

jaza-Değerlendir
me Te'»isleri

len

lon
Miktar
i'on M_____

Miktar
Ton %

Miktar
Ton <■/ Miktar

Ton MiktarTon şiA..L7L; --opa 14.513 5.370 41 1.432 _ _ 359 2,5 6.657 46,5Arhavi 2.600 1.320 70 1.585 10 312 12 78 5 590 15- L •'merkez 15.550 792 5 100 5 9.510 60 1.585 10 2.378 19-■'m iıklı 2.0D5 1.103 55 1.192 75 - - 301 15 501 25I azar 1.5'0 SO 5 10.224 50 - - 80 5 238 15
Merkez 20.4-4-7 2.044 10 _ _ _ _ 5.111 25 3.068 15-**:^~abat 600 520 65 260 40 120 15 3° 4 128 16Vakfıkebir 350 130 20 405 50 - 163 25 97 15

O.-JjJ Merkez 810 31 10 4.794 25 - _ 243 30 Sİ 10-atsa 19.175 575 3 159 50 192 11 2.109 11 11.505 60Jnye 525 240 46 16.800 70 - - 15 3 109 21
S/l* JL w.< .Merkez 24.000 • 5-760 24 - - _ _ 960 4 460 2Alaçam 4.041 5.235 30 - - 202 5 404 5 202 5Laf ra 244 147 60 547 25 85 35 - 12 5
SİMJF Mer:ez 2.120 1.330 63 _ - 44 2 _ _ 219 10*yancık SO 72 90 - - S 10 - - - -
KA3TMÜIW inebolu 1.127 676 60 _ _ 169 15 _ _ 282 25.tbana .31 77 95 133 70 4 5 - - -
ZOKCHLDAK Merkez - .197 29 15 124 75 20 10 _ _ 10 5-artın 1.232 65 5 16 65 - - _ _ 246 20-.jCiu-uı.Merkez 24 1 4 - — — _ _ _ 7 29Kandıra 56 11 20 1.404 90 - - - - 45 30
■lSTALE JLMerkez 1.5-30 73 5 1.091 20 _ _ 78 5 _ _

Sarıyer 5.453 546 10 24 10 1.637 30 2.1S3 40
TEKİEDA*

Silivri 239 12 5 125 10 _ _ _ 203 S5Merkez 1.250 125 10 195 77 - - - _ 1.000 80
ÇANAKKAIE . .erkez 251 5 1 179 30 - - 50 20 5 2Jelioolu 537 - - 33 13 - - 294 50 177 20
B.KES İR Eveabat 254 8 3 403 40 - _ 102 40 111 44-rdek 1.019 51 5 123 65 - - 556 35 204 20Ayvalık 190 15 8 192 90 _ _ 21 10 _

Bandırma 213 - 14 10 _ _ 122 35bulsa Mudanya 145 7 5 4 53 - _ _ _ 1 14
aL.IİE Loca 7 2 26 11 70 - _ _ _ 5 20yeşrae 16 1 5 12 60 1 5 _ _ 2 10A* Dil' 11u adası 20 6 50 - - 187 25 _ _ 149 20. İL -LA Bodrum 743 1 410 55 - - - - _ 10 40rethi . 11 -S - - 4 15 _ _ _ _

Merkez 515 i 590 60 - - 206 40 - - 10 25kinike 33 23 30 - - 5 15 - _ _
Aldn;-a ^54 27 30 50 20 7 20 _ _ 50 20i *-!; Merkez 252 114 45 - - 33 15 _ _ 12 5Silifke 255 J\2 55 133 15 141 60 _ _ _
İskenderun 91?____ 40 - - 414 95 _ _ _ _

ÎJ ~Ai. .2i.oli 2J.900 2: «J 42.579 35.0 15.-03 lû. , 1 9. A kü.HHF,
* : G.T.H.B. Su Ürünleri Gn. Ud. Yayın No: 3
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mağzalarında pazarlanmaktadır. Değerlendirme tesislerine sa
tılan Su Ürünleri, üretimin $ 9.8'ini teşkil etmektedir. Şu 
halde üretimin $ 53.4'ü organize edilmiş yerlerde satılmak
tadır. Tablo'da avlandığı üretim bölgesinde pazar1anmayıp 
ilçe dışına gönderilen balık miktarında gösterilmiştir. İlçe 
üretimlerinin ortalama $ 25'i ilçe içinde tüketilmeyip dışarı 
gönderilmektedir.

Satış mağazaları balıkların günlük, taze olarak satıldı
ğı küÇük dükkanlardır. Gıda ürünleri yanında, işlenmiş Su 
Ürünleri (konserve, tuzlama v.b.) satan gıda pazarlan, bak
kaliyeler satış mağazaları kapsamına alınmamıştır. Su Ürünle
ri kooperatiflerinin bulunduğu bazı ilçelerde kooperatif üre
timi kiralanan veya kooperatife ait olan satış mağazalarında 
pazarlanmaktadır.

Organize edilmiş satış yerlerinde balıkhaneler Su Ürünle
ri pazarlanmasında önemli rol oynamaları nedeniyle aşağıda 
görüleceği gibi daha detaylı incelenmiştir.

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda; su mahsûllerinin açık 
artırma ile satışının yapıldığı, muhafaza edildiği ve Bihhi 
kontrolünün sağlandığı yerler olarak tarif edilen balıkhane
ler, yurdumuzda gerek kapasiteleri itibariyle, gerekse satış 
ve muhafaza imkanlarıyle ihtiyaca cevap vermekten uzaktır.
Su Ürünleri pazarlanmasmda satış yeri olarak büyük rol oyna
yan balıkhanelerde ülkemiz Su Ürünleri üretiminin ancak # 
30-40’nın satışı mümkün olabilmektedir. *

* : a.g.e.



Yurdumuzun kıyı bölgelerinde bulunan 43 balıkhane ince
lenmiştir. 43 balıkhaneden ancak 17'si kapasite itibariyle ye
terli durumdadır. # 65'i yapıları ve mevcut imkanlariyle ihti
yacı karşılıyamamaktadır. Balıkhanelerin hemen hemen hepsi Be
lediyelere aittir. Bunun yanında kooperatif ve birliklere, 
özel şahıs ve şirketlere ait olanlarıda mevcuttur.

Tesbit edilen balıkhanenin 18 Karadeniz, 15 Marmara, 7 
Ege, 3 adeti de Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır. Modern inşa
at tekniğinden ve hijyenik şartlardan yoksun olan balıkhane
lerin büyük çoğunluğu eski yapılıdır. Ve dar sahalarda inşa 
edilmiştir. 43 balıkhanenin toplam satıcı adedi 1517 kişidir. 
Ancak bu rakkama dükkan sahibi, yerli satıcıları, komisyoncu
lar dahil olduğu gibi yer sahibi olmayıp sadece balığın gün
lük satışını yapmaya gelip giden seyyar satıcılarda dahildir. 
(Tablo 2) incelenecek olursa sadece 6 balıkhanenin soğuk hava 
deposuna sahip olduğu görülür. Bu soğuk hava depolan da yeter 
kapasitede değildir. Mevcut balıkhanelerin # 86,3 nün soğuk 
muhafaza olanaklarından yoksun olması, balığın balıkhaneye 
girer girmez satışını zorunlu kılmakta, satışı yapılmıyan 
balıklar bozularak atılmaktadır. Balıkhanelerdeki zayiat 
İ° 5 civanndadır. Balıkhanelerde satış, Belediyece görevlen
dirilen memur veya memurların nezaretinde yapılmaktadır. Araş
tırma sırasında balıkhanelerin $ 70 şinde defter tutulduğu, 
satış kayıtlarının yapıldığı görülmüştür. Balıkhanelerin bü
yük çoğunluğunda satış komisyoncunun tekelinde cereyan etmek
tedir. Üretimci çok nadir olarak doğrudan doğruya satışa gir
mektedir. Özellikle İstanbul-îzmir, Samsun gibi büyük tüketim 
merkezlerinin balıkhanelerinde yerli satıcı (dükkan sahibi) 
olarak yer alan komisyoncular, satıştan büyük kazançlar sağla
maktadırlar. Üreticiler avladıkları balıkları balıkhanede an
laştıkları komisyoncuya göndermekte, satışı yapan komisyoncu



satış tutarının $ 6-10'nunu kendi payı olarak almaktadır. Bu

rada dikkat edilecek husus ’fo 6-10'un masraf düşülmeden veril

mesidir. Bundan dolayı komisyoncu payı oldukça yüksektir.

TABLO : 2
x

Sahil Balıkhanelerinin Bölgelere Dağılımı

Bölgeler Adet
Satıcı

Adedi

Soğuk Hava 
Deposuna Sa
hip Olanlar

Kayıt
Yapanlar

İhtiyacı 
Karşılyan
lar

Karadeniz 18 596 — 8 7

Marmara 15 776 3 14 6

Eğe 7 294 3 7 3

Akdeniz 3 51 - 2 1

TOPLAM 43 1157 6 31 17

Belediyelerce satıştan alınan rüsum 1380 sayılı Su Ürün

leri Kanunu ile azami İ° 5 olarak belirlendiği halde bir çok 

balıkhanelerde bunun üzerine çıkıldığı tesbit edilmiştir. Ba

lıkhane olmayan ancak Belediyece satışı için belirlenen ve bir 

belediye memurunun nezaretinde satışın yapıldığı yerlerde de 

rüsum olarak verilen ücret bazı yörelerde $ 5'in üzerindedir. 

(Tablo 3) önemli sahil ilçelerinde Su Ürünleri satışından alı

nan vergileri göstermektedir. Görülüyorki bu vergi oranı İ°

2,5 - 17 arasında değişmektedir. Büyük balıkhanelerde komis

yoncu payının dışında telefon telgraf gideri askeriyeye yar

dım, hastanelere yardım v.b. şeklinde çeşitli kesintiler söz 

konusu olmakta ve kesintiler toplam satış tutarının # 15-25'i 

arasında değişmektedir. x

x : a . g . e .



2- BALIKÇI AV ARAÇ VE GEREÇLERİ :

Su Ürünleri Müstahsillerinin kullandıkları araç ve 
gereçleri üç grupta toplamak mümkündür

a. Balıkçı Gemileri
b. Ağalar
c. Diğer Av Vasıtaları

a. Gemiler; motorlu ve motorsuz olmak üzere iki
ye ayrılmaktadır. Balıkçı gemileri umumiyetle 18-20 mt. boyun
da olup, motorların beygir güçleri ise 20-200 arasındadır. Bu 
tekneler yurt dışından ithal edilmeyip tamamen yerli imalattır. 
Birim fiyatları 3.000 - 45.000 arasında değişmektedir

b. Amaçlarına göre istihsalde kullanılan ağaları 
beş grupta toplamak mümkündür. x

1- Çevirme ağları : Gırgır, Veli, Alamana
2- Sürütme ağları : Iğrıp, Trol (dip), Man

yat v.s.
3- Dip ağları : Palamak, Kefal, Barbunya,

tekir, Kalkan, Molozma vs
4- Salma, Uzatma ağları
5- Sİ ağlan (Serpme v.s.)

* : a.g.e.
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TABTO: 3

SU ÜRÜNLERİ SATIŞINDAN ALINAN VERGİLER

İLİ İLÇESİ Rüsum Vergi Damga Resmi Hamaliye
Tellaliye

Diğer Toplam

ARTVİN Arhavi 10 - - - 10
Hopa 3 5 2 - - 10

RİZE Merkez 6 2 2 - 10
Pmdıklı 5 - 2,5 - 7,5

TRABZON• Merkez 5 - 2,5 - 7,5
Akçaabat 5 - - - 5
Vakfıkebir 7,5 ■ - - - 7,5

GİRESUN Merkez 3,30 - - - - 3,30
Bulancak 7 - - - - 7
Eynesil 8 - - - - fi

, ORDU Merkez 6 - 4 2,5 - 12,5
Ünye 5 - - - - 5
Fatsa 7 - - 0,25 - 7,25

SAMSUN Merkez 9 - - - - 9
SİNOP Merkez 2,5 - - - - 2,5
ZONGULDAK Ereğli 5 - - - - 5
KOCAELİ Merkez 3,5 - - 2,5 - 6
İSTANBUL Merkez 6 6 - - 5 17

Sarıyer 6 - - 0,5 - 6,5
Silivri 6 - - - - 6

TEKİRDAĞ Merkez 6 - - - - 6
ÇANAKKALE Merkez 3 - - 2 - 5

Bozaada 5 - - - - 5
Gelibolu 7,5 - - 2,5 - 10

BALIKESİR Bandırma 4 - - 2 1 7
Ayvalık 6 - - 2,5 - 8,5
Erdek 5 - - 5 - 10

BuRSA Mudanya 3 - - - - 3
İZMİR Merkez 4 - - - - 4

Çeşme 5 - - - - 5
AYDIN Foça 4 - - 2 4 10

Kuşadası 5 - - - - 5
özel şahıslara ait balıkhanelerde vergi alınmıyor. Balıkhane

sahibi yıl sonunda kazanç vergisi olarak maliye'ye ödeme yapıyor. *

* : G.T.H.B. Su Ürünleri Gn. Md. Yayın No: 3



c. Diğer av vasıtaları; olta, çapan, parakete, 
sepet, zıpkın, tüfek pinter v.s. (Tablo 4)'te Su Ürünleri 
istihsalinde kullanılan araç ve gereçlerin miktaları (adet) 
birim fiyatları ile dayanma sureleri gösterilmiştir. Araç ve 
gereçlerin büyük bir kısmı memleketimizde imal edilmekte 
olup, motor, araştırma vasıtaları ve bazı hallerde de naylon 
ip ve ağlar ithal edilmektedir. *

* Ülkemizde balıkçı gemileri genellikle ağaçtan ya
pılmışlardır. Büyük çoğunluğu motorlu olan balıkçı gemileri
nin tamamına yakını yerli yapıdır. Bölgelere göre değişik tip
te olurlar. Çoğunluğu kullanışsız olun, bu husus gelişen av 
yöntemelerine uygunluğuna azaİtmaktarır. Cemiler genellikle 
gereğinden daha güçlü motorlarla donatılmışlardır. En uygunu 
25 m. uzunluğunda tahta ve çelikten yapılmış olanlardır. 1971 
yılında, bu tipte 25 adet inşa ettirilmiş olun halen çalışmak
tadır. Türkiye balıkçı gemileri genel olarak küçüktür. Toplam 
9242 adet balıkçı gemisi mevcut olun bunun 1236'sı motorsuz 
(Kayık-Sandal) takriben 6000'den fazlası 10 m. uzunluğun al
tında ve 20 B.G.'den daha küçük motorla donatılmıştır. Bu ge
milerin 8006 adedi motorludur. Yine 1972 yılı istatistikleri
ne göre 73.600 adet muhtelif balık ağı ve 842.818 adette di
ğer av vasıtaları mevcuttur. Motorlu balıkçı gemilerinin 
30'u balık bulucu cihaz ile donatılmıştır. Gemilerde denizci
lik aracı olarak sadece balıkçı pusulası bulunur. Radar ve 
direction finder (yön bulucu) Pompa hidrostal balıkçılar tara
fından kullanılmaktadı. Gırgır gemilerinin ancak ̂  10'u Power- 
Blach ile donatılmıştır.

* : a.g.e.



BÖLGELERE VE TONAJLARINA GÖRE BALIK AV GEMİLERİNİN 
MİKTARI (1972)

TONAJI (Kgr.) TOPLAM KARADENİZ MARMARA EGE AKDENİZ

TOTAL 6267 2605 2393 961 408
100-499 371 212 75 24 60
500-999 4730 1921 1808 700 301

1000-4999 566 216 229 102 19
5000-9999 179 50 99 17 13

10'.000-17.999 219 101 98 10 10
18.000-49.999 183 97 74 7 5
50.000- - 19 8 10 1 -

Balıkçı tekneleri özellikleri itibariyle üç tipe ayrılır

Taka tipi balıkçı gemileri 
Çektirme tipi balıkçı gemileri 
Alametre tipi balıkçı gemileri

Balık av gemilerinin bölgelere, motorlu ve motorsuz 
oluşlarına göre dağılımı

BÖLGELER 1 9 7 0  1 9 7 1
KARADENİZ 2.771 2.505
- Motorlular 2.558 2.316
- Motorsuzlar 213 189
MARMARA 2.404 2.393
- Motorlular 2.168 2.165
- Motorsuzlar 236 228
EGE DENİZİ 820 916
- Motorlular 749 886
- Motorsuzlar 71 75
AKDENİZ 
- Motorlular il m
- Motorsuzlar 100 60
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TABLO : 4 ' J

Su ur'LKTjİjRxKj.Li Üİc^uK Viî iv/l-:vlîl'iASJ-iiCti KüLL.iIsZLjhİ;
VE uERLyL: K (1972 yılı)

Haç

ARAÇ VE GEREÇ NEVİ ADET iıIALAT VEYA 
-İ.THaL

ORTALA! 1AB..Rİİ1 
ElATi(TL)

ORTALAMA DATAK- 
MA SERESİ (YIL)

-BALIKÇI GEMİLERİ 
-Motorlu (çeşitli 8006
büyüklükte)

- Motorsuz (kayık 1236
sandal)
AĞLAR
- Çevirme ağları
- Gırgır 382
- Voli 1913
- Alamana 324 
-Sürütme ağları
-Iğrıp 1815
-Trol (dip) 303
-Manyat 394
- Diğer sürütme 164 
ağları

-Dip ağları
-Palamut Ağı 164
-Kefal ağı 131
-Barbun ağı 784
-Tekir ağı 190
-Kalkan ağı 579
-Malozma ağı 433
-Diğer dip ağları 6493
-Salma-uzatma ağları 17 946 
-El ağları (serpme) 17133
-Diğer ağlar 24472Do.GER AV VASI
TALARI_______

-olta 770.035-Çapari 4.213
-Parakete 19.992
-Sepet 22.900-Zıpkın 463
-Tüfek 550-Pinter 23.532
“Diğerleri 1.033

Yerli(motor- 
ları ithal)

Yerli- ithal 
Yerli- ithal 
Yerli-ithal

Yerli-ithal
Yerli-ithal
Yerli-ithal

Yerli
Yerli
yerli
yerli
yerli
yerli
yerli
yerli
yerli

yerli

45.000

3.000

290.000
40.000
160.000

62.000
90.000
12.500

24.000
30.000 
22.500 
15.000 
16.000 
16.500

6.400
1.500

8
70450
10
755000
380
380

12

10

12
6
8

6
10
5

6

7
6
6
5
6

5
3
10

1
3
3 14
15
5
5

x : G.T.H.B. Su Ürünleri Gn. Md. Yayın No: 1



Türkiye'de saç tekne inşa eden tersaneler Trabzon, İs
tanbul ve İzmir civarında toplanmış olup ve çoğu özel şahıs
lara ittir. Saç tekne yapan özel tersanelerin büyük bir kıs
mının faaliyete geçiş tarihleri yeni olduğu için madde ve 
teknik yönden bir çok eksikliklere sahiptirler.

Türkiye'de fiberglas tekne yapımının çok az bir geçmişi 
vardır. Bu güne kadar fiberglas tekne imal eden tesis yalnız 
İzmir'de varken, şimdi yeni yeni İstanbul ve Ankara gibi di
ğer büyük şehirlerde de tesis 1er kurulmağa başlanmıştır. 
Türkiye imal edilen fiberglas teknelerinin en büyüğü 8-9 M. 
civarında olup bunlar yat veya cankurtaran sandalı tipinde- 
dirler.

3- ULAŞIM

Su Ürünlerinin nakli için ideal olan soğuk zincir 
henüz memleketimizde kurulmamıştır. Ancak zincirin halkası ni- 
teleğinde olan soğuk hava depolarıyla bir miktar firigofifk 
kamyonlar mevcut olup bunlarla Su Ürünlerinin yanında yaş mey
ve, sebze ve diğer gıda maddelerinin naklinde de yararlanıl
maktadır.

Türkiyede Su Ürünlerinin hemen hemen # 70'e yakın 
miktan karayolu ile taşınmaktadır. Avlanma bölgeleri tüketim 
merkezlerine yakın olduğu taktirde balıklar karaya çıkarılma— 
dan deniz yolu ile (motorlarla) tüketim alanlarına ulaştırıl
makta, bu ulaşımda herhangi bir soğutma söz konusu olmamakta
dır. Tüketim merkezleri sahil şeridinden içerde ise balıklar



kamyon ve kamyonetlerle taşınmaktadır. Bu takdirde genellik
le buz kullanılarak balıkların bozulmadan nakledilmesi sağ
lanmaktadır. Nakledilecek balık miktarının az olduğu haller
de ve yakın mesafelerde balıklar kasalara konularak yolcu 
minibüsleri ile de taşınmaktadır. Araştırma sırasında Su Ürün
lerinin İo 40'nın buz ile muhafaza edilerek 5? 60'nın ise soğut- 
masız olarak naklediliği tesbit edilmiştir. Frigorifik vasıta
lar ise ancak Su Ürünleri ihracatı yapan firmalarca kullanıl
maktadır. Uçakla taşıma, yine ihracatın söz konusu olduğu hal
lerde ve bilhassa kabuklu ve yumuşakçaların yabancı ülkelere 
gönderilmesinde olmaktadır. Frigorifik araçların Su Ürünleri 
naklinde genellikle yer almaması buz fiatlarınm yüksek olma
sı nedeniyle ulaşımda kullanılmaması, akaryakıt fiatlarındaki 
artışlar nedeniyle nakliye ücretlerinin yüksek olması v.b. 
nedenler su ürünlerinin üretim bölgelerinden tüketim bölgele
rine ulaşımını zorlamakta kıyı şeridinde fert başına tüketim 
10 kg. bulduğu halde iç bölgelerde bu miktar düşmektedir.

Su Ürünlerinin istihsal bölgelerinden tüketim yerlerine 
ulaştırılması dört şekilde yapılmaktadır. (Tablo 5) x2

a. Karayolu
b. Demiryolu
c. Denizyolu
d. Havayolu

X : G.T.H.B. Su Ürünleri Gn. Kd. Yayın No: 3 

X 2 : G.T.H.B. Su Ürünleri Gn. Md. Yayın No: 1



a. Karayolu : Tabloda görüleceği üzere karayolların

da firigofirik ve izoterm vasıtalarla nakliyat yalnız Akdeniz 

bölgesinde görülmekte, Bölge istihsali $ 4 - $ 2 fire ile tü

ketim yerlerine ulaştırılmaktadır. Diğer soğutucu ve koruyucu 

maddeler kullanılarak (Buz, Tuz, Yosun v s . )  toplam Su Ürünleri 

istihsalinin 5 - 95' i 4-5 fire ile nakli yapılmaktadır.

b. Demiryolu : Bu nakil yolunda su ürünleri naklinin

yapılmadığı görülmüştür.

c. Denizyolu : Firigorifik ve izoterm olmayan ancak

diğer soğutucular kullanan gemiler vasıtasıyla toplam istih

salin $ 1 - 1 0  'unu $ 3 fire ile nakledilmektedir. Yine top

lam istihsalin ;! 4 - 7 ' s i ,  $ 4 fire ile soğutmasız gemi, mo

tor vasıtasıyla nakledilmektedir.

d. Havayolu : Araştırma sonunda uçak ile nakliyenin

yalnız 3ğe bölgesinden toplam istihsalin $ l'i kadar yapıl

dığı tesbit edilmiştir.
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TABLO : 5
SU ÜRÜNLERİNİN İSTİHSAL BÖLGELERİNDEN TÜKETİM YERLERİNE ULAŞTIRILMASI

(1972 Yılı) ^
KARADENİZ

TBÜİfiesi
MARMARA e3e 
BölgesiBBöl.

AKDENİZ
Bölgesi

Orta Batı 
Ana,Böl.

Orta Ana. 
Bölgesi

DoğuAAna.
Bölgesi

Güney Anadolu 
Bölgesi

Toplam İs* Toplam Top.İs 
tihsalin İstiisa-t ilısa-

; Top.İs Toplam tn 
- tibsalintilısalin

ToplamİIfe
tihsalin

. Top.Is. 
tihsalin

Toplam İstihsalin

VASITANIN CİNSİ
% 5'i
Veriln Fire

1in %5'ilirij£5
Verilen Vc i- 
f±- e% FireÇî

555’i
■ Verilen 
Fire %

% 5'i
Verilen 
Fire %

% 5'i
Verilen 
Fire %

% 5'i 
Verilen 

Fire %

% 5' i
Verilen 
fire %

Â-KAEAYOLU İLE
L-Frigorofirik ve İzoterm va. 
2-Frigorofirik ve izoterm olmayan 
fakat diğer soğutucular ile kullanılan t 29 3 20 3 32 3

4 -2
32 3 10 4 8 4 5 3 3 4

vasıtalar (buz,tuz,yosun cv.b) 
3-Sof*tmasız vasıtalar ile 65 4 63 4 66 6 64 4 90 5 92 5 95 5 97 5
B-DEMİRYOLU İLE
1-Frigorifik ve izotemı vagonlar ile
2-Frigorifik ve izoterm olmıyan fakat 
â±ğer soğutucular kullanılan vagonlar
3-Soğutmasız vagonlar ile

ile ------ - - - - -

C-DENİZYOLU İLE
1-frigorifik ve izoterm olmıyan diğer 
soğutucular kullanılan gemi, motor 
v.s, ile

2 3 10 3 1 -

2-Soğutmasız gemi motor vs, ile 4 4 7 4 - - - - - - -
D -HA YA Y OLLAIÎI İLE

k : G.T.H.B. Su Ürünleri Gn. Md. Yayın No: 1



G. Politika ve Yatırımlar,

Türkiye'de Su Ürünlerinin ileri ülkeler seviyesi

ne gelebilmesi için mutlak surette konunun politikasının ve 

yatırımlarının 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa göre kurulmuş 

G.T. ve K.B. Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülmesi ge

rekmektedir. Geçmişte konunun çeşitli Bakanlık ve Kuruluşlar

ca yürütülmesinden dolayı I, II, ve III Beş Yıllık Kalkınma 

Planlarında Su Ürünleri Politikası tam olarak tesbit edilme

diği gibi yatırımlarda malesef gerçekleşmemiştir.

Su Ürünleri politikasının IV.'ncü Beş Yıllık Kal

kınma Planı dönemlerinde tesbit edilmesi ve uygulamaya konma - 

sı, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Genel Mü

dürlüğünün bütün araştırmaları ya kendisinin yapması veya il

mi kuruluşlara yaptırmasıyla müminin olacaktır. Su Ürünleri ile 

ilgili bütün kuruluş ve ünitelerin bu tesbit edilecek politi

kayı yürütecek kuruluşa yardımcı olmaları gerekmektedir.

Su Ürünleri politikasını tesbit etmeden önce aşa

ğıda yazılı konularda geniş kapsamlı çalışmalar uygulamalı ve 

gereken tedbirler alınmalıdır.

a. Politikanın uygulanmasında görev alacak

Teknik elemanın

- İdari elemanın

- İşçinin eğitimleri,

b. Araştırma gemi, araç ve gereçlerinin bir elde
toplanması,



c. Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce bir "Araştır
ma Merkezinin" kurulması,

d. Su Ürünleri ile ilgili soğuk depo, değerlen
dirme tesisleri balıkçı barınak ve limanları gibi yatırımla
rın plan, proje çalışmaları araştırmalara dayanılarak Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanmalı ve D.P.T.'na 
götürülmeli,

e. Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Koruma ve Kont
rol hizmetlerinde daha etkili bir duruma gelmeli,

f. Pazla istihsal devrelerinde Bakanlık üreti
cilere yardımcı olmalıdır.

H. Pazarlama, İşleme, Soğuk Zincir, Gıda Kontrolü
ve Tüketim.

IV.'ncü Beş Yıllak Kalkınma Planında Su Ürünleri- 
nun istihsalini artırmak ve istenilen hedeflere ulaşmak Pa
zarlama, İşleme, Soğuk Zincir ve Tüketim kanallarının iyi 
organize edilmesiyle mümkün olacaktır. Bunun için üretimden 
tüketime kadar olan safhaların planda tam olarak yer alması 
gerekmektedir.



1. ÜRETİM

Bilindiği üzere 1.200 km.1lik kıyı şeridi, 100'e 
yakın gölleri, akarsuları, sahip olduğu baraj ve su rezervle
ri ile Türkiye büyük bir su ürünleri potansiyeline sahiptir. 
Ancak balıkçılığımız halen küçük, geleneksel ve kıyı balıkçı
lığı faaliyetleri şeklinde olup, üretim 1974 yılında yaklaşık 
250.000 tondur. FAO tarafından 1972 yılında yapılan bir araş
tırmada sadece Karadeniz'de 990.000 ton hamsi, 550.000 ton 
istavrit ve 1 milyon adet yunus stoku olduğu tesbit edilmiş
tir. Görüldüğü gibi çok yüksek potansiyele sahip ommamıza 
rağmen modern av araç ve gereçlerinin yokluğu, bilgisiz ve 
düzensiz avcılık, muhafaza, değerlendirme ve pazarlama ola
naklarının yetersizliği yüzünden mevcut bu potansiyelden ge
rektiği kadar faydalanamamaktayız.

Birinci ve ikinci beş yıllık planlarda su ürünleri 
politikası tam uygulanamadığı için gelişme istenilen şekilde 
olmamış ve plan hedeflerinin önemli ölçüde gerisinde kalmıştır.

1972-1977 uzun dönem gelişme hedeflerinde ise, ön
görülen su ürünleri üretim artış oranı olan $ 8.4'e ulaşabil
mek, ancak planlı dönemin son yıllarında mümkün olmuştur.

Yapılan çalışmalar netecisinde üretimin artması 
beklenmektedir. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 1977 yıla 
tahmini olarak gösterilen 300.000 ton hedefine ulaşılacağı 
ve dördüncü beş yıllık planda da üretimin deniz ve içsularda- 
ki gelişmeler ile $ 8.4 oranında olacağı görülmektedir.



SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM TAHMİNLERİ Miktar : Bin Ton 
Değer : 1971 Yılı Fiyatları 

İle Milyon TL.

II. Plan III. Plan
1967 1972 Yıllık Ort. 1977 Beş Yıllık

Miktar Değer Miktar Değer Artış İ° Miktar Değer Yıllık Ortl.
( D  ( 2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Deniz Balıkları - - 177 397 - 245 547 37.8 6.6

İçsu Balıkları - - 13 30 - 25 59 96.7 14.5

Kültür Balıkları - - - - - 10 24 - -
Kab. ve Diğer - - 10 223 - 20 54 ' 95.7 14.4

Toplam Su Ürünleri 155 394 200 450 5.2 300 675 50.0 8.4

KAYNAK : D.P.T.



Türkiye'de su ürünleri üretimini artırmada en et

ken rol oynayacak hususlar soğuk zincir, değerlendirme tesis

lerinin geliştirilmesi, pazarlama olanaklarının artırılması 

ve su ürünleri avcılığında kullanılan etkili yöntem ve araç- 

gereçlerin geliştirilmesiyle bunların tatbikidir.

2. PAZARLANLA

Türkiye'de su ürünleri üreticileri ve avcılarının 

ençok şikayet ettikleri ve spekülatif oyunlara maruz kaldık

ları konuların başında pazarlama gelmektedir. Bu spekülatif 

olaylar pazarlamada normal sürüm fiat teşekkülüne mani olarak 

balığın çok düşük değerlerde satılmasına sebep olmaktadır.

Karadeniz'de bol miktarda stok olmasına rağmen üre

ticilerin ürünleri değer fiatına satamamaları neticesinde bu 

stoklardan gereği kadar yararlanılamamaktadır.

Ülkemizde gerek üreticiler ve gerekse tüketiciler 

yönünden önem taşıyan konuların biride su ürünleri fiatlann- 

da görülen düzensizliktir. Fiat arza bağlı olarak yıl içinde 

-üyük dalgalanmalar göstermekte üretim bol olduğu zamanlarda 

düşük, az olduğu zamanlarda yüksek düzeyde teşekkül etmekte

dir. Özellikle yurdumuzda soğuk muhafaza ve değerlendirme 

olanaklarındaki aksaklıklar fiatlardaki düzensizliği daha da 

artırmaktadır. Türkiye'de su ürünleri fiatları şu şekilde 

teşekkül etmektedir.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Su Ürünleri Fiatı;

- Üretici
- Komisyoncu-kabzımal
- Toptancı-parakendeci
- Küçük parakendeci

Zincirlerinden geçerek tüketiciye ulaşır..Bu zin
cirde fiattan en büyük payı komisyoncu ve kabzımallar almak
tadır. Bu nedenle özellikle kooperatif ve birliklere büyük 
görevler düşmektedir. Kooperatif ve birliklerin üretici ile 
tüketici arasında yer alması, su 'ürünleri pazarlanmasmda da
ha etkin olması zorunlu olur.

3. İŞLEKE

Su ürünlerinin işlenmesi, yurdumuzda genellikle 
iki türlü olmaktadır. Su ürünleri balıkunu, yağı ve konserve 
olarak değerlendirilmektedir. Balıklar öncelikle insan yiye
ceği olarak kullanılır.

Ancak av miktarının fazla olduğu tüketim olanakla
rının bulunmadığı zamanlarda, çabuk bozulabilen bu gıda madde
sini insan yiyeceği olarak uzun zaman taze olarak saklamak 
güçtür. Direkt insan gıdası olarak değerlendirilemeyen tüke
tim fazlası balıklarla, insan beslenmesinde kullanılmayan ba
lıklar ve su ürünleri konserve atıkları, balık unu ve yağma 
işlenerek değerlendirilir.



Türkiye'de üretilen sanayii yeminin # 50 den faz
lasının kümes hayvancılığında kullanıldığı varsayılırsa f- 10 
balıkunu karıştırılması halinde Türkiye'nin 1977 yılında ba- 
lıkunu ihtiyacı 48.300 ton, 1982 yılında ise 74.700 ton ola
caktır. Balıkunu ihtiyacımız bu kadar büyük olmasına rağmen 
üretimimiz çok düşüktür. Balıkunu üretiminden yan ürün ola
rak elde edilen balı İçyağı değerlendirme sahasına göre rafine 
edilerek; margarin, metabolik sabunlar, kola, boya, muşamba 
ve deri sanayinde kullanılmaktaki. Trabzon ZBK ve DEMAS tesis
lerinin 1974 yılı balıkyağı üretimi 682 tondur.

Su ürünlerinin bozulmadan uzun müddet muhafazası 
için uygulanan nıetodlardan birinde su ürinlerinin konservelen- 
mesidir. Tuzlanmış, kurutulmuş, tütsülenmiş olarak hermetikli 
kaplarda muhafaza edilerek insan tüketimine arzedilen su ürün
leri için memleketimizde değerlendirme tesisleri istenilen 
teknolojik ve hijyenik şartlardan yoksundur. Dünya ülkelerin
de toplam su ürünleri istihsalinin 9.1'i konserve yapılır
ken Türkiye'de toplam istihsalin 0.6 gibi çok düşük nisbeti 
konserve olarak değerlendirilmektedir. Konserve sanayiine ham
madde teşkil etmesine, işçi ücretlerinin çok düşük olmasına 
rağmen yurdumuzda ihracatın ve üretimin en ekonomik şekilde 
değerlendirilmesini sağlayacak gıda sanayi gelişmemiştir.

4. SO-rUK ZİNCİR

Balıkçılıkta gelişmiş ülkelerde, su ürünleri tüke
ticiye tazeliğini ve kalitesini kaybetmeden sunulabilmektedir. 
Bunun nedeni; soğuk zincirin büyüt halkalarının gerçekleşti
rilmiş olmasındandır. Bunun için buz imal tesisleri oluşturul
makta, balıkçı teknelerine soğuk muhafaza oda ve ambarların



yapılmakta, kıyıda balığı uzun süre muhafaza edebilmekte, 
balığın nakli için modern taşıt araçları kullanılmaktadır.

Türkiye'de su ürünlerinin ihraç pazarlarına sevk- 
etme konusunda nakliye şebekesi (soğuk zincir) malesef yok 
denecek şekilde bulunmaktadır.

Su ürünlerinin en uzak yurt dışı pazarlarına bozul
madan götürülmesi soğuk zincire bağlıdır.

Yurdumuzca soğuk zincirin bütün halkaları oluşma
mıştır. Herne kadar yılda 10 bin tona yakın su ürünleri muha
fazası yapılıyorsa da soğuk tekniğin gerektirdiği şartlar ye
rine getirilmediğinden mevcut kapasiteden beklenen fayda sağ-la- 
namaktadır. Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Ge
nel Müdürlüğünün araştırmalarında 191 adet soğuk depo tesbit 
edilmiş, bunun 33 adedi EBK, 80 adedi belediyelere, 72 adedi
özel şahıs ve şirketleri 6 adedi kooperatiflere bağlı olup

2toplam kapasite 127.041 in dir. Toplam kapasitenin Şt 51.41'1'i 
marmara, $ 12.84'ü Orta Anadolu bölgesinde olup, balıkçılık 
üretiminin fo 70'ini sağlayan Karadeniz Bölgesinde ise # 4.3'ü 
bulunmak ta dır.

5. GIDA KONTROLÜ

Nüfusun giderek arttığı dünyamızda açlık önemli nir 
sorun olarak etkisini sürdürmekte kıt olan doğal kaynakların 
insan ihtiyacına cevap verecek, düzenli bir şekilde kullanılma
sını zorunlu kılmaktadır. Toplumlardaki beslenme yetersizliği
nin en büyük nedeni, besin kaynaklarının özellikle, insan



vücudunun yapı tanlarını teşkil eden hayvansal protein kay
naklarının kıt oluşudur. Bu nedenledirki günümüzde çalışmalar 
hayvansal protein kaynaklarının geliştirilmesine ve yenileri
nin bulunmasına yönelmiş bünyesinde büyük oranda protein bulu
nan su ürünleri giderek önem kazanmıştır.

Biyolojik yapıları ve yaşam ortamlarının farklı 
olması nedeni ile su ürünleri avlanmalarının ardından gıda 
değerlerini kaybetmemeleri için soğuk'un etkisine alınmaları 
ve tüketimine kadar bu şartlarda muhafaza edilmeleri gerekir. 
Balıklar avlanmalarıyla birlikte soğukta muhafaza edilmediği 
takdirde, gerek mikroorganizmaların ve gerekse anzimlerin et
kisiyle bozulmaya başlarlar, değer kaybına uğrayarak gıda olma 
özelliklerini kaybederler.

Bu nedenledir ki tüketiciye taze balık sunulabilme
si için soğuk zincirin teşekkülü zorunludur. Soğuk iyi tatbik 
edildiği takdirde gıda maddelerinin, tazeliklerini ve besleyi
ci değerlerini kaybetmeksizin tüketiciye kadar intikalini sağ
layabilen, günümüzde geçerli ve etkin bir muhafaza metodudur.

Türkiye'de soğuk muhafazada, soğuk tekniğin gerek
tirdiği şartlar (Buzları depolama, frigorifik nakliye satış 
mağazaları) yerine getirilmediğinden cjepolanan miktarlarda 
gıda değeri kayıplarına, histolojik bozulmalara veya tamamen 
bozulmalara rastlanılmaktadır. Bunun yanında pek çok soğuk 
hava deposunda çeşitli goda maddeleri örneğin; tereyağ, elma, 
et ve balık aynı odalarda, aynı şartlarda muhafaza edilmekte
dir.

Oysa aynı gıda maddesinin farklı çinsleri dahi fark
lı soğuk muhafaza şartlarını gerektirmektedir.



6. TÜKETİM

Su ürünleri tüketimi, iç tüketim ve ihracat olarak 
düşünülür. Yurdumuzda fert başına düşün balık eti miktarı 
ortalama 5.3 kg. dır. Bu miktar kıyı bölgelerimizde 10-12 kg. 
a kadar çıkmakta, iç bölgelerimizde ise O kg.'a kadar düşmek
tedir. Bunun en önemli nedeni soğuk zincir yetersizliği, pa
zarlama fonksiyonlarındaki aksaklıklar dolayısıyla balığın 
üretim bölgesinden tüketim bölgelerine ulaşmamasıdır.

Su Ürünleri :

Taze,donmuş,soğutulmuş 
Tuzlanmış, kurutulmuş, tütsülenmiş

- Konserve edilmiş
- Balık unu ve yağı şeklinde tüketilir.

Memleketimizde su ürünleri genellikle tazı olarak 
tüketilmektedir. Soğuk donmuş ve muhafaza tesislerinin yeter
sizliği, değerlendirme olanaklarının sınırlılığı bu durumu 
yaratmaktadır. 1972-1973 yıllan su ürünleri üretimin tüketim 
şekillerine dağılımı aşağıdaki gibidir.

TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİN TÜKETİM ŞEKİLLERİ 
VE MİKTARI

MİKTAR : TON

TÜKETİM ŞEKİLLERİ MİKTAR * MİKTAR 56

Taze 164.076 87.2 217.500 87.0
Donmuş 8.467 4.5 13.250 5.3
Kurutulmuş, Tütsülenmiş 2.822 1.5 3.000 1.2
Konserve 1.693 0.9 1.500 0.6
Balıkunu ve yağı 9.973 5.3 13.750 5.5
Diğer 1.129 0.6 1.000 0.4
TOPLAM 188.1&) 100.0 250.000 100.00



Görülüyarki taze balık tüketimi tüm üretimin $ 87 
sini teşkil etmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken 
husus, işlenmeyen, değerlendirilmeyen balıkların dışında ta
ze olarak tüketilmeyip, bozulan, denize dökülen balıkların 
taze tüketim miktarı içerisinde yer almış olmasıdır. Bu fire 
oranı $ 10-15 arasında değişmektedir.

Su ürünleri ihracatına gelince, zengin varlığımıza 
rağmen, yurdumuzda su ürünleri kaynakları ihracat yönünden 
uzun yıllar ihmal edilmiş ve gereken ilgiyi görmemiştir. Plan
lı dönemlerde su ürünlerinde, kalkınma planlarında öngörülen 
hedeflere yaklaşılamamış, üretimde beklenen gelişme sağlana
madığı gibi dengeli bir dış ticaret politikası da güdülemem- 
iştir. Birinci beş yıllık plan döneminde $ 9. civarında bir 
ihracat olmuştur. İkinci beş yıllık plan dönemine kadar su 
ürünleri ihracatında en büyük payı deniz balıkları almıştır. 
İkinci beş yıllık plan döneminde ihracatta üretime nazaran 
bir düşme görülmüştür. Buna sebep olarak ihracatta geçmiş 
yıllarda önemli yer tutan palamat, torik ve uskumru balıkla
rının giderek az avlanır duruma gelmesi ihracatı büyük ölçüde 
etkilemiştir. Ancak tatlı su balıkları, kabuklu hayvanlar ve 
yumuşakçalar ihracı giderek artmış ve balıklardan doğan boş
luğu doldurmuştur, üçüncü beş yıllık kalkınma programında ise 
üretimin 1977 yılında 300.000 ton olarak gösterilmesine rağmen 
ihracat 5.500 ton olarak kalmıştır.

İhraç edilen su ürünlerinin tüketim şekillerine 
göre, genel su ürünleri ihracatında aldıkları pay şöyledir. 
Taze soğutulmuş ve dondurulmuş olarak balıklar ortalama Jc 
50 sinin üzerinde pay alarak ihracatta büyük rol oynamaktadır.



Tuzlanmış, kurutulmuş, tütsülenmiş ve salamura edilmiş balık
ların genel su ürünleri ihracatındaki oranı ise Ç 1-3 arasın
da değişmektedir. Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar tüm ihra
cat içinde yaklaşık f- 40-45 oranında yer almakta taze ve don
durulmuş balıklardan sonra geLmektedir.

İ. Eğitim ve Yayım

Su ürünlerinin avcılığı halen geleneksel kıyı ba
lıkçılığı, şeklinde, atadan kalma usullerle yapılmaktadır. 
IV.'ncü Beş Yıllık Kalkınma planında Su ürünleri Eğitimine 
yeterli derecede önem verilmediği takdirde balıkçılıkta geliş
me beklenemez. Bunun için aşağıda maddeler halinde belirtilen 
hususlar Su ürünlerinin geleceğine ışık tutacaktır.

1. Ziraat ve Veteriner Fakültelerinde Su Ürünle
ri Kürsüleri ihdas edilmiş bulunduğundan, şimdilik müstahsil 
bir Su Ürünleri Fakültesine ihtiyaç duyulmamaktadı. Ancak, 
Ziraat ve Veteriner Fakültelerinde olduğu gibi Fen Fakülte
leri Zooloji-Botonik Bölümlerinde de birer Su Ürünleri Kürsü
sünün ihdasi ihtisaslaşma bölümünden gerekli görülmektedir.

2. Lise seviyesinde öğretim yapan, yani teknisyen 
teviyesinde eleman yetiştiren ve tamamen bu maksatla kurulmuş 
Beykoz Su Ürünleri I,"eslek Lisesinin, ilgili Kararname uyarınca 
ve maksada uygun öğrenim yapması bakımından, mutlaka Gıda-Ta- 
rım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilmesi gerekmektedir. 
I.Iünhasıran Su Ürünleri amaciyle kurulmuş bulunan bu okulun dı
şında bir Su Ürünleri Meslek Lisesi düşünülmemelidir.



Okul devralmdaktan sonra yapılacak düzenleme ve 
programa göre yetiştirilecek elemanlar; Kuruluşumuzda uygula
nacak projelerde yardımcı eleman, Koruma-Kontrol hizmetlerin
de Kontrolör, Yayım ve İstatistik toplamada Teknisyen olarak 
özel sektörde ise, Balıkçı Gemisi Kaptanı, daha büyük tekne
lerde Gemi Makina Teknisyeni, Su Ürünleri Kooperatifleri ve 
Su Ürünleri sanayiinde Teknisyen olarak görev yapabilecek
lerdir.

3. Su Ürünleri alanında tamamen tatbikata dayalı ve 
teknik seviyedeki işlerde çalıştırılacak ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü Teşkilatında önemli yer işgal eden Koruma-Kontrol 
hizmetlerinde üç kademede Su Ürünleri Muhafaza Memuru olarak 
görev yapabilecek elemanları yetiştirmek üzere uygun yerde 
tatbita dayalı öğrenim verecek ve ortaokul seviyesinde pratik 
su ürünleri ortaokullarına zaruret bulunmaktadır. Beş Yıllık 
Plan devresinde bu konuya behemahal başlanmalıdır.

4. Mezuniyet sonrası öğrenim iki şekilde düşünülmeli
dir. Birincisi, her seviyedeki su ürünleri elemanına pratik 
kazandırmak amaciyle, daha ziyade tatbikata dayalı öğrenim 
yapmak üzere uygun yerle rde öğretim Merkezleri açarak hiz- 
metiçi öğrenim yapmak, İkincisi, mümkün olduğu kadar fazla 
burs temin etmek suretiyle teknik elemanların daha iyi yetiş
melerini sağlamak şeklinde olmalıdır.



j. İHRACAT VE İTHALAT 

1. İHRACAT

Türkiye zengin ve geniş su ürünleri varlığına 
sahip olmasına rağmen bu kaynaklar uzun yıllar ihmal edilmiş 
ve gereken ilgiyi görmemiştir.

Planlı dönemlerde, kalkınma planlarında öngö
rülen hedeflere yaklaşilamamış üretimde beklenen gelişmeler 
sağlanamadığı gibi dengeli bir dış ticaret politikası da uygu
lanamamıştır. 1962-1966 yılları arasında su ürünleri ihracatı 
yıllar itibariyle düzensizlikler göstermiş ve hatta bazı yıl
lar üretim artışına ters oranda gelişmiştir. Bu beş yıllık dev
redeki su ürünleri üretimi ve ihracatı (Tablo 6) da gösteril
miştir.

TABLO : 6- 1962-1966 TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM VE İHRACATI

Yıllar Üretim (000 Ton) İhracat (000 Ton)

1962 60.6 10.8
1963 130.7 8.9 f
1964 121.7 9.5
1965 135.7 13.9
1966 127.5 13.3

Kaynak : Türkiye Genel Su Ürünleri Araştırması Tümas



Tablodan görüleceği üzere özellikle, 1962-1963 
yılında üretimde 70.1 bin tonluk bir artış olurken ihracatta 
1.9 bin tonluk bir azalma olmuştur. Bu yıllar su ürünleri ih
racatında en büyük payı deniz balıkları almıştır.

1967-1974 yılları arası su ürünleri üretimi ve 
ihracatı (Tablo 7)'de gösterilmiştir.

TABLO : 7- 1967-1974 TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ VE
İHRACATI (*)

Yıllar Üretim (000 Ton) İhracat (000 Ton)

1967 200.3 10.1
1968 135.4 7.6
1969 167.4 9.4
1970 179.3 9.4
1971 160.2 7.5
1972 188.1 7.4
1973 250.0 9.9
1974 242.7 9.4
Kaynak : (x) D.İ.E. Yayınları

(xx) G.T. ve H.B. Su Ürünleri Genel Müdürlüğü 
Ekonomik Araştırmaları

1971 ve 1972 yıllarında su ürünleri ihracatının 
düşmesine neden olan en büyük etken; deniz bakıları üretim 
miktarlarındaki azalmadır. Özellikle ihracatta geçmiş yıllar 
önemli yer tutan Palamut ve Torik balıklarının giderek az 
avlanır duruma gelmesi ihracatı büyük ölçüde etkilemiştir.
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Ancak tatlı su balıkları; kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar 
ihracı giderek artmış ve bu balıklardan doğan boşluğu doldur
muştur. Su ürünleri üretiminin dalgalanmalar göstermesi yanı 
sıra, üretimin bol olduğu yıllarda bile dondurma, soğutma ve 
işleme olanaklarının sınırlılığı, üretici ile dış alıcı ara
sında direkt bağlantının kurulmaması gibi faktörler ihracatı
mızın düşük olmasına sebep olmaktadır.

1970-1974 yılları arasında su ürünleri ihracatımız 
(Tablo 8) de detaylı olarak gösterilmiştir.

Tablo incelenecek olursa görülürki, Palamut, Torik, 
Uskumru, Yılan balığı, Ton ihraç edilen önemli balıklardandır. 
Ancak yukarıdada değindiğimiz gibi Palamut, Torik ve Uskumru 
ihracatında giderek büyük düşmeler olmuş, hatta 1973 yılında 
Uskumru ve Palamat ihracına rastlanılmamıştır. Buna rağmen 
1973 yılı toplam deniz balıkları ihracında bir artış vardır. 
Bunun en büyük nedeni Hamsinin giderek dış pazarlarda tutul
ması ve aranması olmuştur. Nitekim 1973 yılının ilk 10 ayında 
5.102 tonluk balık ihracının 4.875 tonunu hamsi teşkil etmiş
tir. Aranılan şartlar yerine getirildiği takdirde özellikle 
taze ve d ndurulmuş olarak hamsi dış pazarlarda alıcı bulacak 
ve ihracatta önemli rol oynayacaktır.

İç su balıklarından en fazla ihraç imkanı Sudak, 
Yayın ve Yılan balığıdır. Kerevit ihracatı gün geçtikçe ge
lişen önemli bir su ürünü olarak görülmektedir.



İhraç edilen ürünlerin tüketim şekillerine göre 
genel su ürünleri ihracatında $ olarak aldıkları pay (Tablo 
4)’de gösterilmiştir. Taze soğutulmuş ve dondurulmuş olarak 
balıklar ortalama $ 50'nin üzerinde pay almakla ihracatta bü
yük rol oynamaktadır. Tuzlanmış, kurutulmuş, tütsülenmiş ve 
salamuru edilmiş balıkların genel su ürünleri ihracatındaki 
oranı ise 1-3 arasında değişmektedir.

Tabloda taze, dondurulmuş ve işlenmiş halde toplu 
olarak gösterilen kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar tüm ihra
cat içinde yaklaşık İ° 35-51 oranında yer almakla taze ve don
durulmuş balıklardan sonra gelmektedir.

Çok kıymetli olmakla beraber değerlendirme ve işle
me olanakları bulamadıklarından Rum tüccarlarının eline geçe
rek dış pazarlarda Yunan Süngeri adıyla satılan süngerlerimiz 
ihracatta yıllardır ayni yerine korur.

Belli başlı alıcılarımız Fransa, Batı Almanya, Bel
çika, İsviçre, İsveç, İtalya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, 
İspanya, A.B.D. ve Kanadadır. Ürdün, Lübnan, İsrail, Suriye, 
Kuveyt su ürünlerimizi sattığımız belli başlı Orta Doğu Ülke
leridir. Su ürünleri sattığım ülkeler ve bunların ithal mik
tarları ve değerleri (Tablo 10) da verilmiştir.

Tüketim alışkanlıklarının bize benzemesi, bunun 
yananda komşu ve yakın olmaları dolayısıyle Ortadoğu ülkeleri
ne ihraç daha kolay olmaktadır. Avrupa ülkeleri ürünün hazır
lanmış şekline, kalitesine, standardına, ambalajına büyük 
önem vermekte, hazır veya yan hazır mamülieri tercih etme
mektedir. Bir çoğu taze ve canlı olarak satıl aldıkian su
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TABLO s 9
SU ÜRÜNLERİ İHRACININ TÜKETİM ŞEKİLLERİNE GÖRE DAĞILIMI

jsL, 8 3.075 1973
Miktar* Ter 

337450 UHUKLERI CIKUI Miktar % • Miktar Miktar % Miktar 4 Miktar
Haliklan'Taze j. Soğutulmuş,Don<luV) 5344 63.03 3455 46.18 3540 47.66 6345 63.97 5526 58.50

BoXxklar( Tuzlan «Kuru t.TUiaT*»Sala»’
w ıra adilmiş) 105 1.11 187 2,50 144 1734 273 2.75 546 5 «78

Kabuklu Hayvanlar re Yumuşakçalar 3363 35.66 3818 51.04 3723 50.13 3282 33.07 3351 35. 53
Süngerler 19 tf.20 21 028 20 0.27 21 0*21 11 0.11

TOHıAM 9431 100.00 7431 100.00 7427 100.00 9925 100.00 9434 100.00



TABLO : 10
TÜRKİYE SU ÜHÜIttERİNİK İKRAÇ EDİLDİĞİ ÜLKELER, 

İHRAÇ HİETARLARI VE DEĞERLERİ

1972 1973
ÜLKELER Miktar Beğer Miktar
İransa 2.584.4 48.142.4 4.235.2
Batı Almanya 393.0 11,184.6 548,2
Avusturya 137,4 1.207.2 43.3
A .3 ©B 84.6 2.915.2 68.7
İtalya 769.7 17.929.6 1.100.4
lübnan 1.334.1 5.845.3 1.035.4
Suriye 79.2 248,4 30.6
İsviçre 408.0 11.325.2 557.3
Yunanistan 38.9 3.776.8 23.0
Hollanda 17.1 185.6 2.1
Kıbrıs 100.6 745.6 101.6
Portekiz 335.0 914.3 603.3
Ürdün _ — 603.3
İsrail 21.3 602.7 8.2
Belçika 245.3 5.560.1 121.5
İngiltere 73.8 2.145.9 1.6
İspanya 47.6 729.9 886̂ 4
İsveç 743.0 14,649.2 272.6
Kanada 4.8 219.9 —
Yugoslavya 19.0 167.6 —
Danimarka 20.8 499.2 14.9

ÜLKELERİN

Deşer
68.4-68.1
21.688.6
1.189.6
2.327.6 

16.368.8

4.812,1
115.6 

20.980.8

4.974.3 
70.8

969.5
1.817.4
320.5
266.7

3.385.0 
69.8

2.635.0 
6.070.3

437.5

ÎÎJk tars Ton
Değeri 000 U

KAYNAK : 1972-1973 Dış Ticaret Yıllık İstatistik D.İ.E.
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2 İTHALAT

4» Baş Yıllık "ilanda tıpkı 1, 2 ve 3 Plan d önem
lerinde olduğu gibi su ürünleri ithalatına gidilmemelidir. 
Özellikle gün geçtikçe çoğalan Balakuuu ve yağı fabrikaları
nın yanında balıkunu ithaline isin verilmemesi gerekmekte
dir.

Araç, gereç, yumurta hususlarında döviz ihtisas 
kotalara artırılmalıdır.

III- TEDBİRLER

1. Yurdumuzdaki su ürünleri kaynaklarının bilimsel 
esasları göre kullanılmasını ve işletilme,sini mümkün kılmak 
amacıyla denizlerimizde ve iç sularımızdaki mevcut balık tür 
leri zaman, yer ve miktar olarak tesbir edilecektir. (Stok 
tesbiti)

2. Su ürünleri üretim ve tüketim alanlarını tesbit 
etmek, konuda yapılarak yatırımlara, plan ve projelere gerek 
li- done ve bilgileri toplamak üzere ekonomik araştırmalar 
yapılacaktır.



3. Doğal kaynaklardan gerçek ölçüde faydalanmak için 
avlanma teknolojisi geliştirilecek» aramalar ve avlanmalar 
balık nesillerinin korunması ve balık arzında kararlılık sağ
layacak biçimde düzenlenecektir.

4. Balıkçıların aşağıdaki özelliklere sahip gemilirle 
donatılması imkanları teşvik ve himayelerle sağlanacaktır.

a. yeterli denizcilik manevra kabiliyeti.
b. Yeterli ştabilite,
c. İlin umum bir güçle maksimum hız ve minumum 

yakıt sarfiyatı,
d. Büyük, taşıma ve isken valumu, küçük vergi

donajı,
e. Balık tutma ve ağ istif etme bakımından geniş 

güverte alanı,
f. Kullanılan malzeme ve cihazların sağlam işe 

yarar ve makul bir ucuzlukta olması,
g. Teknelerin Türkiye1de.inşa ve tamir edilebi

lecek özellikte olması,
h. Sistematik laboratuvar deneyleri ile gelişti

rilecek tekne formuna göre en uygun makina gücünün kullanıl- 
ması •

5. Balıkçılarımız haberleşme vasıtaları ile teçhiz 
edilecek, bunların ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibatlarını 
temin edecek telli ve telsiz şebeke ağları kurulacaktır.



b '"•eslenmcdfi gittikle daha . azla hissedilen protein 

--.şığının g .• hmosinde büyüle ölçüde rol oynayacak su ürünle- 

'.n suni üretiı ;etodlanyla ystic ..rilaesi çalışmalarına hız 

verilecek, kültür Vdı’, çılxğ.,.nır özel sirai işletmelerde yer 

alması sağlanacaktır.

7. Sünger avcılığı geliştirilip düzenienecek, ürünün 

işlenmesi ve değerlendirilmesi imkanları sağlanacaktır.

3. Beslenme dengesi açısından sı ürünlerinin insan 

gıdası olarak tüketilmesi öncelik kazanmakla beraber bu yolla 

değerlendirmeye elverişli olmayan su ürünleri ile artıkları

nın balık unu ve yağı sanayiinde kullanılmasına yardımcı olu

nacaktır.

9. Türkiye balıkça.lığının geliştirilmesi, üretimin 

değerlendirilmesi talebin karşılanarak fiyat istikrarının 

sağlanabilmesi için öncelikle Doğu Karadeniz Bölgesinde büyük 

kapasitedir donmuş ve soğuk muhafaza depolarının tevsii ile 

yurt çapında soğuk zincirin teşekkülünü mümkün kılacak ted

birler alınacaktır.

10. Su ürünleri tüketimini artırmak için balığın gıda 

değerini anlatacak her türlü yayında bulunulması imkanları 

yaratılacak tır.

11. Türkiye’de tarım ürünlerinin pek çoğuna uygulanan 

tat-en fiat müesesesesinin bu sektöre tatbikini temin etmek, 

balık fiyatlarını uygun ve düzenli halde tutmak üzere gerek

li terbirler alınacaktır.



12. Kooperatifleşme ve teşkilatlanma sağlanarak su ürün
lerinin üretim, verimlilik ve kalite konularında birliğe varıl
ması, standart ve kontrol sisteminin teşkil edilerek, kontrol
ün devlet eliyle yürütülmesi sağlanacak, kamu sektörünce özel 
sektöre modern ve teknik gelişme bakımından rehberlik edile-
c ektir.

13. Su ürünleri işleme tesislerini teşvik etmek, ama- 
ciyle sanayiciye kredi yoluyla işletme seımayesinin sağlanma
sına yardımcı olunacak, üreticilerin bu tip işletmelere ortak 
olmaları ile ilgili tedbirler alınacaktır.

14. Su ürünleri işleme tesislerinde kullanılan katkı 
maddelerinin ve ambalaj maddelerinin bol ve ucuz fiatla temin 
edilmesi imkanları araştırılacak ve maliyeti düşürücü tedbir
ler alınacaktır.

15. Su ürünleri sanayinde yeni kurulacak fabrikaların 
bir sistem ve program dahilinde tesbit edilerek, kullanılacak 
alet, ekipman ve teknik araçların işleyeceği hammadde ve yöne
leceği imalat şikline göre en uygununun seçilmesi ve standar
dizasyonunun temin edilmesi için gerekli terbirler alınacaktır.

16. Su ürünlerinin üreticiden tüketiciye ulaşmasına ka
dir geçen safhalarda meydana gelen anormal fiyat artışlarının 
önlenmesi için kooperatif ve birliklerin su ürünleri pazarla
masında yer almalarına yardımcı olunacaktır.



17. Dış pazarlarda çok aranan ve üretimlerindeki azal
ma nedeniyle ihraç imkanları yok olmaya başlayan Palamut, To
rak ve Uskumru balaklarının üretimini arttıracak tedbirler 
alınacaktır.

18. Yabancı ülkelerin donmuş hamsi istekleri gün geç
tikçe artmaktadır. Bu talebi karşılayacak büyük potansiyel 
var olmasına rağmen, ülkemizdeki soğuk ve donmuş muhafaza te
sislerinin yetersizliği hamsilerin bozulmasına veya denize 
dökülmesine sebeb olmaktadır. Bu nedenle balıkların soğutul
muş, dondurulmuş olarak değerlendirilmesini ve ihracını müm
kün kılacak soğuk ve donmuş muhafaza tesislerinin teşekkülü 
ile ilgili tedbirler alınacaktır.

19. İhracatımızın gelişmemesine neden olan faktörler
den biride ülkemizdeki t>alık izleme tekniğinin dünyadaki tek
nolojiye göre çok gerilerde bulunmasıdır. Bu nedenle balık 
işleme sanayiinin dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip et
mesi ve hijyenik şartlar içinde çalışması temin edilecektir.

20. Avrupa pazarlarında rekabet gücü bulabilecek kali
teli, istenilen standart ve ölçüde gereken ambalajlama özel
liklerine sahip su ürünlerinin ihracına özel sektörçe yapı
lacak yapıcı uygulamalar yanında devletle getireceği bir ta
kım hükümlerle ve alacağı tekbirlerle teşvik edici rol oyna
yacaktır.

21. İşlenmiş su ürünlerinden bazılarına uygulanan ver
gi iade oranlarının yeniden gözden geçirilmesi ve vergi iade 
oranına alman ürünlerin kapsamlarının genişletilmesi ihraca
tın artmasını sağlayacaktır.
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22. İhraç kanallarında üretici birlik ve kooperatifle
rinin daha fazla görev yüklenmesini sağlayacak teşvik edici 
tedbirler alınacaktır.

23. Ürünlerin dış pazarlarda tanınmasını sağlayacak 
reklam, propoganda, haber alma ve araştırma işlerinde devlet 
büyük ölçüde yardımcı olacaktır.

24. Su ürünleri üretiminde kooperatifleşme desteklene
cek, kooperatif ve birliklerine balık avlamak, balıkçılara ve 
tüketiciye yararlı olmak üzere balık avlama yerleri ile barı
nak ve tüketim merkezlerinde pazarlama ve değerlendirme tesis
lerine sahip olmak veya işletmek imkanları sağlanacaktır.

25. Balık avlama yerleri ile barınak ve tüketim yerle
rindeki pazarlan tesislerinin kullanılmasında c yöredeki balık
çı üretici kooperatifleri ile birliklerine öncelik verilecek
tir.

26. Su ürünleri kooperatiflerinin kuruluşları ile il
gili ana sözleşmelerin ilgili kuruluşlarca müştereken yeniden 
gözden geçirilmesiyle üreticilerin bu yöndeki güçlükleriniz 
giderilmesine çalışılacaktır.

27. Kooperatiflerin ana uğraş kollarından biri, belli
de en önemlisi olan pazarlama sorununa gereği kadar yer ve
rilmesi için, soğuk hava depolarının miktar ve kalite olarak 
geliştirilip kooperatiflere devredilmesi ve kooperatifler 
karan ile ihtiyaca cevap verecek şekilde soğuk zincirin bir 
an Önce kurulmasına çalışılacaktır.



28. Su ürünleri kooperatiflerine açılan çevirme kredi

lerinin tarım-kredi kredilerinde olduğu gibi rotatif şekilde 

çalıştırılması ve bunun uygulama alanına konulması imkanları 

yaratılacaktır.

29. Su ürünleri kredilerinin projeye dayalı olarak dü

zenlenmesi ve kontrollü kredi sisteminin uygulanması için ça

lışmalar yapılacaktır.

30. Su ürünleri kredilerinde istenen teminat güçlükle

rinin ortadan kaldırılması için 1380 sayılı su ürünleri yasa

sında belirtilen "Kooperatif ve şahıslara açılacak kredilerde 

üretim ve pazarlamada kullanılan bütün araç ve gereçler kredi 

maritim sistemi (Balık üretiminde kullanılan tekne, motor, ağ; 

benzeri araç ve gereçleri sigor takmak şartıyla krediye karşı

lık gösterme esası)’na gpre teminat olarak kullanılacağı" mad

desi işler hale getirilecektir.

31. Sanayinin ve kentleşmenin hızlı bir şekilde geliş

mesi nedeniyle atıklar içsulara ve denizlere dökülmektedir. 

Olumsuz yönden etken gözüken kirlenmenin su ürünlerine olan 

tesirini azaltmak, suların daha fazla kirlenmesini önlemek 

amacıyla gerekli çalışmalar yapılacaktır.

32. Koruma ve kontrol hizmetlerini daha etkili hale 

getirmek için, hizmetle kullanılacak devriye botları ile di

ğer malzemeler sağlanacak, elemanlar yeterli hale getirilecek

tir.



33. Yurdumuzdaki mevcut balıkçı barınakları ihtiyacı 
karşılayamadıklarından özellikle pelajik balıkların göç yclla- 
rı üzerinde lüzumu kadar yeni barınaklar inşa edilmesine,, inşa 
edilenlerde üst yapı tesislerinin süratle yapılmasına çalışı
lacaktır.

34. Büyük su ürünleri potansiyeline sahip olan yurdu
muzda ihtiyaç duyulan modern anlamda yeni balıklanelerin ku
rulmasına çalışılacaktır. Kurulacak bu balıkhaneler su ürünle
rinin istenilen şekilde değerlendirilmesini, satışını, işlen
mesini, muhafazasını, dağıtımını, ulaşım vasıtalarının balam 
ve onanınım sağlayacak atölyeleri ve balıkçıların sosyal ih
tiyaçlarını karşılayacak tesisleri bünyesinde barındıracaktır.

35. Gerek I. ve II nci gerekse III ncü Beş Yıllık Kal
kınma planlarında önem verilmeyen su ürünleri yatırımları 
için üretim, değerlendirme, eğitin, ulaşım, barınak, pazarla
ma ve araştırma olanakları düzenlenecektir.

36. özel kesim balıkçılarına, kooperatif ve birliklere 
kamu kuruluşlarına, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koor
dinatörlüğünde proje esaslarına uygun olarak yatırım yapılması 
sağlanacaktır.

37. Kamu ve özel kuruluşların ihtiyacı bulunan, su 
ürünleri konusunda yetişmiş teknisyenleri yetiştirmek, ayrı
ca üreticiye teknik yönden aydınlatmak üzere kısa ve uzun ve- 
deli kurslar ile seminer ve konferanslar tertiplenecektir .
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