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Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi
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GENEL GEREKÇE

Suda yaşayan canlılann bütünü ekosistem, gezegen devamlılığı ve insanlık için
vazgeçilmezdir. Okyanuslar içerisinde yaşayan canlılar dünyanın ihtiyaç duyduğu oksijeninin
yüzde 70'ini üretirler. Gezegenin akciğeri görevini üstelenen denizler, birçok canlının da yaşam
alam konumundadır. Su canlılarından okyanus planktonlan, algler ve fotosentez yapma
yeteneği olan tek hücreli canlılar oksijen üretimi için çalışırlar. Gezegen içerisindeki oksijen
döngüsü ve azot döngüsünün devamım da yine bu canlılar sağlamaktadır. Bu döngüler
vasıtasıyla karbondioksit birikmesini de önleyen su canhian, küresel ısınmanın etkisini azaltan
ve iklimin seyrini belirleyen en önemli faktörlerden de birisidir.

Denizlerin bu oksijen sağlama işlevi yanı sıra hem insanlara sağladığı besin hem de
ekonomi açısından önemi tartışılamaz dahi. Dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu deniz ürünü
kaynaklı beslenmekte, besine erişim zorlaştıkça denizden beslenme talebi oransal olarak
artmaktadır. Deniz kirliliği dünyayı ve inşam doğrudan etkilemektedir.

Tıbbi ürün gibi çeşitli kullanım alanlan da olan deniz canhian, vazgeçihnezimizdir.

Su canlılarımn korunması önemli bir konu arz etmektedir. Bu korumada en etkin
çözümlerden birisi suyu temizleyen canlılann korunması ve avlanmasının yasaklanması ile
mümkün olacaktn. Müsilaj ve diğer sorunlar gösterdi ki denizlerimizi temizleyen canlılar
yaşamsal önemdedir.

Yasadışı avcılık Kanunla belirlenmiş balıkçılık ilkelerine aykırı olan balıkçılık
faaliyetidir. Yasadışı avcılık, denizlerdeki ekosisteme önemli hasarlar vermektedir. Son yıllarda
giderek artan ve artmaya devam eden kaçak avcılığa karşı yapılan denetimler yetersiz kalmakta
verilen para cezaları düşük kaldığı için caydmcılığı olmamaktadır. Denizlerimizin ve canlı
türlerinin korunması kaçımimazdır.
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MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- Denizlerimizdeki ekosistemin devamlılığını sağlamak, canlı türlerinin yok
olmasını önlemek, denizlerimizin temiz kalması ve deniz canlılannın korunması, denizi
temizleyen canlıların avlanmasınm yasaklanması ile mümkün olacaktır. Denizi temizleyen
canlılann avlanmasınm yasak olması zaruridir. Yeni türler de keşfedilebileceği gözetilerek
denizleri temiz tutan bu canlıların sayı ve türlerinin yönetmelikle belirlenmesi yerinde olacaktır.

MADDE 2- Aktif bir koruma için caydırıcı müeyyide olması zaruridir. Kayıt altına alınmasıyla
beraber denizlerde yaşayan benzer özelliklerdeki canlıların korunması ve yeniden ekosisteme
kazandıniması, mümkün olabilecektir.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.
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su ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
TEKLİFİ

MADDE 1- 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa 23 üncü
maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"S'm filtreleme yoluyla beslenerek suyu temizleyen su ürünlerinin avcılığı:
MADDE 23/A- Su filtreleme yoluyla beslenerek suyu temizleyen su ürünlerinin avcılığı

yasaktır. Bu amaçla yasaklanacak su ürünlerinin cinsi yönetmelikle belirlenir."
MADDE 2- 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent

eklenmiştir.
"u) 23/A maddesine aykın hareket edenlere yirmi bin Türk lirası ve kullanılan gemiler

için sahip veya donatanlanna kırk bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Ayrıca kabahat
konusu su ürünlerine el konularak mülkiyetin kamuya geçirilmesine karar verilir."

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

HA/

BAS


