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FASIL 13 BALIKÇILIK 
 
Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların 
güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesine özel önem verilmesi 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Tablo 13.1.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

1  Tarım Bakanlığı’nın Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin 
Kanun 

Balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir 
birim oluşturulması 

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 

2009 

2 2371/2002, 1447/1999, 
2930/86, 2847/93, 2406/96, 
26/2004, 2244/2003, 
3561/85, 1381/87, 1382/87, 
2065/2001 ve 1967/2006 
sayılı Tüzükler 

Su Ürünleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun1  

Su ürünleri üretim kaynaklarının sürdürülebilirliği, 
avcılığın düzenlenmesi, balıkçılık filosunun ve su ürünleri 
sektörünün faaliyetlerinin kayıt altına alınması, kontrol, 
denetim ve izlenebilirliğin sağlanması, ile pazara ve 
pazarlamaya yönelik düzenlemelerin yapılması 

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 

2009 

3 2371/2002, 1447/1999, 
2930/86, 2847/93, 2406/96, 
6/2004, 2244/2003, 3561/85 
1381/87, 1382/87 ve 
2065/2001 sayılı Tüzükler 

Su Ürünleri Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Yönetmelik2  

Su ürünleri kanunu değişikliği kapsamında yapılan 
düzenlemelerin uygulanmasına yönelik usul ve esasların 
belirlenmesi 

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 

2009 

4 2406/96, 2065/2001 ve 
104/2000 sayılı Tüzükler 

Su Ürünleri Pazarlama 
Standartları ve Tüketici 
Bilgisi Yönetmeliği3 

Su ürünlerinin pazara yönelik kalite kriterlerinin 
belirlenmesi, geliştirilmesi, kontrol ve denetimde 
izlenebilirliğin sağlanması ve tüketicilerin 
bilgilendirilmesi 

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 

2009 

 

                                                           
1 “Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmiş Su Ürünleri Kanunun kabul edilmesi”, “Öncelik 13.3 Deniz kaynakları hakkında doğru bilgi elde etmek amacıyla güvenilir bir stok değerlendirme 
sisteminin kurulması” ve “Öncelik 13.4 Mevcut filo kayıt sisteminin AB koşullarına uyarlanması” altında da yer almaktadır. 
2 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır. 
3 Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun kabul edilmesinden sonra çıkarılacaktır. 
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2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Tablo 13.1.2 

No İhtiyaçlar Yıl 

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) 

1 9 adet karaya çıkış noktasında idare binalarının kurulması ve gerekli ekipmanla donatılması  2009-2011 

2 SUBİS, tekne izleme sistemi ve veri tabanı bakımının yapılması 2009-2011 
 
3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Tablo 13.1.3 (Avro) 
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam 

I-Yatırım      

3 adet yeni karaya çıkış noktasında idari binalarının 
kurulması ve gerekli ekipman ve demirbaş alımı, altyapı 
giderleri (elektrik, sıhhi, özel tesisat giderleri, müteahhit 
giderleri vb.) 

2009 118.558   118.558 

3 adet yeni karaya çıkış noktasında idari binalarının 
kurulması ve gerekli ekipman ve demirbaş alımı, altyapı 
giderleri (elektrik, sıhhi, özel tesisat giderleri, müteahhit 
giderleri vb.) 

2010 118.558   118.558 

3 adet yeni karaya çıkış noktasında idari binalarının 
kurulması ve gerekli ekipman ve demirbaş alımı, altyapı 
giderleri (elektrik, sıhhi, özel tesisat giderleri, müteahhit 
giderleri vb.) 

2011 118.558   118.558 

SUBİS, tekne izleme sistemi ve veri tabanı bakımının 
yapılması 

2009-2011 110.654   110.654 
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Tablo 13.1.3 (Devamı) (Avro) 
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam 

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması      

- Personel      

Merkezde ve 9 adet karaya çıkış noktasındaki 
balıkçılık idare binalarında görev yapmak üzere 90 
yeni personel istihdamı 

2009-2011 3.140.478   3.140.478 

- Eğitim      

Karaya çıkış bildirimi sisteminin geliştirilmesi plan 
ve programlama çalışmaları, tazelik ve boy 
kriterlerinin uygulanması ve denetim ile satış 
bildirimi sisteminin yaygınlaştırılması konusunda 
120 kişinin 5 gün süreyle yurt içinde eğitimi 

2009 42.154    42.154 

İstihdam edilen 90 adet yeni personelin çalışma 
konuları kapsamında 5 gün süreyle yurt içinde 
eğitimi 

2009-2011 144.904   144.904 

Pazarlama standartları ve bunlara yönelik uygulama 
ve denetim altyapısının oluşturulması amacıyla 30 
adet personelin 3 gün süreyle yurt içinde eğitilmesi, 
(tazelik ve boy kriterlerinin belirlenmesi için gerekli 
araç-gereç temin edilmesi)  

2009 26.346   26.346 

- Danışmanlık      

- Tercüme      

- Diğer      

Toplam  3.820.210   3.820.210 
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Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmiş Su Ürünleri Kanununun kabul edilmesi 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Tablo 13.2.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

1 2371/2002, 1447/1999, 
2930/86, 2847/93, 2406/96, 
26/2004, 2244/2003, 
3561/85, 1381/87, 1382/87, 
2065/2001 ve 1967/2006 
sayılı Tüzükler 

Su Ürünleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun4  

Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde 
işletilmesi, avcılığın düzenlenmesi, balıkçılık filosunun ve 
su ürünleri sektörünün faaliyetlerinin kayıt altına alınması, 
kontrol denetim ve izlenebilirlik ile pazarlamaya yönelik 
düzenlemelerin yapılması 

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 

2009 

 
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir kurumsal yapılanma tedbiri öngörülmemektedir. 
 
3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir. 
 

                                                           
4 “Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesine özel 
önem verilmesi”, “Öncelik 13.3 Deniz kaynakları hakkında doğru bilgi elde etmek amacıyla güvenilir bir stok değerlendirme sisteminin kurulması” ve “Öncelik 13.4 Mevcut filo kayıt sisteminin AB koşullarına 
uyarlanması” altında da yer almaktadır. 
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Öncelik 13.3 Deniz kaynakları hakkında doğru bilgi elde etmek amacıyla güvenilir bir stok değerlendirme sisteminin kurulması 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Tablo 13.3.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

1 2371/2002, 2001/1639, 
1992/2104 ve 1991/1382 
sayılı Tüzükler 

Su Ürünleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun5  

Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin temelinde; 
bu kaynakların stok tahminlerinin yapılması ve süreklilik 
arz edecek şekilde izlenmesi, elde edilecek veri ve  
sonuçlara dayalı öneriler doğrultusunda, avcılık kotası 
belirlenmesi de dahil olmak üzere ülke balıkçılık 
yönetiminde uygulamaya konulmasının sağlanması 

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 

2009 

 
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Tablo 13.3.2 

No İhtiyaçlar Yıl 

(Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) 

1 Ekosistem yaklaşımı ile kaynakların yönetilmesi için gerekli olan balıkçılık stok tahmini araştırmalarının yapılması, bu amaçla kurumsal 
araştırma altyapısının güçlendirilmesi 

2009-2011 

 

                                                           
5 “Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesine özel 
önem verilmesi”, “Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmiş Su Ürünleri Kanunun kabul edilmesi” ve “Öncelik 13.4 Mevcut filo kayıt sisteminin AB koşullarına uyarlanması” altında da yer 
almaktadır. 
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3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Tablo 13.3.3 (Avro) 
İhtiyaçlar (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı) Yıl Ulusal bütçe AB kaynakları Diğer Toplam 

I-Yatırım      

Laboratuvarlar için ihtiyaç duyulan araç, gereç ve 
malzeme alımı 

2009 2.634.629   2.634.629 

Stok tahmin araştırmaları 2009-2011 10.538.518   10.538.518 

II- Mevzuatın uyumu ve uygulanması      

- Personel      

Lisans üstü eğitim almış  ((Su Ürünleri, Balıkçılık 
Teknolojisi,  Ziraat Mühendisi ( Su Ürn. Böl. ) 
Biyolog )) 30  uzman araştırmacı alınması 

2009-2011 1.106.544   1.106.544 

- Eğitim      

Stok değerlendirmesi konusunda personelin yurtiçi 
ve yurtdışı eğitimi6 

2009-2011 120.000 1.000.000  1.120.000 

- Danışmanlık      

- Tercüme      

- Diğer      

Toplam  14.399.691 1.000.000  15.399.691 

                                                           
6 Katılım Öncesi Mali Yardımı 2007 Yılı Programı çerçevesinde yürütülen “Türk Balıkçılık yönetim sisteminde stok değerlendirmesi uygulamasının başlatılması TR 07.02.02” konulu projenin TR07-IB-AG-01 No’lu 
eşleştirme bileşeni kapsamında finanse edilmektedir. 
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Öncelik 13.4 Mevcut filo kayıt sisteminin AB koşullarına uyarlanması 
 
1 Mevzuat uyum takvimi 
 
Tablo 13.4.1 
No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu kurum Yayım tarihi 

1 26/2004 sayılı Tüzük Su Ürünleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun7  

Su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirlik temelinde 
işletilmesinin sağlanabilmesi kapsamında yasadışı, kayıt 
dışı ve düzensiz balıkçılık etkinliklerinin önlenmesi 
amacıyla mevcut filo kayıt siteminin AB ile 
uyumlaştırılmasının temini 

Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı 

2009 

 
2 Mevzuatın uyumu ve uygulanması için gerekli kurumsal yapılanma ihtiyaçları takvimi 
 
Tablo 13.4.2 

No İhtiyaçlar Yıl 

(Denizcilik Müsteşarlığı) 

1 Türkiye’de 15-24 m arasındaki yaklaşık 800 adet balıkçı gemisinin gros-ton (GT) olarak ölçümlerine ilişkin projelerinin hazırlanması 
konusunda hizmet alımı 

2009-2011 

 
3 Finansman ihtiyacı ve kaynakları 
 
Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir finansman ihtiyacı öngörülmemektedir. 
 

                                                           
7 “Öncelik 13.1 Özellikle, balıkçılıkla ilgili tüm konulardan sorumlu merkezi bir birim oluşturulması yoluyla idari yapıların güçlendirilmesi. Ayrıca, balıkçılık denetim ve kontrol hizmetlerinin güçlendirilmesine özel 
önem verilmesi”, “Öncelik 13.2 AB gerekliliklerine uygun olarak revize edilmiş Su Ürünleri Kanunun kabul edilmesi” ve “Öncelik 13.3 Deniz kaynakları hakkında doğru bilgi elde etmek amacıyla güvenilir bir stok 
değerlendirme sisteminin kurulması” altında da yer almaktadır. 


